ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY DLE ZÁKONA Č. 117/2001 SB. NA OPRAVU SOCHY
SV. JANA NEPOMUCKÉHO V ANENSKÉM ÚDOLÍ
V letošním roce uplynulo již 170 let od doby, kdy byla v Anenském údolí postavena socha sv. Jana
Nepomuckého, jejíž součástí je i vyústění pramene. A právě i při příležitosti tohoto výročí se vedení
města rozhodlo, že by si socha sv. Jana Nepomuckého zasloužila již potřebnou opravu. Proto dne
24. 09. 2012 byla oficiálně zahájena veřejná sbírka, jejíž výtěžek půjde na opravu této sochy včetně
jejího podstavce. Dobrovolným příspěvkem mohou zájemci přispět dvěma způsoby a to:
do pokladničky, která je umístěna v budově harrachovského MěÚ na podatelně a nebo na předem
vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel – č. ú. je: 94 – 1263085389/0800
Věříme tedy, že se nám podaří tímto způsobem sehnat dostatek finančních příspěvků na opravu, a že
už v příští letní sezoně budou moci naši návštěvníci obdivovat sv. Jana v novém kabátu.
Oprava sochy sv. Jana + jejího podstavce by konkrétně zahrnovala tyto úkony:
Odstranění starého nátěru sochy
Vymodelování ruky a kříže a následné odlití do litiny
Sesazení a svaření jednotlivých dílů
Provedení povrchové úpravy (nátěr) sochy včetně
patinace
Očištění podstavce, který je tvořen z rulových kvádrů,
vysokotlakým otryskáním, vyčištění a vysekání spár,
osazení chybějících kamenů v zadní části a celkové
vyspárování.
Dle předběžně zaslaných nabídek na opravu byla
celková částka vyčíslena na cca 55 – 65 tis. Kč.
A zde je několik informací, které se mi podařily nalézt
v kronikách města Harrachov ( tyto použité údaje jsou
přepsány z kroniky doslova):
Léčivé prameny
Osvěžení na horách způsobují bohaté lesy, které
zabírají přes 70% výměry půdy. Také různé léčivé prameny vytékají z nitra hor. V Harrachově
v Anenském údolí u svatého Jana a pod letohradem pryští radioaktivní prameny.
Úprava mohyly u sv. Jana
Ve dnech 18. až 20. července 1960 byla provedena úprava prostoru u sv. Jana v Anenském údolí.
Původní mohyla, která hrozila již sesutím byla rozbourána, pramen vyčištěn a mohyla byla znovu
postavena. Brzy po této úpravě neznámý ctitel natřel celou sošku sv. Jana bílým bronzem. Letní
hosté, kteří při opravě procházeli kolem, měli hlavní zájem, zda bude místo zachováno v původním
stavu i se soškou sv. Jana, aby stará tradice místa byla zachována. Jejich přání bylo splněno. Práce
byla provedena místními občany brigádnicky.
Za Město Harrachov
Stehlíková Lenka

