Jak to vlastně bylo, a kdo za to může
Díky osobní odvaze Ivana Neuberta, který podal trestní oznámení v souvislosti s privatizaci
státního podniku Crystalex, se opět prošetří, jak to vše bylo a kdo za to může.
Dovolání k nejvyššímu soudu je podáno. Budeme jen čekat, jak to dopadne? Vyjde to nebo ne?
Přikloní se Nejvyšší soud ještě jednou k Harrachovu. Už se k dovolání vyjádřil. Tenkrát úspěšně pro
naše město. Bohužel u Vrchního soudu to skončilo opět fiaskem.
Nebyly argumenty, o to hůř pro současný Harrachov. Nezbývá než dohrát vše do konce. A to do
úspěšného konce. Je vůbec možné být ještě úspěšný? Na to dnes všichni čekáme a věříme, že ano.
Smekám klobouk, Ivane, ten kdo dnes tvrdě bojuje za Harrachov, jsi právě ty! Prošetření tehdejší
privatizace a privatizačního projektu je možná poslední cesta k otočení nepříznivého verdiktu, který
udělil již po druhé Vrchní soud Harrachovu. Každý harrachovský občan by se měl zajímat, jestli je
možnost ovlivnit nepříznivý rozsudek pro naše město. A jestli ano, tak podpořit dané možnosti.
Musíme si uvědomit, že čas plyne.
Každý rok stojí město Harrachov v případě neúspěchu cca čtyři miliony navíc na nabíhajícím úroku.
Měli bychom si uvědomit, že cena je opravdu vysoká. Dlužná částka se pohybuje za hranicí sta
miliónů. A on tyto peníze opravdu někdo chce. Mohu sám za sebe říct, že pomyslný klid, který zde
zavládl, mě uvádí do rozpaků. A tak pozor! Abychom se ještě nedivili, spoluobčané.
Naše město zastupuje patnáct zastupitelů. Každý sám za sebe nese zodpovědnost za konečný
výsledek dané kauzy. Každý by se měl ptát sám sebe - udělal jsem opravdu maximum, anebo jen
čekám, co se stane?
A proto žádám Vás všechny harrachovské občany, máme poslední možnost jak podpořit a pomoct
našemu městu. Posílit dovolání za naší spravedlnost.
Děkuji všem kdo to myslí s Harrachovem upřímně.
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