Podpisy pod deklarací mají právní význam!
Vedení města a jemu oddaný žoldnéřský redaktor naplno prokázali svoji nechuť snaze významné
části harrachovských zastupitelů spolu s mnoha občany bojovat proti nepřízni osudu v kauze obřího
dluhu J.F. World Brokers. O překrucování fakt ani nemluvě.
Důkazem toho je článek v červnovém vydání Harrachovského zpravodaje nesoucí název „Sedm
zastupitelů podepsalo deklaraci, která nemá právní význam“. Zatímco jeho první část je koncipována
věcně a prakticky kopíruje informace zveřejněné na Vasharrachov.cz i v roznášce do poštovních
schránek. Druhá polovina článku obsahující citace právníka Tomáše Kaplana je však značně zavádějící.
Dle tvrzení tohoto advokáta, se stále neskončenými vazbami na největšího harrachovského
developera Martina Vodrážku, nemá podepisovaná deklarace právní význam. Zde je třeba říci, že je
to právě naopak. Podepsaní zastupitelé se tímto aktem plně připojili k trestnímu oznámení, které
bylo na počátku května podané panem Ivanem Neubertem na pražském státním zastupitelství. Tudíž
se tímto stávají také přímými aktéry snahy daným úkonem dosáhnout příznivějšího výsledku ve
smutné kauze J.F. World Brokers. V žádném případě je také nevede touha se tímto způsobem
zviditelnit, jak je citován právník Kaplan. Jim tudíž není na rozdíl od zbylých nepodepsaných
zastupitelů osud Harrachova lhostejný! Navíc větší počet podpisů ze strany široké veřejnosti bude pro
vyšetřovatele důkazem na opravdu veřejném zájmu rozplést tuto kauzu a před soud dovést možné
pachatele ve šlamastyce zvané privatizace Crystalexu.
Podání trestního oznámení jako jeden z posledních prostředků v právním boji města Harrachova
navrhoval před časem současnému vedení radnice i předchozí právník města Tomáš Vašíček, leč bez
úspěchu. Nyní, když tak učinil jiný harrachovský občan, najednou jako by radnice a její právní
zástupce toto uvítali. Jak jinak si lze vysvětlit výrok Mgr. Kaplana, že je dobře, když se trestní orgány
tímto budou zaobírat. Ještě zajímavější je pak jeho další výrok o tom, že město nyní zvažuje možnost
přihlásit se o náhradu a dokonce za tímto účelem pořizuje jakýsi právní posudek. Toto vše budí
dojem, že faktickým hybatelem těchto kroků je podané trestní oznámení, kterému se vedení města a
část zastupitelů tak dlouho vehementně bránili, a to jistě ze zištných důvodů v zájmu privatizátora
harrachovské sklárny.
Namísto toho, aby Mgr. Kaplan, zcela v rozporu s etikou chování advokáta, urážel některé zastupitele
města, by měl spíše věnovat své práci více pozornosti a pečlivosti a nedopouštět se závažných
školáckých chyb, na které byl mimo jiné upozorněn právě těmito „zviditelněnými“ zastupiteli a o
kterých současné vedení města ví a úmyslně je kryje, resp. o nich neinformuje. Spíše by byla vhodná
omluva a pokora této osoby a dle našeho názoru by se měl Mgr. Kaplan možná i modlit, aby jeho
chyby nezpůsobily nepříznivý rozsudek pro město Harrachov. Možná je mu však výsledek opravdu
lhostejný.
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