Bulletin vyrazil na kraj
V průběhu druhého pracovního týdne roku 2013 byl na adresu krajského úřadu odeslán spolu
s průvodním dopisem (vzor určený hejtmanovi kraje je přiložen níže) do rukou všech devíti členů
rady Libereckého kraje prosincový informační bulletin Váš Harrachov. Opoziční zastupitelé tímto
krokem žádají naše krajské vedení o prošetření zániku harrachovské „lesárny“, o kterém jsou dle
získaných dokumentů přesvědčeni, že vše v tomto proběhlo nezákonně. Právě okolnosti zrušení
jediné harrachovské střední školy ze strany kraje jsou detailně popisovány v prosincovém
bulletinu, který před vánočními svátky byl distribuován do všech domácností v našem městě. Jeho
elektronickou podobu lze stáhnout z webových stránek Vasharrachov.cz. Zároveň také jeden výtisk
bulletinu byl poštou zaslán ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy prof. Petru Fialovi.
Vzor dopisu hejtmanovi na následující straně!!!
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Vážený pan
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2
461 80 Liberec 2

Harrachov dne 3.1.2013

Vážený pane hejtmane,
touto cestou si Vám dovolujeme zaslat výtisk nedávného vydání informačního bulletinu
opozičních zastupitelů Harrachova – Váš Harrachov.
Jeho zaslání k Vašim rukám činíme z důvodu toho, že je tentokráte obsahově z výrazné části
věnované již proběhlému zrušení jediné střední škole v našem městě, kterým bylo pracoviště
Integrované střední školy se sídlem ve Vysokém nad Jizerou. Jelikož dle získaných
dokumentů zastáváme přesvědčení, že zrušení tohoto středoškolského pracoviště bylo aktem
odporujícím zákonu, obracíme se proto na Vás, jako člena rady LK s žádostí o prošetření
chybných kroků ze strany Vašich předchůdců, tak aby již v blízké budoucnosti při obdobných
záležitostech nedocházelo k těmto nezákonným excesům.
Podrobnosti o zrušení harrachovské „lesárny“ popisujeme v přiloženém bulletinu na
stránkách 2 až 5.
S úctou níže uvedení opoziční zastupitelé města Harrachova,
Tomáš Ploc v. r., Lenka Konvalinková v. r., Přemek Vodseďálek v. r., Miloslav Rýdl v. r.,
Miroslav Michálek v. r., Martin Kmoníček v. r.

