Střední odborné učiliště, banka a co bude příště?

Vážení občané,
využívám tímto prostor na stránkách www.vasharrachov.cz, k tomu, abych reagoval, jako člověk žijící
v tomto městě na informaci poskytnutou občanům právě na tomto informačním portálu o tom, že
bude uzavřena k 30.6.2013 pobočka České spořitelny v Harrachově, a to zejména v návaznosti na
informaci zveřejněnou na stránkách města Harrachova paní Evou Zbrojovou. Považuji za nutné
veřejně sdělit svůj názor na tuto věc, a to i s ohledem na skutečnost, že město Harrachov bylo
připraveno i o vzdělávací zařízení v podobě Středního odborného učiliště, které dle mého názoru
hrálo velmi důležitou úlohu. A to nejen ve vztahu ke vzdělávání lidí, ale i ve vztahu k rozvoji sportu a
mládeže v Harrachově, jakožto i ve vztahu k zaměstnanosti. Osobně pociťuji ztrátu tohoto
vzdělávacího zařízení, resp. jeho neudržení na území města Harrachova za obrovskou ztrátu a chybu,
která se dotkla mnoha rodin a zasáhla mnoho osudů. O příčinách a důvodech a nečinnosti
současného vedení města Harrachova v této otázce bylo již napsáno mnoho, ale vše v mých očích
graduje ztrátou existence bankovního ústavu ve městě. A proto se poprvé ptám, co bude příště?
Bude následovat ztráta pobočky České pošty? Nebo snad školy či školky? Tento vývoj se musí
zastavit!
Předně bych velmi rád poděkoval za rychlost a bystrost osob, které informují prostřednictvím portálu
www.vasharrachov.cz občany tohoto města.
Na druhou stranu jsem velmi překvapen, nejen obsahem, ale i formou, jakou jsou občané tohoto
města informováni paní starostkou o tak důležitém tématu. Jedná se zejména o text uveřejněný na
stránkách města Harrachova, dne 13.5.2013, paní Evou Zbrojovou, pod názvem „Uzavření pobočky
ČS, a.s. v Harrachově.“
Předně formě, kterou je text podáván, opravdu nerozumím. Komu je text určen? Není to snad
zpověď vlastnímu svědomí paní Evy Zbrojové či snad omluvou? Ale komu? Ponechávám stranou, že
text je bez oslovení a začíná okamžitě osobní zpovědí paní starostky, není tedy ve své podstatě tím
nejdůležitějším, v prvé řadě oficiální informací pro občany o zrušení pobočky České spořitelny. Nyní
k podstatě věci.
Je-li pravdou, že paní starostka věděla od 6.5.2013 o rozhodnutí České spořitelny pobočku uzavřít,
proč neinformovala občany okamžitě po tomto zjištění. Následně se musím ptát, kdo je ten „jiný
zdroj“, který informoval paní starostku, je snad tak tajemný, že jej občané nesmí znát? Byl by vůbec
harrachovský občan informován vedením města, kdyby tuto informaci nezveřejnil Vasharrachov.cz?
Jsem téměř přesvědčen, že nikoliv.
Dle mého názoru se v této věci, jakožto i v jiných jedná o absolutní manažerské selhání nejen paní
Evy Zbrojové, ale celé městské rady jako celku. Jak je možné, že na jednu stranu jsou udržovány
s Českou spořitelnou tak těsné vztahy, že pracovníci uvedené banky vypracovávají pro paní starostku
zprávy o finanční situaci města. Na druhé straně má město Harrachov své účty u České spořitelny a
na třetí stranu v nedávné době uzavře paní starostka úvěrovou či leasingovou smlouvu s Českou
spořitelnou na nákup městského technického vozidla. Tedy jinými slovy obchod s Českou spořitelnou
a zároveň paní starostka a Rada města netuší nic o záměru této banky uzavřít pobočku v Harrachově?

Jsem přesvědčen, že stejně tak, jako vzdělávací instituce, je i banka nezbytnou součástí každého
města a zejména města významu města Harrachova. Nejen pro jeho občany, podnikatele, hosty, ale i
pro město jako takové.
Mnoho věcí se může člověk naučit, mnoho věcí může člověk zjistit, mnoho věcí může člověk vnímat,
na mnoho věcí se může člověk zeptat, možná se nestydět se zeptat, možná si nemyslet, že již všechno
vím, pak bývají mnohé věci lehčí.
Bohužel, již přes dva roky jenom sčítáme ztráty. Tyto řádky jsem napsal i s malou, nepatrnou nadějí,
že se tento trend zastaví a nebudeme počítat dál ztracené položky v rozvoji Harrachova. Opravdu
nerad bych otevřel internetové stránky www.vasharrachov.cz a přečetl si nadpis „Česká pošta
odchází z Harrachova“ či jinou podobnou děsivou informaci. Měl – li by však tento trend pokračovat i
v dalším období a prostým průměrem ztrát bych se dopočítal k pravděpodobnosti vývoje dalšího,
zhruba stejně dlouhého období, řeknu Vám: „Mám upřímně strach“. Jistou naději na lepší
budoucnost však vidím mezi Vámi, mezi lidmi, které potkávám.

Tomáš Vašíček

