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Rozhovor s Járou Harrachovským
Zcela náhodou potkal redaktor Vašeho Harrachova pana Járu
Harrachovského před Úřadem práce ve městě Tanvald, jak si pročítá nabídku
pracovních příležitostí. Okamžitě jsem si vzpomněl, že Jára Harrachovský
psal v rámci předvolební kampaně paní Zbrojové svou slohovou úlohu, tak
jsem jej oslovil, jak se mu daří po 4 letech……
Dobrý den Járo, jak se Vám daří?
Pane redaktore, když budu upřímný, tak nic moc. Však vidíte…..
Copak se stalo?
Poté, co jsem v roce 2010 ukončil devátou třídu základní školy, jsem se spolu s rodiči a mojí tetou paní Zbrojovou rozhodoval, co dál. Teta mi doporučila,
abych se dal na učení, že to má v Harrachově budoucnost. Tak jsem v září 2010 nastoupil na lesnické učiliště v Harrachově.
Jak Vám to šlo?
Jo, bylo to dobrý, chytil jsem začátek, super byli hlavně učitelé, kuchařky a všichni co se o nás starali, celkově to bylo super i se spolužákama jsme byli
skvělá parta, hodně z nás sportovalo ….
Taky jste sportoval?
Ano, byl jsem sdruženář.
Promiňte Járo, ale dnes nevypadáte příliš dobře….
Víte, věci se neměly tak trochu jinak….za rok nám zavřeli učiliště, škola skončila, přesunuli nás do Vysokého nad Jizerou a od tý doby, to šlo všechno od
devíti k pěti….
Povídejte…
….no do Vysokýho už nešli naši učitelé ani všichni kamarádi, začínat jinde, bylo to těžký období, přestalo se mi dařit, skončil jsem se sportem….to všechno
mělo za důsledek, že jsme se hádali i doma, prostě to nebylo dobrý
Takže školu jste nedokončil?
Ne bohužel ne….chvíli jsem se potuloval, bylo to fakt nepříjemný období, ale pak mi volala teta, že mi sehnala práci, že bych mohl uklízet v pobočce České
spořitelny v Harrachově, a to než bude v Harrachově kulturák, že tam se pro mě určitě práce najde, když budu šikovnej….byl jsem rád, říkal jsem si, že pro
začátek dobrý, tak jsem tam nastoupil.
Tak to se Vám začalo teda dařit lépe ne?
To jo, ale jen do června 2013, to zase zrušili pobočku Český spořitelny….a bylo to tady znova, po druhý mě odněkud vyhodili, aniž bych zato mohl…víte
divil jsem se, teta dělá starostku a je takovej "DRSoň", tak jsem se jí šel zeptat proč, proč zase já??? Ale těšil jsem se na ten kulturák, to byla taková moje
poslední naděje….Teta mi říkala ať vydržím, že to všechno půjde, že všechno bude fantastický, že všichni budou mít práci, že nikdo nebude mít problémy,
jak všechno udělá pro lidi, a tak no…bohužel to nějak nešlo no….
A kde tedy žijete? A co rodina? Máte děti, žijete v Harrachově?
….víte, všechny ty problémy, ….nakonec jsem už nechtě tetu otravovat doma, tak jsem se šel zeptat na úřad tam v Harrachově, nakonec mám tam
oficiální bydliště, jenže jsem se nedobouchal, na dveřích byla taková koule, prostě ty dveře nešly otevřít….tak jsem šel pryč….
Ne děti nemám, jsem sám, bydlím všude a nikde, bydliště mám nahlášené na úřadě v Harrachově.
Brácha se s našima odstěhoval do Liberce, protože ukončil základku, tak aby mohl jít na střední , studuje, nakonec si to rozmyslel s tou sklárnou, říkal, že
kdyby chtěl mít rodinu, že by asi nevyšel s penězma…..no a babička s dědou? Ty jsou tam s našima taky, ale někdy sem jezdí. Pamatuju si, že babička se
strašně těšila, jak si zajdou s dědou do kulturáku v Harrachově na nějaký představení, ale nějak ho nenašli, jen rozbité kino…tak byli smutní
Vím, že máte asi jiné starosti, ale víte, že
budou volby?
Jo jo vím, občas si v Harrachově zajdu na
pivo,….už nemám sílu, tetě nic nevyčítám,
protože jak vždycky sama o sobě říkala:
"Jsem prostě obyčejná ženská, jen trochu víc
pracovitá"…pořád stejní lidé šíří v
Harrachově, jak říkal prezident Havel "blbou
náladu"….pomlouvají a vymýšlejí nesmysly
na lidi, kteří si to vůbec nezaslouží…..nelíbí
se mi to, jsem obyčejnej člověk, ale volit
půjdu…, jediný co vím, že žádný "drsoně"
volit nechci, chci volit ty, kteří pomohli a
pomůžou nám, co to potřebujeme a na
druhou stranu, kteří tady budou opravdu
pro všechny, aby ta nálada byla prostě
lepší….to bych si přál.
Járo, děkujeme Vám za rozhovor a přejeme
Vám, aby se Vám lépe dařilo.
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ANALÝZA
Vzhledem k počtu kandidátních listin, považujeme za nezbytné provést určitou analýzu některých stran, uskupení a lidí, kteří se uchází
o místo v zastupitelstvu obce, tedy o post, prostřednictvím kterého by se tyto osoby měly starat o věci veřejné…. Napovíme Vám,
kdo jde s kým….
Pojďme se tedy společně podívat na to, kdo a za koho kandiduje……
Č. 2 politické hnutí ANO
Vážení voliči, toto vše už zde bylo. Jedná se, opět využití aktuálně známého politického jména. Teď jde o to, zda toto známé politické
jméno odpovídá stejné známosti jejího "lídra" pana Ing. Jaroslava Čecha. Kdopak jej zná a proč se nyní zajímá o Harrachov? V minulých
volbách se na stejném efektu svezlo hnutí "Věci veřejné" - nepodlehněte stejnému vábení.
Proč zrovna Ing. Jaroslav Čech, který pracuje pro Litoměřické mrazírny? Odkud se vzal a co v jeho životopisu nenajdeme, Vysoká škola
STB, jejímž je absolventem, je možná dostatečnou kvalifikací a navíc….
Privatizace Litoměřických mrazíren vykazuje mnoho shodných znaků s privatizací harrachovské sklárny a jejich důsledků.
Pozorně čtěte!

3.4.1992 - Agrobanka a.s. poskytuje úvěr Litoměřickým mrazírnám s.p. ve výši 100.000.000,- Kč, za tento úvěr se zaručil stát (stejné jako
u Harrachova)
14.4.1992 - stát se zaručil za úvěr 100.000.000,- Kč (u Harrachova měla převzít záruku obec a stát - stát je dodnes ve sporu s J.F.WORLD
BROKERS s.r.o.).
7.12.1995 - Agrobanka a.s. žádá po státu úhradu dluhu 100 mil. Kč, s tím, že uhradí-li stát, tak už nebude banka ničeho požadovat ničeho
požadovat (Agrobanka žádala Harrachov)
7.12.1995 - 27.4.2006 - účast pana Ing. Pavla Tykače v Agrobance Praha, a.s
27.12.1995 - stát zaplatil Agrobance a.s. 70.000.000,- Kč
27.1.2004 - banka postupuje pohledávku ze smlouvy o úvěru ve výši 30.000.000,- Kč a úroky 38.372.251, 51 Kč (již zaplacenou J
)
na společnost Frenn Trading B.V., se sídlem Strawinskylaan WTC, 107XX Amsterdam Nizozemské království

Vlastníkem Litoměřických mrazíren je Bohemia Venture a.s. a jejím akcionářem je CHARLHOLD ORANGE LIMITED se sídlem na Kypru J

Soudní proces v této věci
společnost Frenn Trading B.V., se sídlem Strawinskylaan WTC, 107XX Amsterdam Nizozemské království podává žalobu o zaplacení
částky 30.000.000,- Kč s úrokem ve výši 16% ročně od 3.7.1992 do zaplacení.
Obvodní soud pro Prahu 1 žalobu zamítl dne 30.4.2010.
Městský soud v Praze změnil rozsudek tak, že stát je povinen zaplatit 30.000.000,- spolu s úrokem žalobci.
Nejvyšší soud České republiky svým rozhodnutím, ze dne 31.7.2013, zrušil výrok Městského soudu a vrací věc Odvolacímu soudu
k dalšímu řízení!!!!
HODNĚ PODOBNÝ SOUDNÍ PROCES J
Vážení voliči a navíc a nakonec:
V Agrobance a.s. se DLE ÚDAJŮ z Obchodního rejstříku účastnil pan Ing. Novosvětský, který je dle stránek Litoměřických mrazíren
"šéfem" pana Čecha. V Agrobance se účastnil i Ing. Pavel Tykač a taktéž JUDr. Jiří Hartmann.
J.F.WORLD BROKERS s.r.o. proti Harrachovu o 100 mil. Kč zastupovala advokátní kancelář Hartmann Jelínek, jmenovitě JUDr. Jelínek
……..je to vše jen náhoda???????????
Bylo by fér, abyste voliči věděli, že politické hnutí ANO podporuje současné vedení města v čele s paní Zbrojovou.
Společnosti kandidátů pana Čermáka a Soldáta nemají svá sídla v Harrachově.
Tedy v Harrachově vydělávají, např. DAVID sport Harrachov s.r.o., se sídlem Praha 2 Vinohrady - jak říká pan Čech "penězovod do Prahy"
J
SPORT ČERMÁK Harrachov spol. s r.o. se sídlem Šumburk nad Desnou, Tanvald.
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ANALÝZA - pokračování
Č. 3 Liberálně ekologická strana
Jinými slovy strana největšího politického turisty v Harrachově, pana Oldřicha Jakubce. V minulých volbách kandidoval za Stranu
zelených, ve volbách v roce 2006 kandidoval za Stranu pro otevřenou společnost, v roce 2002 kandidoval spolu s paní Zbrojovou
za Demokratickou regionální stranu….atd.
Z výše uvedeného je zřejmé, že i tato strana podporuje a je odnoží od paní Evy Zbrojové. Možná by bylo lepší, kdyby se spíše Oldřich
Jakubec přihlásil do nově vzniklého turistického oddílu Srnky J
Č. 4 Sdružení nezávislých kandidátů PRO HARRACHOV
V čele stojí pan Oldřich Pažout. Nyní si musíme položit otázku, proč pan Oldřich Pažout kandiduje do zastupitelstva, když v Harrachově
nebydlí. Pan PAŽOUT SE ODSTĚHOVAL NA ADRESU Ohrazenice čp. 50, Turnov.
Pročpak? Vážení voliči nepůjde spíš o to, že své místo po volbách plánuje přepustit? Takové jednání není fér, je třeba voličům vysvětit,
proč se odstěhuji a pak kandiduji……….
Č. 6 SNK Evropští demokraté
O pánech Slavících již vše řečeno asi bylo J
Za pozornost, však stojí, že na druhém místě kandiduje Ing. Dolejší. Jak již bylo dříve řečeno,
Ing. Karel dolejší byl v době vzniku dluhu vůči Agrobance místostarostou města, který byl také pověřen papírováním v dostavbě bytů
na Klondajku. Někdejší starosta města, za jehož působení se nepodařilo vyřešit tehdy významný městský dluh a městské finance nebyly v
dobré kondici. Opět strana, která otevřeně podporuje paní Zbrojovou.
Jak a koho volit?
Nechť si obrázek udělá před volbou každý sám…..a taktéž o tom, pročpak nikdo nechce řešit průběh a důsledky privatizace sklárny pro
Harrachov? I toto můžete ovlivnit svou volbou.

Fotbalové peníze již pomáhají
V průběhu první poloviny měsíce srpna 2014 byly postupně osmi harrachovským rodinách předávány v hotovosti
peníze z letošní jarní dobročinné akce Pomáháme fotbalem. Každému z obdarovaných harrachovských
hendikepovaných občanů náleží částka ve výši 16.750 korun, což je opět více než loni, a to navíc se počet
obdarovaných ještě o jednoho navýšil.
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