Omluva občanům a zdůvodnění některých našich kroků
Donnerstag, den 16. Oktober 2014 um 14:06 Uhr

Vážení naši přátelé, návštěvníci a Štramberáci,

protože se někteří z vás ptáte, proč jsme se tak důrazným způsobem "opřeli" do pana starosty
a ne vždy se vám to líbilo (karikatury, výměna názorů na FB apod.), vězte, že jsme k tomu měli
velice pádné důvody, které se Vám tady budeme snažit vysvětlit. Zároveň bychom rádi, abyste
pochopili, že ani nám není příjemné se takto bránit, ale někdy to prostě jinak nelze. Proto se
také těm, kterých se to dotklo a naše prezentace problému se jim nelíbila, moc a moc
omlouváme a pokusíme se zde vysvětlit své důvody...

1. ZASTRAŠOVÁNÍ, ZÁVAŽNÉ PORUŠOVÁNÍ NAŠICH PRÁV A POKUS O LIKVIDACI

Zažili jste někdy pocit, kdy se vás snaží někdo plánovaně a systematicky zlikvidovat? I
když jsem za svůj pestrý život již zažil a viděl ledacos, 3. dubna 2014 jsem poprvé zažil pocit,
kdy chce někdo
ZLIKVIDOVAT MĚ
. A to jsem přitom v tomto případě v podstatě jen obyčejný kastelán a předseda sdružení... Na
ten den nikdy nezapomenu. Dva dny před mými narozeninami, v pravděpodobný termín porodu
našeho třetího syna Matyáška, mi štramberský starosta Jan Socha,
navzdory všem právům, zákonům, smlouvě a zvyklostem oznámil
, že se máme za 3 týdny vystěhovat a že nám na sezonu udělá z hradu staveniště. To však
nebylo zdaleka vše...
Několikrát jsem byl zastrašován výpovědí
, pokud nezměním svůj postoj a nepřestanu se bránit. Po úspěšné a oprávněné petici starosta
proti nám rozpoutal vylhanou kampaň o tom, že město kvůli nám příjde o peníze z dotace, že se
kvůli nám neopraví Jaroňkova útulna, a bylo špiněno naše jméno, až nakonec se nás pan
starosta v květnu snažil zastrašit i
TRESTNÍM OZNÁMENÍM
, jehož obsah dodnes přesně neznáme, protože si nejsme v naší činnosti vědomi ničeho, za co
bychom mohli být trestně stíhání. Nicméně s ohledem na další skutečnosti se domníváme,
že kromě zastrašování se jedná o způsob, jak chce pan starosta získat interní informace,
na které by jinak neměl právo, a které by mohl využít ke svým dalším osobním nebo
obchodním aktivitám.

Hovořím o likvidaci mnohaleté práce a rodiny, která je na mě a mé práci závislá. Nejdříve jsem
se domníval, že se jedná snad o nedorozumění, či nějaký špatný vtip, ale čím déle jsem pátral,
tím více jsem začal chápat určité souvislosti, a věci mi začaly do sebe zapadat a bylo jasné, že
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se spíše jedná o dobře promyšlený plán, než o nějakou náhodu...

Z šetření, které jsme několik měsíců prováděli vyplynulo, že rekonstrukce Jaroňkovy útulny
byla s velkou pravděpodobností pouze vznešená zástěrka k prostému odstranění
nepohodlného nájemce hradu, který starostu a vedení města oprávněně kritizuje za jejich
chyby a součást starostovy předvolební kampaně.
Zároveň by se tím uvolnilo několik pracovních míst a někteří Štramberáci si myslí, že třeba
starostova žena by už pak nemusela dojíždět za prací tak daleko. Starosta, by v říjnu
slavnostně mohl u zrekonstruované Útulny přestřihnout pásku a za dotaci, která by byla jen
zlomkem způsobených škod, a zásluhy, by byl zaslouženě odměňen volebním vítezstvím. A
kdyby mu to náhodou nevyšlo, tak by za své zásluhy mohli se ženou šťastně hospodařit na
spraveném hradě Štramberku mnoho a mnoho let, až by zazvonil zvonec a pohádky by byl
konec.

2. CHRONICKÉ LHANÍ, POŠKOZOVÁNÍ DOBRÉHO JMÉNA A PŘIVLASTŇOVÁNÍ SI CIZÍCH
ZÁSLUH

Zde se mi vybavuje vtip z protikomunistického rádia JEREVAN, když americký prezident
Kennedy s ruským premiérem Chruščovem běží ve dvou maratón a Kennedy s přehledem
zvítězí a komunistická média píšou, "Náš komunistický premiér a předseda se umístil na
skvělém druhém místě a americký imperialista skončil předposlední...". Takto přesně totiž
překrucuje fakta náš pan starosta. Zažili jste někdy situaci, kdy si někdo cizí přivlastnil něco co
jste vymysleli, zaplatili a vyrobili? Na čem máte nezpochybnitelnou zásluhu? Překroutil všechny
skutečnosti tak, že z vašeho úspěchu učinil svůj a vám nejen, že nepoděkuje, ale udělá z vás
lidově řečeno ještě "blbce"? Pro pana starostu Sochu naprosto běžná věc!

V průběhu 6 let jsme do vybavení a aktivit hradu investovali spolu s našimi partnery a přáteli
miliony korun a tisíce hodin dobrovolnické práce, o čemž pan starosta Socha velice dobře ví...
Přišli jsme s myšlenkama, napsali projekty, sehnali na realizaci peníze a významně jsme zvedli
úroveň provozu... Skoro 3 roky jsme na hradě i bydleli a v práci byli 20 hodin denně, měli jsme
otevřeno 365 dní v roce a příjmy města jsme díky naši práci a investicím více než zdvojnásobili
(před námi se pohybovaly mezi 300 - 400 tisíci ročně, dnes jsou příjmy mezi 700 - 950 tisíci
ročně) a o desítky procent díky tomu zvedli i návštěvnost a o kvalitě provozu ani nemluvím. Dne
s si pan starosta naše autorské projekty přivlastňuje, tvrdí, že návštěvnost jsme snížili a
město dokonce o desítky tisíc korun obrali...
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3. ZNEVAŽOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKÚ, KLIENTÚ, ŽIVNOSTNÍKÚ A POMOCI NAŠICH
PARTNERÚ

V kauze Jaroňkova útulna jsme se setkali s naprosto nevídaným přístupem k vám, našim
návštěvníkům, klientům, kdy starostovi bylo úplně jedno, co bude s vašimi výlety, akcemi,
svatbami atd., když prakticky ze dne na den udělá z hradu staveniště. A osudy místních
živnostníků, kteří jsou na turistice a cestovním ruchu ve Štramberku existenčně závislí mu
nejsou bohužel ani ukradené, ale skoro to vypadá, že neustále zkouší, co ještě vydrží... Přitom
jde o životní osudy desítek lidí a jejich rodin. Jednání bylo bezohledné také vůči dlouhodobým
partnerům hradu, kteří do toho aby hrad sloužil občanům každý rok věnují nemalé prostředky.

4. ZNEUŽIVÁNÍ PRAVOMOCÍ ÚŘEDNÍ OSOBY

Uvědomme si všichni, že starosta je úřední osobou a musí se podle toho chovat a v
žádném případě nemůže ze svého úřadu porušovat práva jiných osob, nebo dokonce
zneužívat své pravomoci k vyřizování si svých soukromých účtů s nepohodlnými
občany. Domníváme se, že tak nejen v našem případě činí již nejen v rovině morální.
Způsob, jakým starosta prosazoval rekonstrukci Jaroňkovy útulny by nezpůsobil
milionové škody jen nám, ale také městu, které by přišlo o náš nájem a muselo by hradit
způsobené škody a ušlý zisk. Přesto, že jsme na tento fakt upozornili nejen starostu a
vedení města, Radu, Zastupitelstvo a kontrolní výbor, stále se nic nedělo. Nezbývalo nám
tedy již nic jiného, než nechat kauzu "Jaroňkova útulna" prošetřit policií.

Pak je tady celá řada ještě dalších drobnějších důvodů, ale ty můžeme probrat někdy osobně
až opět dorazíte ne Trúbu...

Doufám tedy, že shledáte naše důvody za dostatečné k tomu, abychom trochu rozvířili stojaté
vody štramberské politiky a pomohli tím změnám, které by na oplátku měly pomoci nejen Trúbě,
ale nám všem... Vše co zde píšeme, se opravdu stalo a ke svým tvrzením máme důkazy.

Děkujeme Vám za pochopení, Vaší vstřícnost a toleranci a budeme se snažit dělat vše pro to,
aby Vám Trúba sloužila co nejlépe ještě mnoho let :-)
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Tomáš Harabiš
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