Vážení zastupitelé,
v posledních dnech vrcholí neustálé obviňování mojí osoby a společnosti
Juta, že jsme to my, kdo svými námitkami či odvoláváními způsobují
odklad stavby továrny Karsit. Jde například o TV reportáž nebo článek
pana Holana na portálu Královédvorsko. Před několika dny jsem také
obdržel otevřený dopis od sdružení občanů, ve kterém mě kultivovaně
žádají, abych na veřejné besedě vysvětlil, o co vlastně JUTĚ v celé
kauze jde. Protože ze strany politického vedení města a médií nebyly
dostatečně zveřejněny pravdivé skutečnosti, považuji za důležité Vás s
nimi seznámit. V příloze posílám Otevřený dopis občanů a moji odpověď.
Vrcholem všech těchto událostí má být schválení prodeje pozemků v
průmyslové zóně Zboží na čtvrtečním zastupitelstvu, i když žádné
oznámení o zahájení územního řízení o vlastní výstavbě továrny nebylo
dosud zveřejněno.
Asi se mi nedivíte, že mi to vše připadá jako kampaň proti mé osobě v
souvislosti se Senátem, kdy HN rozšířily některé mé výroky vytržené z
kontextu, nebo zcela nepravdivé a ostatní média je převzala. Omluva
ústní i písemná od šéfredaktora HN, že si vše měli před vydáním ověřit,
už nikoho nezajímala. Šíření nepravd a jednostranných informací je
strašná věc. Z této neprofesionality mám smutek a znepokojení, ale patří
to k životu zvláště u těch, co vyčnívají.
ČT 1
K vyjádření pana Birkeho, starosty Náchoda, který do tohoto sporu
vstoupil a který ČT řekl: "Na poslední chvíli pan Hlavatý odstoupil od
smlouvy.....V tuto chvíli celá práce byla zmařena." K tomuto výroku
sděluji:
Citovaná smlouva podepsána nebyla, tak jsem od žádné smlouvy odstoupit
nemohl. Byl připraven pouze návrh, který jsem v žádném případě nemohl
podepsat a tak jsem požádal o předložení návrhu jiného. V příloze si
naše vyjádření můžete přečíst. Prosím hlavně větu: Zkuste navrhnout
nějaký jiný návrh dohody odpovídající našemu jednání. Ve smlouvě byly
odstavce, že podpisem této dohody, pod pokutou obrovské částky, již
občané nemohou v dalších řízeních a ani při vlastní výrobní činnosti
závodu, podávat další návrhy či připomínky. To znamená výslovně se vzdát
svých občanských práv. To snad odporovalo i zákonu, a proto jsem
požadoval tuto dohodu změnit. Účastníkem této dohody byl také Ing.
Bartoš, který zastupoval ostatní obyvatele sousedních nemovitostí s
příjezdovou cestou do zóny. Bez jeho podpisu by dohoda byla neplatná a
on dohodu odmítl podepsat. Dovolil jsem si jeho vyjádření dát též do
přílohy.
Štábu ČT jsem nedovolil nic natáčet na kameru a tedy ani moji osobu.

Cituji vyjádření pana Řípy: "Pan Hlavatý mi slíbil, že proti záměru
nebude.... a tento slib nedodržel." Moje přesné vyjádření při obědě ve
Velichovkách bylo: "Nemám s výstavbou továrny Karsitu problém." Do
dnešního dne nebylo zahájeno žádné územní řízení na továrnu Karsit a
tedy ani žádný můj protest proti ní neexistuje. V době našeho oběda jsme
však oba dva vůbec nevěděli, že politické vedení radnice bezohledně
rozhodlo, že přístupová cesta do průmyslové zóny bude pouhých 6 m od
obytného domu pana Bartoše s nepravdivým tvrzením, že je to tak v
územním plánu. Samozřejmě, že v době oběda jsem předpokládal, že
proběhne řádné veřejné projednání na celou akci a v něm občané
sousedních nemovitostí dostanou možnost uplatnit všechny své připomínky.
Bohužel toto se nestalo.
Cituji vyjádření pana starosty Jarolíma: "Pro město tady to je hrozná
škoda, průmyslová zóna 12 let hledala investora...."
Ano, je hrozná škoda, že pan starosta otevřeně neřekl, že se spor netýká
továrny, která se ještě vůbec neřeší, ale jen přístupové cesty a
nedodal, že dnes již žádné odvolání Juty neexistuje. Tedy nepřiznal
pravdu, samozřejmě je to jeho osobní věc. Pana starostu Birkeho jsem
poznal jako velmi pracovitého, vytrvalého a politicky vyspělého člověka,
který po seznámení se s celou problematikou mi na našich schůzkách
několikrát opakoval: "Město v celém procesu hodně pochybilo a mělo by se
Vám omluvit."
Portál Královédvorsko.cz - Zpoždění stavby továrny Karsit stálo již 70
miliónu Kč
Šlo o přepsání mluveného textu televizní reportáže. Povinností zvláště
veřejnoprávní televize je poskytovat objektivní, ověřené a ve svém celku
vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů (§ 2 písm.
a) z. č. 483/1991 Sb. v platném znění). Když jsem s panem Řípou v sídle
společnosti Karsit mluvil, tak mi pouze potvrdil, že v případě realizace
druhého vjezdu ze strany Zboží do průmyslové zóny bude muset vynaložit
náklady na tuto cestu ve výši 6 mil. Kč.
Snažil jsem se část dezinformací uvést na správnou míru. Závěr ať si
udělá každý sám. Osobně si zachovávám nadhled a to hlavní, co mě
znepokojuje, je nedůstojné poškozování Juty a tím i všech jejich
zaměstnanců. Strašně toho přece všichni pro naše město udělali a stále
dělají. Pokud by se měly potvrdit některé výroky či hrozby typu: "Juta
už nikdy a nikde nic nepostaví," tak by tím byli poškozeni především
naši zaměstnanci. Většinu toho co stavíme, slouží ke zlepšení jejich
pracovních podmínek. Za sebe mohu jen říci, že bez ohledu na mé
komentáře k některým výrokům si zachovávám respekt a úctu k lidem, které
jsem zde jmenoval a i k vám všem, kterým je tento otevřený dopis

adresován.
Na besedu v pondělí 10.9. v 17 hod v kině vás samozřejmě všechny zvu.
S pozdravem
Jiří Hlavatý

