Město Harrachov
Harrachovský zpravodaj
Redakční rada
Vážená redakční rado,
po přečtení říjnového čísla Harrachovského zpravodaje a rubriky „ Představujeme zastupitele
města“ jsem zjistil, že pan redaktor Endler dnes naposledy v této rubrice představuje voličům ty,
kterým byly dány jejich hlasy ve volbách v roce 2010. Dále konstatuje, že ne všichni této
prezentace využili, i tak ale věří, že čtenáři získali další pohled na své zastupitele. Kteří zastupitelé
možnosti nevyužili, však již pan redaktor neuvádí.
V lednovém čísle Harrachovského zpravodaje jste napsali, že do výše uvedené rubriky budou po
oslovení odpovídat na otázky vždy dva zastupitelé. To se v mém případě nestalo, panem redaktorem
jsem osloven nebyl. Takže ne, že jsem nevyužil možnost, ale nebylo mi umožněno.
Vážím si svých voličů, od kterých jsem dostal poměrně dost hlasů a bytostně jsem přesvědčen, že
zastupitel má povinnost se veřejně vyjadřovat k věcem veřejným, protože jinak by jeho práce
neměla smysl. Tímto otevřeným dopisem, který umístím také na stránky www.vasharrachov.cz se
jím tímto ospravedlňuji. Samozřejmě se také cítím tímto sdělením pana redaktora poškozen. Ale ten
kdo mě zná, ví, že nejsem žádná netykavka a nějak se s tím vyrovnám.
Chtělo by se mi věřit, že chybička se vloudila, ale přesvědčen o tom nejsem. Do patnácti se
dopočítat není tak těžké ani pro člověka, jenž není, jak sám uvádí, obyvatelem Harrachova.
V srpnovém vydání Harrachovského zpravodaje vy, jako redakční rada, informujete čtenáře o
postupu při tvorbě tohoto radničního periodika a držíte se desatera, které bylo vydáno pro tvorbu
těchto periodik. Zdůrazňujete zde, mimo jiné, že při tvorbě městského měsíčníku je dodržována
svoboda projevu. V mém případě došlo k pravému opaku. V žádném případě ze mě nemluví
uražená ješitnost. Jsem dost starý na to, abych byl nad věcí, ale vůbec není špatné pro dobro věci,
aby se čas od času sám někdo chytil za nos a třeba si to desatero, které není vůbec těžké si najít na
internetu, připomněl.
Ale dost moralizování. Do budoucna vám přeji, aby vaší snahu o vytvoření Harrachovského
zpravodaje v novém veselejším kabátě ocenili především čtenáři. Věřte však, že jenom barevná
podoba dobrý zpravodaj nedělá. Ale doufám (snad se o tom sám přesvědčím), že ke
kvalitě zpravodaje, při dodržování zásad desatera, přispěje i pan redaktor Endler s více jak 16 letou
praxí, a to nemyslím vůbec ironicky.
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