Podporujeme Tomáše Ploce v boji o sněmovnu
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 25. a 26. října
2013. Volební místnost v Harrachově bude na městském úřadě. V pátek 25. 10. se volí od 14.00 do
22.00 hod., v sobotu pak od 8.00 do 14.00 hod. Volič může preferovat vždy pouze jednu jím
vybranou kandidátní listinu (stranu, hnutí) a na ní může dát nejvýše 4 přednostní hlasy uchazečům
o poslanecký mandát. O hlasy voličů se uchází i harrachovský opoziční zastupitel Tomáš Ploc na
kandidátní listině Občanské demokratické strany.

Lenka Konvalinková – zastupitelka města
Nedokáže se urazit a přestat komunikovat s jakýmkoliv opozičníkem. To mohu potvrdit z vlastní
zkušenosti, protože jsem postupem doby byla na obou stranách. Velmi dobrá vlastnost pro politika,
protože pro jakýkoliv posun vpřed je nutné jednat, jednat, jednat, s kýmkoliv.

Ilustrační foto – sázení stromku v parku tehdejší „lesárny“

Miloslav Rýdl – zastupitel města
Jsem přesvědčen, že za ty roky Tomáše znám, tak mě nikdy nepodvedl. Některé pomluvy, které na
něj v Harrachově byly směřovány, se dodnes nepotvrdily. Určitě za jeho starostování bylo po něm
vidět dost vykonané práce. Navíc fandím sportovcům, kteří něco v životě dokázali, tedy i jeho bratru
Pavlovi.
Jelikož si ale myslím, že sliby sociální demokracie se nám časem vymstí, budu volit pravicovou stranu.
A i když mě ODS zklamala, zakroužkuju Tomáše, který pokud bude zvolen, pomůže určitě i
Harrachovu, aby se nestal městem SLEVOMATů, ale střediskem turistiky a špičkových sportů.

Ilustrační foto – na tiskovce v kauze J.F.W. Brokers

Martin Soukup - redaktor HZ v letech 2005 až 2011
Ač celoživotní píšící i manuální levák budu i tentokráte volit pravou rukou. Ač mně pravicová politika
svými činy v poslední době hodně zasmušila, jeden pravý člověk mě však nezklamal. Tím je Tomáš
Ploc, trojka (pro mě však jednička) na kandidátce ODS v našem kraji pro sněmovní volby. Moc si ho,
vzhledem k mému věku, nepamatuji jako karierního sportovce, za to jej stoprocentně dnes vnímám
jako obětavého podnikatele a kamaráda. Hodně dobře Tomáše znám i jako představitele Harrachova,
hlavně pak z jeho starostenského působení. I přes některé drobné neřesti to byl (a je) člověk s vizí.
Slušní lidé do politiky musí patřit, a pokud vědí kam jít, nejen v této zemi, v kraji i v obci bude zase
dobře. Proto dám kroužek Tomášovi.

