„Prosím nesuďte podle sebe“ – zpráva T. Plocovi uveřejněná na
facebookovém profilu na článek „Nejsem lhář, paní starostko“
Tome, myslím, že jsi to napsal tak jak to je. Já bych jen připomenul ještě jiná slova paní
Zbrojové z únorového zpravodaje adresované paní Konvalinkové: "Chci Vás upozornit také
na to, že jste za více než tři roky vyvinula maximální úsilí k diskreditaci mé osoby a neštítila
jste se použít jakoukoliv formu, přesto s Vámi stále jednám slušně a korektně". V této
souvislosti, bych rád připomenul paní Zbrojové, že to byla právě ona a páni radní, kteří tři
roky tráví tím, že iniciují a podávají dílem prostřednictvím najatých osob udání k různým
institucím na moji osobu, jako je udání k advokátní komoře, žaloby k soudům, k Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže, trestní oznámení na Tebe Tomáši a další podobné kroky, jako
je iniciace všelijakých reportáží v televizích za účelem poškození Tvé či mé osoby. Myslím, že
zde se dá hovořit o tom, kdo se neštítil použít jakoukoliv formu k likvidaci někoho. Je tedy s
podivem, že právě paní Zbrojová používá tato slova a píše tyto řádky, naopak, neznám
nikoho z opozičních zastupitelů, natož Lenku Konvalinkovou, že by udělala byť milióntinu
toho, co paní Eva Zbrojová. Dobře víš, že ani Ty, ani já, jsme se zatím neobrátili na orgány
činné v trestním řízení, např. pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy, a to jsem
přesvědčen, že článek této paní nejen v únorovém Harrachovském zpravodaji, by mohl
podmínky takového jednání naplňovat.
Naprosto neslýchaný je však závěr článku paní Zbrojové, opět cituji: "Než se do mě příště
zase s velkou vervou pustíte, paní Konvalinková, dejte si velký pozor na to, kdo Vám lže a kdo
Vám říká pravdu!" Nejsem si jistý, zda toto vyjádření potřebuje jakýkoliv komentář, ale přeci
jen....v jiné části uvádí paní Zbrojová odkaz na lidové rčení "Podle sebe soudím Tebe",
bohužel v tomto případě nemůže být vzhledem k výše uvedenému přiléhavé, opravdu nelze
najít nikoho, kdo by snesl srovnání s takovou mírou udávání, žalovaní a řízeného poškozování
třetích osob, jakému jsme byli vystavení my po dobu minulých třech let...navíc, nikdy
nezapomenu nato, jak mi bylo paní starostkou doporučeno, s kým se stýkat mám a s kým
nikoliv, hodlám-li nadále pracovat pro město Harrachov....a věř mi toto doporučení jsem
zdaleka nedostal sám... Takže co říci závěrem, bohužel dál budeme běhat po různých
institucích, které nás nadále stíhají, prověřují a otravují život...Drž se Tome!
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