Jaká bude, nebo už snad pár týdnů je, předvolební kampaň v Harrachově

Vážení čtenáři, k napsání tohoto článku mě přimělo zejména to, že do zastupitelstva města Harrachov
bude letos kandidovat 150 kandidátů, jinými slovy 10 politických uskupení. Proto se zamýšlím nad
tím, co budou tyto strany resp. tito lidé nabízet voličům, jestli je opravdu zájem všech těchto lidí čistě
zájem udělat něco pro toto město, pro jeho obyvatele, pro jeho rozvoj, pro blaho jeho občanů. Jsem
svým naladěním životní optimista, člověk, který raději věří dobrým věcem a dobrým úmyslům. Proto
chci i v této souvislosti věřit tomu, že všichni tito lidé kandidují právě z výše uvedených pohnutek a
proto se nabízí, že předvolební kampaň bude vedena slušně, bez osobních útoků, věcně, bez
vymyšlených tvrzení apod.
Věřím, že i lidé, které uvidím na kandidátních listinách, budou vesměs lidé, kteří pro Harrachov
v blízké minulosti, nebo i vzdálené něčeho dobrovolně a nezištně vykonali pro toto město či jeho
občany, že se bude jednat o lidi, které jsem mohl potkávat v normálním občanském životě ve městě,
že se bude jednat o lidi, kteří se zajímají o život druhých, že se jedná o lidi, které známe a které
potkáváme mezi sebou každý den, že se jedná o lidi, kteří pomáhají druhým, kterým není lhostejný
osud či problémy druhého apod., prostě, že se bude jednat o lidi, kteří mají co nabídnout tomuto
městu a jeho obyvatelům.
Naopak věřím, že se nebude jednat o lidi, kteří jsou pro většinu z nás neznámými osobami, že se
nebude jednat o lidi, kteří znají pouze své zájmy, podnikání, aktivity. To samo o sobě není nic
špatného, ba naopak, ale jsem přesvědčen, že o přízeň voliče – občana a o veřejné funkce, by se měla
ucházet osoba, která se aktivně a nezištně věnuje i obecně prospěšným věcem, např. už jen tím, že
věnuje svůj volný čas veřejně prospěšným aktivitám, či jiným aktivitám prospěšným pro město či jeho
občany.
Všechny tyto moje optimistické představy jsou však rozmetány v prach v okamžiku, kdy se mi do ruky
dostanou poslední tři čísla Harrachovského zpravodaje. S hrůzou zjišťuji, že předvolební kampaň již
započala před třemi měsíci a je vedena tím nejhrubším možným způsobem s absencí elementární
slušnosti, za použití manipulací, lží a nepravd. Bohužel je k této činnosti zneužíván i Harrachovský
zpravodaj, který je financován z veřejných, tedy Vašich peněz. Dnes se už ani nedivím, že jsem nebyl
osloven k tomu, abych se ke smyšleným a úmyslně manipulovaným tvrzením pořád těch stejných lidí
vyjádřil a aby mi byl poskytnut stejný prostor, jako těm, kteří se snaží po celou dobu tyto informace
v Harrachovském zpravodaji šířit. Ptám se, proč asi?
Jsou to pořád ty samé osoby. Jiné osoby nemají ani šanci se v Harrachovském zpravodaji bez
doprovodných komentářů vyjádřit. Bohužel, i když se našel někdo, kdo napsal názor opačný, světe div
se, rázem pod tímto názorem byla okamžitě odpověď, zejm. paní Zborojové. Jak je toto možné, mají –
li mít všichni, v nezávislém Harrachovském zpravodaji stejné možnosti? Pouze tak, že vše, co je
v tomto Harrachovském zpravodaji zveřejňováno, pravděpodobně podléhá poslední kontrole někoho
z vedení města.
Jak se tomu říkalo dříve? CENZURA. Z této situace je mi velmi smutno a je zbytečné právě tímto
způsobem jiskřit atmosféru v našem městě.

Proč toto vše uvádím? V této souvislosti chci Vám všem, čtenářům, ať jsou Vaše sympatie na straně
kohokoliv slíbit, a to právě i na stránkách Harrachovského zpravodaje, že já a naše sdružení
nezávislých kandidátů SNK-ZMĚNA PRO HARRACHOV, povedeme předvolební kampaň slušně, bez
osobních útoků, předvolební kampaň zaměřenou pouze na program, zaměřenou na budoucnost
Harrachova a jeho občanů, předvolební kampaň v duchu „Fair play“.
Věřím, že tuto upřímně myšlenou informaci si k srdci vezmou i ostatní kandidáti a politická uskupení.
V případě, že ne, bohužel pravděpodobně takové jednání musí zapříčinit to, že Ti co budou napadeni,
se budou bránit. A výsledek pro občana – voliče? Důležitá témata pro Harrachov obsažená ve
volebních programech jednotlivých politických uskupení půjdou do pozadí a volič – občan, bude
zahrnut negativní energií z osobních útoků a pomluv.
Uvidíme, již v tomto čísle zářijového Harrachovského zpravodaje, zda je pokračováno v tom, co bylo
nastoleno, či zda dojde k sebereflexi toho, kdo tento zpravodaj vydává. Věřím v návrat
k profesionalitě novinářské praxe, k novinářské etice, a to v periodiku hrazeném z veřejných
prostředků, sice pozdě, ale přece.
Co říci závěrem, přeji Vám klidné rozhodování nad vizemi, které Vám předložíme my kandidáti do
zastupitelstva města Harrachov.

Tomáš Vašíček

POZNÁMKA: Výše uvedený článek zaslal autor dne 19.8.2014 k uveřejnění v Harrachovském
zpravodaji. A následovala tato zajímavá e-mailová konverzace mezí ním a redaktorem HZ Jiřím
Endlerem, kterou na žádost Tomáše Vašíčka bez jakýchkoliv úprav zveřejňujeme.
Dne 19.8.2014 9:41, Mgr. Tomáš Vašíček napsal(a):
Dobrý den,

Prosím o zveřejnění mého příspěvku v nejbližším Harrachovském zpravodaji, a
to v celém rozsahu bez změn a doplnění. Děkuji.

P.S. prosím o potvrzení přijetí této zprávy.

From: Jiří Endler [mailto:zpravodaj@harrachov.cz]
Sent: Wednesday, August 20, 2014 12:36 PM
To: "Mgr. Tomáš Vašíček"
Subject: Re: článek

Dobrý den, text uveřejníme o ohrazuji se proti Cenzuře, ta za mého působení
ve zpravodaji nikdy nebyla. Vždy jsem došlé příspěvky zveřejnil. Jako
redaktor, nemusím vyzávat nikoho k reakci a ani tak nečiním. Jste stejný
občan jako všihcni a dopisovat do Hz lze, stejné právo mají i ostatní.

S pozdravem
Jiří Endler
Dne 20.8.2014 12:59, Mgr. Tomáš Vašíček napsal(a):
Vážený pane,

hovořím o elementární slušnosti, nikoliv o povinnosti, to je samozřejmě
rozdíl, který je buď vnímatelný a nebo není. V případě, že nespatřujete
rozdíl v tom, že v okamžiku, kdy je zaslán příspěvek do novin a ihned je pod
ním či nad ním reakce, je to přinejmenším zvláštní. V případě, že tuto
možnost nemají všichni stejnou, je to právě o té slušnosti, o které článek
je. V případě, že všichni nemají stejné émožnosti být informován o tom, jaké
příspěvky dorazily a tudíž se k nim vyjádřit, není to stejný přístup ke
všem, jak o něm hovoříte.
Samozřejmě Vám děkuji i zato, že mě považujete za stejného občana jako
ostatní občany, toho si nesmírně vážím.

S přáním krásného dne a zbytku prázdnin

Mgr. Tomáš Vašíček

From: Jiří Endler [mailto:zpravodaj@harrachov.cz]
Sent: Wednesday, August 20, 2014 1:02 PM
To: "Mgr. Tomáš Vašíček"
Subject: Re: článek

Dobrý den, elementární slušnost je opět pojem reletivní, nebť by pak byl ze
zpravodaje 100 stránkový elaborát.
Pěkné dny

S pozdravem
Jiří Endler

