Neotištěný příspěvek v radničním zpravodaji
Aktuální vydání Harrachovského zpravodaje postrádá jeden příspěvek od občanky tohoto
města – Simony Říhové. Ta jej poslala před uzávěrkou na adresu redaktora. Pravda,
zapomněla dotyčného požádat o případné zveřejnění, ale již z níže uvedeného (redakčně
neupravovaného) obsahu je zřejmé, že příspěvek je určen široké harrachovské veřejnosti a ne
jen redaktorovi, jak o tom prý přemítala redakční rada. Jen drobnou slušností mohlo být ze
strany adresáta jednoduchým e-mailem se Simony dotázat, zda stojí o zveřejnění svého
příspěvku ve zpravodaji. Možná svým obsahem nedosahuje takových kvalit jako dva
zveřejněné příspěvky jedné bývalé občanky a zastupitelky Harrachova.
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Vážení harrachovští spoluobčané,
již opravdu musím reagovat na lživé výpady proti Mgr.Tomáši Vašíčkovi.Nic z toho,co se
píše není pravda jsou to jen lživá slova.
Mgr.Tomáše Vašíčka znám hodně let a vím,že to není žádný lhář a zloděj,jak je v
novinách prezentováno!
Lidé,kteří takové články píší jsou nejspíš vůči Mgr.Vašíčkovi velmi zahořklí a stále jim
leží v žaludku.
Myslím si,že už je to velmi osobní a nepříjemné.Kdo zná Mgr.Tomáše Vašíčka,tak se mu
především vybaví charitativní akce "Pomáháme fotbalem".Tomáš Vašíček,jeho kolegové
a kamarádi pomáhají již několik let handicapovaným občanům Harrachova.Nezištně a
rádi.Vkládají do této akce svůj volný čas,energii,peníze ..a to vše,aby udělali postiženým
občanům radost.A co z toho má osobně Mgr.Vašíček?! Krásný pocit na srdci!A takový
člověk podle některých krade,lže a bůh ví co?!
Jak říkám,znám pana Vašíčka velice dobře,je to obětavý,citlivý člověk,kterých by mělo
být na světě víc.Jsem šťastná,že jsem potkala tohoto hodného,čestného a rozumného
člověka a děkuji za to.
Ono asi někomu vadí,že je Pražák,ale on Harrachov miluje více,než někteří z nás.Chtěl
by,aby se k sobě opět lidé slušně chovali,vážili si sebe navzájem a nebáli se jeden
druhého,aby se v tom našem městečku hezky žilo.Je to opravdu moc,co si přeje?
Ten,kdo píše neustálé lži o Mgr.Vašíčkovi chce,aby si o něm lidé mysleli jen to
nejhorší.Ale to není pravda!Tomáš Vašíček je poctivý a čestný člověk.
Lidi,otevřete oči,copak nevidíte,co se tu děje?Je to štvavá kampaň na člověka,který si to
vůbec nezaslouží.Zamyslete se,příště to může být někdo z nás.Myslím si(asi) za
všechny,že nikdo z nám by v takové situaci nechtěl být,když to není pravda.
Říká se,že facka nebolí tolik,jako nepravdivá slova.A je to pravda.Už by bylo na čase,aby
se přestalo lživě psát o Mgr.Vašíčkovi.Už toho bylo opravdu dost..
Věřím,že v tom našem městečku je ještě hodně rozumných lidí,kteří nevěří lžím.
Přeji Vám všem hezký zbytek léta a klidnou mysl.
Simona Říhová

