Prohlášení paní starostky – najděte několik rozdílů
Rozhovor s Tomášem Vašíčkem v zářijové edici bulletinu Váš Harrachov musel asi „do běla“ rozčílit
naší paní starostku. Neboť téměř ihned reagovala na stránkách města Harrachova. V úterý 16.9.2014
nejprve zveřejnila tvrdší verzi (č.1), aby ji pak o několik hodin později upravila v soft provedení (č.2).
Povšimněte si třeba kombinace starostka a občanka v úvodním odstavci atd. 
Nutno pominout, že tento svůj předvolební příspěvek zveřejnila v sekci úřadu a webu provozovaném
z peněz daňových poplatníků.
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Prohlášení k rozhovoru s panem Vašíčkem
Jako starostka a občanka Harrachova jsem velmi zklamaná z předvolební kampaně
současné opozice, která překročila veškeré hranice. Z rozhovoru s panem Vašíčkem
ve Vašem Harrachovu ze dne 12.9.2014, který jste našli ve Vašich schránkách, je mi
opravdu velmi smutno. Lživý útok na celou řadu lidí, kteří pro naše město dlouhé
roky pracovali, je ostudný. Společně s koaličními stranami veřejně odsuzujeme
vytváření atmosféry strachu u nás v Harrachově.
Pan Vašíček v rozhovoru jasně odhalil své zájmy a ukázal souvislosti sporu s
městem v plné nahotě. Ať každý z voličů posoudí sám, jestli má tento člověk vést
naše město. Vyzývám všechny slušné lidi v Harrachově, abychom společně
nedopustili morální zkázu města, ve kterém žijeme.
V Harrachově 16. 9. 2014
Eva Zbrojová, starostka města
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Milí Harrachováci,
jako občanka našeho města a současná starostka jsem velmi zklamaná z
předvolební kampaně současné opozice, která je vedena nekorektním stylem. Z
rozhovoru s panem Vašíčkem ve Vašem Harrachovu, který jste našli 12. září 2014

ve Vašich schránkách, je mi opravdu velmi smutno. Společně s koaličními
partnery veřejně odsuzujeme útok na celou řadu lidí, kteří pro naše město
dlouhé roky pracovali.
Pan Vašíček v rozhovoru jasně odhalil své zájmy a ukázal, o co mu opravdu jde.
Ať každý z voličů posoudí sám, jestli má tento člověk vést naše město. Vyzýváme
všechny, aby ve volbách podpořili slušnost a lidi s dobrými úmysly, kteří už pro
město něco dokázali.

V Harrachově 16. 9. 2014
Eva Zbrojová, starostka města

