
Vážená redakce,

v  mutaci  Opavský a  Hlučínský  deník  vyšel   4.září  pod  značkou  „...3“  článek  s  názvem

V Kravařích je nyní horká půda, v němž se obíráte situací v Kravařích před obecními volbami.

Chtěl bych reagovat na pasáž, v níž se zabýváte sporem mezi dosluhujícím starostou panem

Ing. Andreasem Hahnem a kandidátkou na starostku za sdružení JISTOTA paní Bc. Irenou Sentenskou.

Za  základ  celého  sporu  můžeme považovat  anonymní  článek,  který  vyšel  v  Besedníku

s cílem  očernit  paní  Irenu  Sentenskou.  Jak  jinak  si  vysvětlit  snůšku  polopravd,  které  se  v  článku

vyskytují.  Půl  pravdy je  například  tvrzení,  že  s  paní  Sentenskou  byl  neprodleně  ukončen  pracovní

poměr.  Druhá  půlka  je,  že  se  paní  Sentenská  bránila  u  soudu.  Výsledkem  byla  skutečnost,  že

zaměstnavatel musel vzít výpověď zpět. Paní Sentenská pak ukončila pracovní poměr k 31.12.2013,

protože si neuměla představit své další působení na Městském úřadě. Pokud by byl ze strany Deníku

zájem je usnesení soudu k nahlédnutí u paní Sentenské. Mám výhrady k tomu jak byla situace ve vašem

periodiku prezentována. Zde nejde o tvrzení proti tvrzení, protože již existuje výrok soudu, a ten by měl

být brán za bernou minci i novinářem, ale především by ho měl respektovat pan Hahn.

Půl pravdy dále je,  že paní Sentenské byla ve správním řízení uložena pokuta a ta byla

potvrzena nadřízeným správním orgánem, druhá půlka je ta, že se paní Sentenská brání u soudu a

soudní řízení dosud nebylo ukončeno.

Ještě jedna připomínka k Vašemu článku. V posledním odstavci píšete, cituji:  „Ať už jsou

informace z obou stran pravdivé, či nikoliv...“. Vás nezajímá, které informace jsou pravdivé a které mají

za  úkol  pošpinit?  Naše  sdružení  je  v  politice  nováčkem.  Čekali  jsme mnohé,  ale  anonymní  článek

v Besedníku? Nejde zde náhodou o zneužití městského časopisu panem Hahnem k vlastní předvolební

kampani? Na tohle si ani nechceme zvykat.

S pozdravem

V Kravařích dne 5.9.2014 Ing. Herbert Kahler, JISTOTA

                      


