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Reakce na
armády

V Hlízově 26. dubna 2018

akci p emístění hrobu neznámého vojína Rudé

Yáženy pane starosto,

v reakci na projednávání bodu plánovaného p esunutí pietního místa od
památníku padl, ch na nové stanoviště Vám sdělujeme následujícíl
nesouhlasímes pouh,m p enesením a p emístěním piďního místa alesd stojn,m
naložením tělesn,ch ostatk , které se na tomto místě dle našich informací
nacházejí. Ignorace p ednesen ch historick ch fakt , se kten mi byla
paní Urbanová seznámena iaž v pondělí 23.4.201a na zasedání
zastupitelshra, pop ípadě její neschopnost fakta si p edem dohledat z
volně dostupn ch zdroj nem že b t nad azena írctě k mrhr m.
Nezpochybňujeme její komunikaci s ri ady, ale jak sám vidíte v p iloženém
dokumentu, reálnost nálezu tělesn, ch poz statk je velice pravděpodobná.
Zároveň se bohužel plně projevuje Vaše neschopnost komunikace se
zastupiteli, kte í toho o historii obce vědí pravděpodobně více a nebo mají
schopnost si to zjistit. Máme 21. století a stačil poslat alespoň mail a mohli jsme si
ušet it citové rn levy a expresivní wrazy paní Urbanové jako reakci na sdělení
argument od paní Šimkové, která okamžitě reagovala, i když nevěděla, že dané
téma bude projednáváno. Neschopnost paní Urbanové pjjmout věcné
argumenty a její reakce byla nemístná, slova paní šimkové nyní
dokládáme faktick mi záznamy z kroniky obce.

S pozdravem zastupitelé obce Hlízov

ff^,í"-1n
Mgr. Jitka Simková
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