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Věc: Otevírání lázeňské sezóny v Kyselce - Kysibelského velejuchu
Vážený pane Riesi,
dovolím si urychleně vyjádřit se k Vaší odpovědi ze dne 14.4.2014.
V žádném případě není cílem obce komplikovat průběh Vámi připravované a organizované
akce. V odpovědi píšete, že nesouhlasíte se spoluúčastí KMV, a.s., jelikož vaše spolupráce s
touto společností je daleko, i když v zápětí doufáte, že tomu v budoucnu bude jinak. Váš
zástupce pan Ladislav Gerendáš mne požádal, abych se pokusil předjednat s KMV a.s ,
případnou možnost využití parkovací plochy na pozemku KMV a.s., což jsem také učinil a
současně přislíbil organizační výpomoc v podobě členů SDH Kyselka.
Forma a způsob případné spoluúčasti KMV a.s nebyla na společném jednání s panem
Gerendášem projednávána a ani zástupce společnosti KMV a.s., ji nenastínil. Nicméně formu
spolupráce jste se prostřednictvím mého dopisu s předstihem dozvěděl. Jestliže doufáte do
budoucna v lepší spolupráci s KMV, a.s., myslím, že toto je jedna z cest. Společnost KMV
a.s. má zájem promítat historický film o Kyselce, což se shoduje s Vaším záměrem, proto v
tomto ohledu nevidím problém. Krom jiného se pan Ladislav Gerendáš vyjádřil, že by přivítal
prezentaci o. p. s. Lázně Kyselka, což jsem také předjednal.
Samozřejmě chápu, že z hlediska zázemí, Vám to do jisté míry může organizaci komplikovat,
ale věřím, že to lze vyřešit společným jednáním. Co se týče připojení elektřiny pro potřeby
produkce, tak v tom není žádný problém a ostatní požadavky lze v duchu konstruktivní
spolupráce také jistě vyřešit.
Z ohledem na výše uvedené si dovoluji vyzvat Vás, či Vašeho zástupce ke společnému
osobnímu jednání ohledně organizace a spolupráce v rámci akce. Stejně tak vyzvu ke
společnému jednání i společnost KMV a.s., abychom společně, na půdě obce, u jednoho stolu,
dohodli podrobnosti a celou záležitost vyřešili korektně a ku prospěchu věci.
Rozhodně nesouhlasím, aby se termín Otevírání lázeňské sezóny v Kyselce - Kysibelský
velejuch přesouval a to i s ohledem na již jiné naplánované aktivity.
V úctě
Aleš Labík
Starosta obce Kyselka
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