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 Tisk 
 

Smaž
 

Smaž jako SPAM Další akce ...
  

 
Dobrý den paní Tůmová. 
V neděli 3. 8. 2008 dopoledne jsem poskytl rozhovor ohledně rekonstrukce  
rozhledny na Studenci - ČT p. Stuchlíkovi. Když jsem pak viděl a slyšel  
sestříhanou reportáž nevěřil jsem mým smyslům. Nezasvěcený divák musel  
nabýt dojmu, že rozhledna - "pár hromádek železa" je zničená, a že jen  
díky "Zachráncům" nedošlo k její úplné likvidací městem Česká Kamenice,  
které ale vůbec nic nepodniká k její záchraně. 
 
Bohužel takto odvysílaná reportáž nemá z mého pohledu se spoluprací  
vašeho sdružení s městem na obnově rozhledny vůbec nic společného!!!  
Vaše vyjádření , že město rok otálí a nic nedělá pro získání financí, mě  
vyloženě vyrazilo dech! Zřejmě jste na našich setkáních informace o  
dotacích a způsobu jejich získávání a administrování úplně přeslechla a  
ani jste zřejmě nevnímala technické vazby provázející celou akci ,  
protože jinak by jste nemohla tyto věty vůbec vyslovit. 
 
Poté jste prohlásila ve vztahu k žádostem o dotaci, že " město stejnou  
chybu opakovalo!!! " Vůbec nevím, o jaké opakované chybě jste to  
mluvila? Z odvysílaného bohužel vyplývá, že jsme absolutně nesvéprávní  
a opakovaně píšeme v žádostech slovo "replika" . Zřejmě jste ale četla  
nějaké jiné žádosti, protože v těch, které podávalo město Č. Kamenice k  
obnově rozhledny na Studenci, se žádné slovo replika nevyskytuje!!!! 
 
Vážená paní Tůmová, zpočátku jsem věřil v úspěšnou spolupráci s vámi při  
obnově rozhledny. Bohužel po sérii reportáží a článků, v kterých  
neustále kritizujete a naposledy zcela nepodloženě napadáte město, mám  
vážnou obavu o další průběh této spolupráce. 
 
V průběhu roku, jste díky vaší kritice pomalé opravy, několikrát slyšela  
od pana starosty i ode mne, že jsme připraveni rozhlednu převést na vaše  
sdružení. Ani jednou jste však na tuto nabídku nezareagovali. Vyvozuji z  
toho tedy, že není v silách vašeho sdružení obnovu provést a že nejste  
ochotni vzít na sebe žádné riziko při obnově rozhledny. Zkuste se tedy  
prosím zamyslet nad vaší kritikou a nad tím, k čemu asi tato kritika  
vede u diváků-potencionálních dárců. 
 
Město Česká Kamenice nikdy nezpochybnilo splnit svůj závazek dokončení  
obnovy rozhledny. I přes veškeré technické a finanční problémy a  
veškerou kritiku tedy rozhlednu na Studenci obnovíme. Pokud tedy i přes  
váš negativní postoj k činnosti města při obnově rozhledny najdete chuť  
se na ní nadále podílet, rádi přijmeme vaše konstruktivní náměty i  
finanční dary na účet veřejné sbírky zřízené městem Česká Kamenice v  
září 2007 k obnově rozhledny na Studenci. 
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