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Vážený pane Mareši,
obdržel jsem přes datovou schránku Vaši „Výzvu k doložení“. Nejen název, ale i vyznění celého Vašeho
dopisu budí dojem, že místo toho, abyste se vyjádřil k mé reakci na reportáž a článek, která se týká
zavádějícího obvinění obce a dotčených úřadů z likvidace chovu zvířat společnosti Kukburg, pustil jste se
zcela bez souvislosti s uvedenou kauzou do iracionálního rozebírání jednoho slova, které jsem použil
v textu. To, že spol. Kukburg vede spory s obcí celá léta v různých kauzách, ať už jde o maličkosti nebo velké
záležitosti, je skutečně fakt. Na obci máme celý archiv mailů, dopisů, mobilních textových zpráv, ve kterých
spol. Kukburg vystupuje proti obci v různých nesmyslných a neoprávněných kauzách. Spol. Kukburg také
několikrát žalovala obec a vedla s ní nesmyslné majetkové soudní spory, které nikdy nevyhrála. Logicky,
neboť její požadavky byly neoprávněné. Upozorňuji, že toto není mé tvrzení, ale o tomto faktu několikrát
rozhodl soud.
Nerozumím Vaší výzvě, abychom tyto skutečnosti doložili. Z jakého důvodu? To vážně chcete, abychom
Vám poslali celý archiv korespondence s p. Sittlerem? Na jakém právním základě? Tato korespondence byla
vždy určena jen vedení obce a jejím zastupitelům, takže Vás nejspíš zklamu, ale bez souhlasu spol. Kukburg
Vám tyto informace poskytovat nebudeme a že by k tomu dal pan Sittler souhlas, to opravdu
nepředpokládám, protože by to absolutně nebylo v jeho zájmu. Pokud se chcete zastavit v úředních
hodinách na obecním úřadě, mohu Vás nechat nahlédnout do soudních spisů v kauzách Kukburg versus
obec Vonoklasy. Žádám však o předem ohlášenou návštěvu.
Vůbec nerozumím ani tomu, co má toto všechno společného s mou věrohodností. Napadá mě k tomu
jediné, že se neobjektivnost Vaší reportáže snažíte zakrýt zcela nesmyslným osočením z nevěrohodnosti
vedení obce a bazírováním na jednom nepodstatném slově se snažíte odvést pozornost od skutečné
podstaty kauzy. Něco podobného jste ostatně předvedl i ve své reportáži. Věta, na které se pravděpodobně
snažíte postavit mou nedůvěryhodnost, není v této kauze vůbec podstatná a myslím, že by bylo zavádějící
dělat z jejího významu nějaké „právnické cvičení“.
Mohu Vás však ujistit, že se rozhodně ani já, ani nikdo z vedení obce s panem Sittlerem nenudíme a u
předchozích zástupců obce tomu v minulosti nebylo jinak.
S pozdravem
Ing. Tomáš Beneš
starosta obce Vonoklasy

P.S. Tuto odpověď zasílám také Vašemu objednateli TV Seznam.

