Věc: otevřený dopis – výstavba továrny na zpracování živců.
Vážení,
v pátečním vydání MF Dnes jsem se dočetl šokující informaci o odmítnutí výstavby továrny
na zpracování živců v Krásnu a jejím přesunutí do Horního Slavkova. Jsem si samozřejmě
vědom faktu, že ne vše co píší naše noviny je absolutní pravda, přesto vystupování starosty
Horního Slavkova je natolik přesvědčivé, že se odchodu významného investora opravdu
obávám. Zvlášť zarážející je i skutečnost, že v pozadí všeho by měl být nedávný spor obce
s KMK Granit, týkající se souhlasu s výstavbou rodinných domků v chráněném ložiskovém
území.
Jsem přesvědčen o tom, že příchod významného investora do obce a výstavba továrny na
zpracování živců v těsné blízkosti vlastní těžby by však měl být prioritou všech
zainteresovaných stran. Rozvoj obce by měl být prvořadým zájmem všech, výstavba moderní
továrny ve vhodné lokalitě je zcela jistě správným krokem k tomuto rozvoji. V neposlední
řadě je nutno přihlédnout i ke zvýšené míře ohrožení životního prostředí vyvolané nárůstem
dopravy suroviny do Horního Slavkova, i když tato se přímo Krásna dotkne jen okrajově.
Z historického hlediska je neoddiskutovatelné, že Krásno vždy bylo, a ještě dlouho bude
hornickou obcí. Hornictví ve všech dobách vedlo k rozvoji obce, ke zvyšování její prestiže
v okolí a k rozkvětu obce Krásno, naopak útlum hornictví vždy vedl k jejímu úpadku. Obec
Krásno by měla i v současné době podporovat rozvoj hornické činnosti s ohledem na svůj
vlastní rozvoj. Hornické Krásno, to není jen minulost soustředěná v muzeu, ale i současnost a
hlavně budoucnost spojená s těžbou živcových rud a doufejme, že i s jejich zpracováním.
Doufám, že rozhodnutí o odmítnutí výstavby ještě není definitivní a dovoluji si, jako občan
Krásna a jako předseda TJ Baník Krásno - sportovního sdružení s hornickou tradicí, vyzvat
všechny zúčastněné – zastupitele obce Krásno a společníky firmy KMK Granit, spol. s r.o. aby zvážili důsledky takového rozhodnutí a našli řešení, které bude výhodné pro obec Krásno
a její občany, pro firmu KMK Granit i zahraničního investora, a to bez ohledu na rozdílné
názory v jiných oblastech a bez ohledu na osobní spory. Budoucí rozvoj obce Krásno nechť
převáží nad vším.
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