
Dobrý den, 
již delší dobu sleduji dění kolem těžby pod Starým Městem a musím se přiznat, že jsem ve velkých 
rozpacích z proměnlivosti názorů, které jsou nám ze strany zastupitelů sdělovány. Rozhodla jsem se 
tedy vystoupit. Jedná se o mé první veřejné vystoupení, proto prosím omluvte mou nervozitu. 
 
Na minulém zasedání  pan primátor popřel, že kdy byl proti poddolování Starého Města. Patrně 
pozapomněl  na  smlouvu z roku 2010, proto jsem si připravila článek ze stránek www.karvina.cz, 
který napsala paní Swiderová. 
 
Smlouva Karviné s OKD zaručí zaměstnanost v regionu, zároveň město ochrání před poddolováním 
Primátor Karviné Tomáš Hanzel a generální ředitel společnosti OKD Klaus Dieter Beck dnes podepsali 
dohodu, která pro dalších 10 let ochrání Karvinou před dalšími nežádoucími důlními vlivy a zároveň 
zachová pracovní místa. Karviná také smlouva zaručí od OKD dříve nebývalou finanční podporu. 
 ,,Toto jsou podle našeho názoru nejlepší podmínky,  jaké zatím město dokázalo s těžaři sjednat. Na 
straně jedné je tu daná nepřekročitelnost pravého břehu Olše a tudíž ochrana obydlených území 
Karviné před další těžbou, na straně druhé se nám dařilo  a daří získávat finanční podporu OKD. 
Peníze přicházejí nejen pravidelně přímo městu do rozpočtu (asi 70 miliónů ročně), ale OKD 
podporuje i v téhle ekonomicky těžké době organizace na území města, kromě házenkářů a fotbalistů 
i další. Letos jsme také úspěšně směnili budovu kulturního domu Družba s OKD za pozemky a 
oblíbený kulturní stánek opravujeme s pomocí peněz EU, peníze OKD používáme mj. také na opravy 
městských komunikací a zvelebování zeleně, nebo slouží jako základ pro dotace v oblasti kultury. Pro 
OKD dle mého soudu ta dohoda znamená  stabilitu podnikání a pro region zachování více než 20 tisíc 
pracovních míst,“ hodnotí primátor města Tomáš Hanzel  s tím, že v této době považuje město vztahy 
s OKD za historicky nejlepší. ,,Musím zdůraznit, že OKD nám konečně vrací to, co nám dříve těžba 
brala, a je to jednoznačně zásluha nového vedení firmy,“ řekl primátor Hanzel. 
 
V podobném duchu pak hovoří článek z 9.2.2010 s názvem VLÍDNÉ PROMĚNY KARVINÉ.   
V roce 2011 už bylo vše jinak, Karviná se stala z ničeho nic městem hornickým a jedinou možností a 
budoucností bylo těžit.  Mohla bych pokračovat články o ochraně Nového Pole, následné změně 
názoru na budoucnost Nového Pole jeho přestěhováním. Těch  názorových proměn je hodně a 
všechny mohu podložit články, televizními pořady a tiskovými zprávami, ale to bychom tady mohli být 
do zítřka.  
 
Jsem prostá obyvatelka a takovémuto chování nerozumím, proto vás prosím odpovězte mi písemnou 
cestou. Protože ČSSD se tváří jako strana, která se zajímá o obyčejné lidi, věřím, že odpověď bude 
opravdu odpovědí a nepoužijete úředničtinu, kteréžto nerozumím.  
 
Děkuji za pozornost a chci říct, že pořád věřím ve vaše svědomí.  

http://www.karvina.cz/

