Zasedání Zastupitelstva konané dne 24.4.2012 na Universitě v Karviné Fryštátě.

Dobrý den vážení Zastupitelé, pane Primátore a radní. Hovořím dnes za občany Karviné.
Chci Vás ve svém příspěvku seznámit s pozitivy a negativy předešlých dvou schůzí a názory
občanů Karviné.
Vaše neúčast na Veřejné schůzi občanů Karviné s OKD dne 23. března 2012, na kterou jste
byli pozváni potvrdila, že je Vám jedno, jak se bude vyvíjet situace v Karviné. Dle §
128/2000 Sb. v platném znění § 2 odst. 2 zní. Obec má pečovat o všestranný rozvoj svého
území a o potřeby svých občanů a chránit veřejný zájem. Je Vaší povinností starat se o své
voliče. Otočili jste se zády k obyvatelům a zaprodali nás soukromé firmě, která má záměr
krok po kroku užírat zbytek Karviné. Tímto Vás informuji, že zástupci OKD ukázali svou
pravou negativní tvář a zřejmě si spletli Veřejnou schůzi obyvatel za jejich havířský aktív, kde
vymývají mozky svým havířům. Svým jednáním na začátku schůze vyvolali zmatek mezi
přítomnými obyvateli, kdy nedovolili panu Gavlovskému a panu Adámkovi přednést svůj
diskusní příspěvek. Schůze by se vyvíjela možná trochu jinak. Pozitivní bylo, že Karviňáci i
hosté dokázali pak svými diskusními příspěvky, že se nebojí říci, že nesouhlasí s těžbou,
ničením lokalit a následným vylidněním Karviné. A také je třeba velmi ocenit , že nás,
obyvatele Starého Města, přišlo podpořit více jak 1000 lidí, kteří podepsali i petici proti těžbě
uhlí v Karviné. V této době již máme více jak 2000 podpisů. Nenasytnost OKD, která už
hraničí s nestydatostí je již děsivá. Technologie těžby v rabování uhlí je už na takovém vývoji,
že těžba závalem bude velmi rychlá a zničující a nebude potřeba již tolik zaměstnanců na
šachtách. O čem svědčí, že OKD propouští na dlažbu každoročně až 200 zaměstnanců. A je
jim to asi jedno, ale stále se ohánějí zaměstnaností v Karviné. Ing. Tabášek již připustil,
nejprve se říkalo o stech poddolovaných domcích, teď je to již 250, k tomu Nové Pole a
spodní voda bude zasahovat až k rybníkům ve Starém Městě.
Bakalovské jízlivé poznámky, jestli Karviná ještě stojí atd. si vyprošujeme. Pane Primátore
můžete panu Bakalovi vzkázat, že se Karviná jen tak nevzdá a bude bojovat všemi možnými
prostředky a že za námi stojí dost Karviňáků.
Další Veřejná schůze obyvatel Starého Města se konala dne 13. dubna 2012 v místním
hostinci. Tato schůze byla velmi pozitivní, vydařená a na úrovni. Účast přes 200 obyvatel.
Staroměšťané byli informováni Občanským sdružením občané proti těžbě uhlí v Karviné o
důležitých a zásadních zprávách a stanoviscích o poddolování.
Všeobecně se říká pane primátore, že nejste rodilý Karviňák, nemáte citový vztah ke Karviné,
ani děti. Ale lidé se diví radním a většině Zastupitelů Karviné, kteří žijí v Karviné a narodili
se zde. Schválili jste záměr OKD poddolovat pravobřežní lokality Olše a tím jste se odsoudili
sami. Vaše děti a vnuci za pár let budou řešit stejnou situaci jako dnes obyvatelé Starého
Města.

Radní v čele s panem primátorem vyjednávají s OKD dohody za zavřenými dveřmi.
Zastupitelé Karviné se dozvídají určité věci až z médií čehož jsme byli svědky na zasedání
Zastupitelstva. Navíc, Zastupitelé nemají čas na to, aby se blíže seznámili s obsáhlejším
textem, protože ho mnohdy, dostávají pozdě. Divné metody na Magistrátu. Ještě v roce 2010
jste podepsali dohodu o nepřekročitelnosti Olše a za rok v červnu 2011 je vše jinak a jednáte o
těžbě v těchto lokalitách.
Jednou z Vašich podmínek byla nedotknutelnost investic v průmyslové zóně Nové Pole a již
jednáte s OKD o možnosti přestěhování firem do jiné lokality a to znamená zánik těchto firem
a zánik pracovních příležitostí v Karviné. Nedivte se, že lidé mají strach jak o své bydliště, tak
někteří i o své zaměstnáni. Na tyto investice byly vynaložené nemalé finanční prostředky.
Obyvatelé Karviné se ptají. Jak může Magistrát dát postavit za miliony pracovní zónu a pak ji
dát klidně zbourat?
A teď se ptám :
Pokud jste již dříve věděli, že Staré Město má být obětováno poddolováním, proč jste
vydávali stavební povolení na výstavbu domků. Je postaveno 34 nových domů.
Další otázka je na železniční koridor Dětmarovice přes Karvinou do Č. Těšína.
Proč není opravovaný a provedena revitalizace karvinského nádraží s tím, že bude vybudován
podchod pod posledním kolejištěm, na který již byly vynaložené finanční prostředky, protože
jsou provedené veškeré plány. Ještě do loňského roku se hovořilo, že přes Karvinou mají
jezdit vlaky až 160 kilometrovou rychlostí. Mám ověřené, že úseky Bohumín - Dětmarovice
jsou opravené a totéž z druhé strany do Č. Těšína. Jen náš úsek Dětmarovice – Karviná - Č.
Těšín není. Pokud by se z důvodu poddolování měla odklonit železniční doprava z Bohumína
na Havířov a do Č. Těšína, byla by to katastrofa pro karvinské obyvatele a nejvíce by byli
postiženi živnostníci, podniky a firmy, které využívají železnici na přepravu zboží. Vím, že o
opravy se starají České dráhy, ale Magistrát dal jasně najevo, že dá vytěžit St. Město, tím se
pozastaví i revitalizace karvinského nádraží.
Rovněž obyvatele zajímá proč se nejedná o obchvatu Karviné. Vymlouváte se jen, že nejsou
peníze a důvod je někde jinde.
Ještě se jedná o zdroj pitné vody, rezervoáry, které jsou ve St. Městě. Neinformovali jste
vůbec obyvatele Starého Města a dovolili jste Povodí Odry zrušit studny. Pokud se vodní
zdroj pitné vody nebude odčerpávat, hrozí Staroměšťanům zvýšená vodní hladina při
vydatných deštích. Již se zjišťuje, že šroťáci rabují zařízení studní. Tak jak jste nechali
zlikvidovat lávku přes Olši, tak necháváte likvidovat studny.
Na závěr bych chtěla říci. Zvedá se vlna odporu. Nelibí se lidem Váš způsob vedení města,
nečinnost při zajišťování pracovních míst v Karviné, souhlas odsoudit Karvinou k zániku.
Věčně se vymlouváte, že nejsou peníze. Přitom za miliony budujete náměstí Budovatelů a
přitom máte zdevastované chodníky a cesty a do okrajových částí města neinvestujete vůbec.
Finanční prostředky by se měly dát na potřebnější věci.
Vše co bylo dobré a prospěšné karvinským občanům dáte zlikvidovat. Lidé se začínají ptát.
Koho jsme to vlastně zvolili? Lidi, kteří místo, aby zvelebovali město, tak se ho snaží zničit.
Žádám tímto, aby byly zodpovězeny písemně mé otázky. Děkuji.

Dodatek : Také jsem si přečetla Váš dopis pane primátore adresovaný paní Heisigové.
Oháníte se různými stanovisky, ochranou investic na Novém Poli, nedovolíte těžbu pod
Darkovem atd. Ale právě tyto jak říkáte, šíříme nepravdivé scénáře, se dozvídáme od
veřejnosti. Myslíme si, že právě ta veřejnost již nevěří ani Vám, ani OKD.
Bazírujete jen mít 100 milionů od OKD do městské kasy. Jen někteří lidé si myslí, že lidé bez
šachet nemohou žít. Jiná města žijí, vzkvétají a lidé se mají dobře. Jen Karviná se stále zvedá
ze dna a zpětně tam upadá. A to vlivem těžby uhlí. Pokud by byla sepsána dohoda a schválena
těžba tak už nebude v Karviné ani těch 60 tisíc obyvatel. Každý rok ubývá skoro 2000
občanů. Pro koho chcete dělat ekonomický rozvoj města. Zbudou tady jen důchodci, romové,
nepřispůsobiví a těch pár havířů.
O nahlížení do map vlivů od OKD musel být zájem už jen z toho důvodu, že se lidé dívali po
kolik klesnou jejich domy a jak se těžba dotkne devastací jejich nemovitosti.
V průběhu jednání byla řeč ohledně pomníčků padlých, obětem v I. a II. Světové válce. Staré
Město má rovněž takový pomníček. Je umístěn na ul. O. Foltýna u hostince, naproti kapličky.
Tímto bych ráda poděkovala Magistrátu za opravu. Musím, ale říci, že území kde pomník
stojí, by v době těžení uhlí kleslo o 7,5 metrů a vzniklo jezero.
Děkuji za pozornost

Silvia Škulavíková

