
Výsledek pátečního setkání ve Starém Městě: 

OKD zastavíme, chce to jen vytrvat a držet spolu! 

 

13. 4. 2012 - Obecní hostinec ve Starém Městě zaplněný do posledního místečka, novináři cvakající 

blesky fotoaparátů a lehká nervozita odrážející se ve tvářích představitelů občanských sdružení 

sedících v čele sálu. Takto lze popsat atmosféru na prvním velkém setkání občanů proti těžbě uhlí 

pod městem. Poté, co osazenstvo sálu odměnilo členy sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod 

městem nadšeným potleskem, počáteční napětí zmizelo a sálem se neslo jednoznačné poselství: 

Těžbu pod Starým Městem nechceme a máme v rukou prostředky, jak ji zastavit. Budeme bojovat za 

budoucnost Starého Města i za budoucnost celé Karviné! 

Občanské sdružení obeznámilo návštěvníky se všemi důležitými informacemi ohledně občanského 

sdružení a jeho vzniku, záměru OKD rozšířit těžbu i procesu jeho schvalování včetně připomínkování 

EIA. Jiří Rašík, který jakožto člen občanského sdružení proti těžbě setkání moderoval, místní ujistil, že 

v žádném případě nemusejí mít strach z vyvlastnění, kterého se mnozí obávají. Těžba uhlí soukromým 

podnikem nemůže být totiž nikdy chápána jako veřejný zájem, zvláště když se polovina produkce 

vyváží mimo ČR a z mnohamiliardových tržeb OKD odvádí státu a postiženým městům jen 0,5%. 

Na schůzi byli přítomní dále seznámeni s otevřeným dopisem, který sdružení ve čtvrtek zaslalo 

generálnímu řediteli OKD. „V dopise vyjadřujeme argumenty proti rozšíření těžby pod Karvinou a 

žádáme OKD, aby naplnilo své proklamace a jednalo opravdu transparentně a korektně, tedy přestalo 

činit kroky, které směřují k nenávratné devastaci Starého Města,“ přiblížila obsah dopisu Monika 

Heisigová, jedna ze zakládajících členek sdružení. 

Hovořilo se také o postoji vedení města, které od roku 2010 obrátilo o sto osmdesát stupňů. 

Najednou hájí zájmy OKD, setkání s občany se zbaběle vyhýbá a hovoří také o přesunu průmyslové 

zóny Nové Pole, která se v Karviné budovala několik let za pomoci mnohamilionových dotací. 

„Uvědomme si, že likvidace průmyslové zóny hraje OKD do karet, protože bez průmyslové zóny a bez 

dalších investorů se Karviná stane daleko více závislou na těžbě uhlí. Těžaři nás přesvědčují, že se bez 

nich neobejdeme, ale není to pravda, kvůli těžbě je na tom Karviná dnes tak, jak je,“ vysvětluje Jiří 

Rašík a opět sklízí souhlasný potlesk. 

Na setkání byli krom představitelů sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem přítomni 

také zástupci spolupracujících organizací, a to občanského sdružení Občané proti spalovně, sdružení 

Orlovák a také České pirátské strany. „Cítíme obrovskou podporu. Za Starým Městem stojí nejen 

valná většina Karviňáků a místní občanská sdružení, ale pomocnou ruku nám nabídli také 

Greenpeace, Arnika, společnost Lift Components a mnoho dalších,“ dodala v závěru Monika 

Heisigová. 

 

  
 

 



 

 

U příležitosti konání velikonočního jarmarku se ve čtvrtek 5. dubna na fryštátském náměstí 

uskutečnila petiční akce proti rozšíření těžby pod Karvinou. Sesbírány byly stovky podpisů. Reakce 

byly nad očekávání pozitivní. Přítomné zaskočila snad jen reakce městských strážníků, kteří se 

rozhodli přítomné členy občanského sdružení „Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem“ 

z neznámého důvodu legitimovat, a vyvolali tak zájem přihlížejících návštěvníků jarmarku i novinářů. 

Lidé sami přicházeli k petičnímu stánku, podepisovali petici, diskutovali a ptali se na další informace o 

plánovaném rozšíření těžby. Někteří dokonce přinášeli již plné petiční archy, které zaplnili podpisy 

svých přátel a známých. Často se také dotazovali, kam mohou průběžně odevzdávat zaplněné petiční 

archy. Za tímto účelem bude na webových stránkách www.karvinaciprotitezbe.cz  vyvěšen seznam 

petičních míst. Petici bude možno podepisovat i odevzdávat například v ordinacích lékařů, v 

kadeřnictvích či restauracích po celé Karviné.  

Zástupci občanského sdružení  také rozdávali pozvánky na první velké setkání  občanů, kteří 

nesouhlasí s plánem OKD na postupnou devastaci města. Schůzka se uskuteční v pátek 13. dubna 

v Obecním hostinci ve Starém Městě od 17:00 hodin. „Překvapilo mě, jak málo jsou někteří lidé o celé 

věci informováni. Určitě chceme začít s vysvětlovací kampaní, která by měla veřejnost podrobně 

seznámit se záměry OKD, jejich důsledky a také s tím, co všechno je možné udělat, abychom těžbě 

zabránili,“ popsala dojmy z akce Adéla Oklešťková, členka sdružení. 

 

 

http://www.karvinaciprotitezbe.cz/

