Informační občasník o tom, co by měli občané také vědět.
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Kauza těžby pod Starým Městem nás přiměla jít do voleb!

Časová osa - těžba pod Starým Městem
10/2011 OKD oficiálně oznamuje záměr rozšíření těžby
12/2011 OKD zahajuje výkupy nemovitostí,
do konce roku 2012 bylo vykoupeno cca 90
rodinných domů,
OKD se nepodařilo dohodnout s firmami
na průmyslové zóně o výkupu
3/2012 OKD předkládá záměr rozšíření těžby na MŽP
6/2012 MŽP vydává Závěry zjišťovacího řízení – OKD
musí zpracovat dokumentaci E.I.A
1/2013 OKD zastavuje výkupy nemovitostí
8/2014 OKD předkládá na MŽP dokumentaci E.I.A

Demolice domů, obavy z budoucnosti a neustálé vyjednávání s OKD a vedením města kvůli zajištění pořádku a bezpečí v dříve poklidné
čtvrti. Tak by se dala popsat situace lidí ve Starém Městě tři roky od chvíle, kdy se v novinách objevilo, že tady chce OKD s požehnáním primátora
těžit. „Za ty tři roky jsme se díky nabytým zkušenostem s vedením města, úřady i OKD posunuli od počáteční bezradnosti
až k rozhodnutí jít do toho naplno a kandidovat v komunálních volbách. A důvod? Neustálé narážení na neochotu a nezájem ze strany vedení
města řešit situaci, kterou spolu s OKD způsobilo,“ vysvětluje Monika Heisigová, která je aktivní členkou sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí
a kandidátkou hnutí Změna pro Karvinou. Sdružení od roku 2011 zorganizovalo ohledně těžby několik veřejných setkání občanů s vedením města
a OKD. „Neměli jsme prakticky žádné oficiální informace od OKD ani karvinské radnice, vše se dozvídáme z tisku nebo z internetu. Naší čtvrtí se
neustále šířily drby a polopravdy, lidé měli například strach, že je vyvlastní. Radnici jsme ale nezajímali, tak nám nezbylo, než si schůzi svolat sami
a sehnat si také sami prostředky,“ popisuje jiný člen sdružení Jiří Dráb. Ještě v roce 2010 totiž primátor Karviné Tomáš Hanzel a tehdejší ředitel OKD
Beck podepsali dohodu, která měla po dalších 10 let ochránit Karvinou před poddolováním obydlených území na pravém břehu řeky Olše
a zároveň zachovat pracovní místa na šachtě. Staré Město tedy zažívalo malý stavební boom a lidé byli zprávou doslova šokováni. Momentálně je
ve Starém Městě zdemolováno několik desítek domů, místní čelí nájezdům sběračů kovů a výkupy jsou přitom už druhým rokem zastaveny. „Hned
na počátku jsme OKD žádali, aby domy hned nevykupovalo a nedemolovalo aby neničilo Staré Město v předstihu. Žádali jsme, aby se s těmi, kteří
své domovy chtějí opustit, vypořádali jinak. Elegantním řešením by byly smlouvy o smlouvách budoucích. Tak by Staré Město zůstalo zachováno
až do chvíle, než by byla schválena studie EIA a získán souhlas města,“ vysvětluje Monika Heisigová. Situace v OKD není dobrá, ceny uhlí jsou stále
velmi nízko a nikdo teď neví, co bude dál. Ani horníci. Vše, co se událo, jen potvrzuje, že vedení města jednalo nezodpovědně a hodlalo obětovat
kvůli těžbě, která nakonec třeba vůbec nebude, dokonce i průmyslovou zónu na Novém Poli.
Ze situace, která nyní panuje v OKD, se dá vytušit, že na rozšíření těžby pod Starým Městem nebude mít finanční prostředky, a také, že se
nepodaří vykoupit všechny nemovitosti a splnit tak zákonné podmínky k získání povolení k hornické činnosti. Našim cílem je vrátit život do této
městské části. Nechceme dopustit, aby v době, kdy záměr OKD skončí neúspěchem, zůstalo z této malebné městské části pouhé torzo. Chceme se
zasadit o to, aby OKD nabídlo vykoupené pozemky k prodeji a umožnilo tak novou výstavbu.

BOJOVALI JSME! CO SE NÁM PODAŘILO PROSADIT?
Díky našemu přičinění vedení města zveřejňuje podklady k zasedání zastupitelstva města
na internetových stránkách města Karviné asi 5 dnů před zasedáním zastupitelstva. Přiměli jsme
OKD, aby zveřejňovalo informace o seizmických jevech. Tyto informace dostupné na webových
stránkách, mohou pomoci občanům při vyřizování odškodnění při poškození nemovitostí vlivem
hornické činnosti. Donutili jsme OKD, aby plnilo podmínky stanovené v povolení hornické činnosti.
Jedná se např. o provedení kontrol a zdokumentování stavu domů v Karviná – Ráji (pasportizace), aby
měli lidé jistotu, zda se jejich nemovitosti těžbou nepoškodily. Dále zveřejňování informací
o poklesech apod. Opuštěné domy ve Starém Městě lákají zloděje a sběrače kovů. Díky našemu
soustavnému tlaku na vedení města a OKD, jsme prosadili, aby byly posíleny policejní hlídky a aby
OKD zabezpečilo opuštěné nemovitosti proti vniknutí cizích osob. Troufáme si říci, že se nám
podařilo v dané situaci udržet relativně dobré podmínky k životu. Od roku 2012 dohlížíme, aby při
demolicích byly demoličními firmami dodržovány všechny předpisy a občané nebyli demolicemi
příliš obtěžováni a mohli ve svých domovech v klidu žít i za těchto podmínek.
Nenasytnost vlastníků OKD přivedla tuto firmu na pokraj bankrotu. V době nejisté budoucnosti si akcionáři vyplatili miliardové dividendy, místo aby mysleli na zajištění firmy po dobu
nepříznivé situace na trhu s uhlím. Město Karviná se tak dostalo doslova do kleští. Místo postupného
utlumování těžby uhlí, které by trvalo až 15 let, se může stát, že OKD ukončí těžbu takřka ze dne
na den. Občanům města se tak těžce nevyplatí nečinnost současného vedení města, v čele s primátorem Tomášem Hanzlem, v otázce postupného oproštění se od OKD jako od hlavního
zaměstnavatele. Karviná se mohla už od roku 1993 připravovat postupně na útlum těžby, rozvíjet
obchod, podporovat místní podnikatele, lehký průmysl, lázně, univerzitní život a s OKD tvrdě vyjednávat a snažit se pro místní obyvatele získat maximum. Místo toho se z nás všech stali rukojmí OKD.
Máme za sebou kus dobré práce a před sebou dlouhou cestu, na jejímž konci se může Karviná stát
městem, které opravdu žije a ne jen přežívá – městem s nadějí na lepší budoucnost.

KDO JSME A PROČ BYSTE MĚLI VOLIT PRÁVĚ NÁS?
JINÍ JEN SLIBUJÍ, ZA NÁS MLUVÍ ČINY!
Nejspíše si říkáte: „Proč bych měl volit právě Vás? Nebylo by lepší dát hlas straně, kterou znám
a která už je léty „osvědčená“? Naše odpověď je jednoduchá. Zatímco stávající vedení města a většina
zavedených stran začne být nápadně aktivní a proobčanská až pár týdnů před volbami, my už tři roky
pracujeme, informujeme Vás a bojujeme za lepší Karvinou, jak nejlépe to jde. Za vlastní prostředky
a díky podpoře příznivců a přátel. Po několikaletém úsilí a trpělivém vyjednávání s představiteli
města jsme dospěli k názoru, že opravdu významná změna pro Karvinou nepůjde prosadit
bez změny v jejím vedení, a proto jdeme do voleb ucházet se o Vaši podporu.

CO DĚLÁME, ČEHO JSME DOSÁHLI
Pravidelně zveřejňujeme zkrácené videozáznamy z jednání zastupitelstva. Vzhledem k tomu,
že zastupitelstvo zasedá v 8 hod. ráno v pracovní dny, většina lidí nemá možnost se zasedání účastnit.
Proto pořizujeme z každého zasedání na vlastní náklady zkrácený záznam, který poté umísťujeme na
webové stránky www.karvinaciprotitezbe.cz i na kanál Youtube.com.
Sami jsme zorganizovali několik setkání ohledně nového záměru těžby. Město i OKD slibovali hory
doly, občany Starého Města ale nechalo na holičkách a v nejistotě. Jako jediní jsme zorganizovali
několik setkání pro občany Starého Města, kde jsme pozvali zástupce vedení města, OKD i městské
policie, aby lidi informovali o průběhu záměru rozšíření těžby pod Starým Městem. Potřebovali jsme
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řešit problémy spojené s výkupy domů - tedy zvýšenou kriminalitu, průběh demolic vykoupených
domů, údržbu pozemků po zbouraných domech atd. Je ostudné, že vedení města ani OKD žádnou
takovou informativní schůzku pro občany neiniciovalo.
Roznesli jsme vlastními silami celkem 22 000 výtisků novin věnovaných problematice těžby.
Informovanost občanů města o hornické činnosti je totiž malá a městem se šíří řada bludů a
polopravd. Vystoupili jsme v několika televizních pořadech, zpravodajských i dokumentárních
pořadech věnovaných Karviné a její budoucnosti s těžbou nebo bez ní. Konec skrývání materiálů!
Podklady pro jednání zastupitelstva zveřejněny. Od našeho vzniku v lednu 2012 jsme se pravidelně
účastnili zasedání zastupitelstva města Karviná. Jako obyčejní lidé bez politické zkušenosti jsme byli
doslova šokovaní, když jsme zjistili, jakým způsobem zastupitelstvo funguje. K dispozici jsme měli jen
strohý program zasedání, ze kterého se nedaly zjistit žádné informace k projednávaným bodům.
Netušili jsme tedy, o čem že to zastupitelé vlastně hlasují. Zaujal nás také fakt, že se valná většina
rozhodnutí schvaluje jednomyslně a zastupitelé si tedy celý program „odmávají“ většinou bez větší
diskuze. Trochu nám to připomínalo doby dávno minulé. Materiály nebyly nikde dostupné, museli
jsme o ně proto pokaždé znova žádat prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím.
Pak jsme se mohli i aktivně zapojit a vystupovat k otázkám, které nás zajímaly.

CO JSME ŘEŠILI? PROTI ČEMU PROTESTOVALI?
Jako jediní jsme veřejně vystoupili proti povolení nové megaherny v Karviné - Ráji v bývalém
Gigasportu. Zajímalo nás jako jediné, proč byly zastaveny projekty na odkanalizování okrajových
částí města, když dostavba kanalizace byla jedním z bodů volebního programu ČSSD na léta
2010-2014. Ptali jsme se radních, proč chce vedení města použít stamilionové dotace na sport
od Krajského úřadu pouze na rekonstrukci fotbalového stadionu namísto přerozdělení mezi více
sportovních odvětví ve městě. Vystoupili jsme s kritikou vedení města, že se nezajímá o okrajové části
města (Louky, Staré Město, Darkov). Poddolované části jsou opomíjené a zanedbávané, občané
nespokojení a na tuto situaci si stěžují. Občané Louk dokonce uvažují o odtržení od Karviné.
Kritizovali jsme vedení města za to, že dalo souhlasné stanovisko k povolení hornické činnosti
– vytvoření větrného okruhu ve Starém Městě (příprava OKD pro těžbu pod Starým Městem).
Ve volebním programu na léta 2010 až 2014 přitom ČSSD slíbilo, že těžba nepřekročí pravý břeh řeky
Olše. Snad jsme Vás přesvědčili, že umíme věci opravdu změnit a ne jen o změně mluvit. Teď nám
dejte šanci ukázat, že budeme pracovat pro lidi, pro město, na kterém nám i Vám stále ještě záleží!

1/ OCHRANA ÚZEMÍ
Karviné před dalším zničením obydlených částí města.
• Ochránit území města i před hrozbou zplyňování uhlí.
• Dohlédnout na tvůrčí revitalizaci území již vytěžených části města tak,aby vznikla atraktivní
místa pro rekreaci lidí. Co se stalo se sliby zřídit rekreační zónu „Karvinské moře“?
• Zlepšit čistotu města!
Město potřebuje čištění a kropení komunikací ve všech částech města!
2/ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
• Zlevnit poplatky za odpady pro všechny občany města (využít k tomu peníze od OKD, což
jsou např. platby za vytěžené uhlí na území Karviné).
• Odvoz biologického odpadu z dalších částí města, především zahrádkářských osad.
• Podporovat třídění odpadu jak v domácnostech, tak ve městě jako celku.
• Proč nebyl splněn slib vybudování kanalizace v některých částech Karviné? Řešit tento
problém.
3/ EKONOMIKA
• Zasadíme se o audit efektivnosti a účelovosti vynaložených ﬁnančních prostředků
za volební Období 2006 až 2014, kdy se město Karviná pod současným vedením dostalo
v zadluženosti měst a obcí na 12. místo v ČR.
• Zároveň budeme usilovat o důkladnou kontrolu prodeje majetku z vlastnictví města
a prověření pronájmů majetku a jejich výnosnosti za minulé i předminulé volební období.
• Budeme požadovat, aby ﬁnanční prostředky od OKD, a.s. za „těžbu uhlí“ byly smysluplně
použity na opravy majetku města, především chodníky, cesty, parky mezi domy a další
občanskou vybavenost.
• Hospodařit tak, aby se snížila zadluženost města a dětem se zde v budoucnu žilo lépe!
• Veřejné zakázky zveřejňovat na webu od jejich vyhlášení až po konečné vyúčtování.
4/ PODPORA PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST
• Nepovolit žádné ohrožení ﬁrem v průmyslové zóně - především vlivem těžby.
• Podpořit živnostníky, malé i střední ﬁrmy všemi možnými prostředky.
• Zvýšit jistotu investorů, vrátit Karviné důvěryhodnost.
• Vytvořit podmínky pro nová pracovní místa.
5/ KRIMINALITA
Kromě všeobecně známých opatření chceme:
• Osvětlení problémových míst.
• Zvýšení počtu kamer a monitorování problematických lokalit.
• Důraznější boj proti vandalismu.
• Zřídit ﬁnanční a právní poradenství pro občany Karviné, taktéž poradnu pro závislé
na hracích automatech, alkoholu, drogách apod.
6/ HERNY
Jsme pro značné omezení heren na území města!
ŽÁDNÁ NOVÁ HERNA A UŽ VŮBEC NE VELKÉ HERNÍ KOMPLEXY, které zde povolilo současné vedení města v nedávné době.
7/ SPORT
Podpořit i další sporty v Karviné, nejen fotbal! Vždyť jsme byli mistry v HOKEJI I HÁZENÉ!
Musíme podpořit judo, kung-fu, lehkou atletiku - sporty PRO VŠECHNY!
8/ NAVÍC PRO OBČANY:
• Město potřebuje byty pro mladé rodiny, starší občany a sociálně slabé. Budeme tedy
usilovat o zvýšení počtu těchto bytů a jejich spravedlivé přidělování.
• Zlevnit jízdné za MHD v Karviné, tím pomoci sociálně slabým občanům, starším lidem
a také životnímu prostředí.
• Zlepšíme informovanost občanů - z jednání zastupitelstva vytvářet videozáznam, který
bude veřejnosti dostupný na stránkách města. Budeme usilovat o odpolední jednání
zastupitelstva, které tak bude dostupné větší části obyvatel.
• Ač je to směšné, zasadíme se o vybudování veřejných WC na různých místech Karviné.
Je smutné, že za poslední léta se z veřejných WC staly herny, kavárny apod. nebo se
úplně zrušily. Ani místní obyvatelé neví, kam si v nouzi odskočit, nemluvě o turistech
a návštěvnících města! Je to ostuda!
• Vrátit život do části Karviná-Louky, Darkov a Staré Město. I tam si občané zaslouží dobře žít!
• Zasadíme se o konání kulturních akcí i v jednotlivých částech města, nejen na náměstí.
• Zlepšit komunikaci s občany, neschovávat se před nimi, naslouchat a přijímat opatření!
• Samozřejmě se chceme aktivně podílet na rozvoji školství, lázeňství, zdravotnictví a dalších
oblastech života v našem městě Karviná!

Chcete změnu?
Dejte nám svůj hlas!
Máme číslo 2
Změna pro Karvinou
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VOLBY 2014 - VOLEBNÍ TÉMATA

CHCEME BÝT
NA KARVINOU HRDÍ ! CO VY?
SL

Do voleb jdeme proto, že kdo chce něco změnit, musí přiložit ruku
k dílu! Máme jasné představy, chuť a potřebujeme jen sílu jak naše plány
uskutečnit. Ta síla znamená možnost hlasovat v zastupitelstvu! Tam se vše
za nás občany rozhoduje !!! Jde nám společně o jednu věc: chceme zůstat
bydlet v Karviné, chceme se tady mít dobře a cítit se bezpečně!
Jsme obyčejní lidé z Karviné - mladí i staří, zaměstnanci, podnikatelé,
lékaři, učitelé, úředníci atd. Velká část z nás jsou členy občanského sdružení
Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem a naši příznivci, sympatizanti
a podporovatelé. Aktivně pracujeme a o problémy Karviné se zajímáme
od roku 2012. Nevznikli jsme narychlo jen za účelem účasti v komunálních
volbách !!! Je za námi vidět kus dobře odvedené práce pro město Karviná.

• V

PRO KARVINOU

KANDIDÁTNÍ LISTINA
22. Marie Šablaturová, 62 let
23. Dominika Šedivá, 19 let
24. Vladimíra Čapková, 27 let
25. Lenka Kotasová, 47 let
26. Marek Heisig, 45 let
27. Mgr. Richard Bukovanský, 74 let
28. Ing. Marek Gąsior, 32 let
29. Lubomír Mottl, 60 let
30. Libuše Starzyczná, 55 let
31. Ing. Jaromír Mrůzek, 81 let
32. Jaroslav Varga, 22 let
33. Václav Ježek, 66 let
34. Libor Krawczuk, 38 let
35. Naděžda Krawczuková, 37 let
36. Milada Slabá, 65 let
37. Ing. Lenka Lutonská, 42 let
38. Jaroslava Turečková, 62 let
39. Alexandra Fragstein, 40 let
40. Květoslava Górecká, 60 let
41. Vanda Tomanová, 63 let

1. Monika Heisigová, 43 let
2. Alena Klusová, 57 let
3. Silvia Škuľavíková, 70 let
4. Ing. Václav Gavlovský, 64 let
5. MUDr. Martin Konečný, 43 let
6. MUDr. Astrid Matúšová, 59 let
7. Bc. Naďa Filipínová, 61 let
8. Jan Škuľavík, 48 let
9. Mgr. Petra Okenicová, DiS., 47 let
10. Petr Boháč, 59 let
11. Ing. Michaela Strzelecká, 43 let
12. Mgr. Milan Fryz, 49 let
13. Aleš Filipín, 34 let
14. Jan Balcar, 70 let
15. Anna Kopčajová, 74 let
16. Lumír Moravec, 54 let
17. Gabriela Škuľavíková, 42 let
18. Marie Dordová, 43 let
19. Ervin Janusz, 69 let
20. Bc. Luboš Kováč, 22 let
21. Bronislav Starzyczny, 61 let

NÁŠ HLAVNÍ CÍL

Karviná musí mít perspektivu pro dobrý život všech obyvatel!
Nechceme, aby naše děti utíkaly za prací a lepším prostředím do jiných částí republiky!
Nechceme, aby se ostatní obyvatelé ČR dívali na Karvinou s pohrdáním a despektem!

CHCEME BÝT NA KARVINOU HRDÍ ! PŘIJĎTE K VOLBÁM !

ANALÝZA VÝSLEDKŮ KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010
Karviná měla necelých 50 000 oprávněných voličů.
ČSSD
KSČM
ODS
Naše Karvinsko
KDU-ČSL
TOP 09
Strana zelených
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8.128 občanů
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