5/2013 Otevřený dopis - Reakce na Slovo primátora:
Je snadné zneužít městský zpravodaj placený z daní nás všech k osočování lidí, kteří
za rok své činnosti dokázali ve vztahu k OKD prosadit více, než se vedení města
podařilo za celé funkční období. Zvláště když se proti nepravdám nemohou nijak bránit.
Takto odvážně se však, pane primátore, vyjadřujete pouze do médií jako je TV Polar
či Karvinský zpravodaj, které jsou dotovány z městské kasy a dávají Vám prostor
jednostranně prezentovat své stanoviska, aniž by zazněly argumenty druhé strany. Svůj demagogický
proslov, v němž sázíte jednu účelovou polopravdu za druhou a bez uzardění si přivlastňuje zásluhy za
rozhodnutí OKD netěžit pod průmyslovou zónou, jste zakončil slovy: „Ať se ti pseudoochránci před vás všecky
postaví a řeknou vám, jakou pro vás mají jinou práci oni – a pak můžeme směle vyhnat největšího zaměstnavatele
z města. Tito lidé totiž mají pocit, že ho tady nepotřebujeme.“ Dovolte nám tedy aspoň touto formou pár otázek
k zamyšlení, Aneb zameťte si před vlastním prahem:

Kdy Vy jste se postavil před občany
Karviné a zodpověděl jim otázky
ohledně budoucnosti města?
Kde jste byl 23. 3. 2012, když se ve zcela zaplněné
aule Slezské univerzity poprvé veřejně diskutovalo o
rozhodnutí OKD vytěžit Staré Město? Do médií jste
pouze stroze ohlásil, že se záměrem souhlasíte, ale
před oněch tisíc lidí jste se postavit neodvážil.
Neviděli jsme Vás v poslední době na téměř žádné
akci města. Nezúčastnil jste se ani jedné ze schůzí,
které jsme uspořádali na vlastní náklady pro občany
Starého Města.
Kde jste byl, když se natáčely pořady a televizní
diskuze o plánované těžbě? Monika Heisigová za naše
sdružení přišla, ačkoliv neměla na rozdíl od Vás
s projevy do médií žádné zkušenosti. Vy jste za sebe
zbaběle poslal tiskovou mluvčí. Je snad ona
zodpovědná Vašim voličům a občanům města,
kterému vládnete?

Jak Vy konkrétně chráníte občany
Karviné, když nás nazýváte
pseudoochránci?
Karviná je po několika letech Vašeho vedení stále
městem s vysokou nezaměstnaností, kriminalitou,
podílem sociálně slabých, alarmujícím odlivem
inteligence a mladých rodin, závažně poškozeným
životním prostředím, a katastrofálním podnikatelským
prostředím (viz statistiky MPSV, MV, Výzkumy Město pro

byznys, Město pro život.)
Kde jsou tedy výsledky Vašeho vedení? My na rozdíl
od Vás nemáme moc toto ovlivnit.

Co jste udělal pro zvýšení
zaměstnanosti jako primátor města Vy?
Spoléhat na OKD je pro Vás samozřejmě pohodlné,
nikoliv však dobré pro budoucnost Karviné. Jiná
česká města bez takto bohatého zaměstnavatele
vzkvétají, Karviná by tedy měla být logicky jedním
z nejbohatších regionů. Není tomu tak. Momentálně
má OKD problém s odbytem uhlí, propouští, snižuje
mzdy. Přesto stále tvrdíte, že uhlí je naše budoucnost
a je třeba mu obětovat další části města. Cesta za lepší

budoucností je v rozvíjení jiných oblastí a snižování
závislosti na OKD, tak jako to udělala Ostrava nebo
Katovice. To však vyžaduje aktivitu vedení města.

Kdy jsme se my postavili před občany
Karviné a zodpověděli jim otázky
ohledně budoucnosti města?
My se před naše spoluobčany stavíme pravidelně
tváří v tvář, ačkoliv to na rozdíl od Vás není naše
povinnost. Uspořádali jsme na vlastní náklady
několik schůzí pro občany Starého Města, kde jsme
jim předávali informace o plánované těžbě a
otevřeně diskutovali. Schůzí se pokaždé účastnilo
více než sto lidí. Co jste pro občany zorganizovali
vy v souvislosti s rozvojem těžby? Máme svůj
petiční stánek na všech větších akcích ve městě,
kde také diskutujeme a potkáváme se s lidmi. Máme
webové
i facebookové stránky, kde také s lidmi otevřeně
diskutujeme a ačkoliv to není mnohdy snadné,
reagujeme a argumentuje. Opět na rozdíl od Vás.
Ačkoliv vy jste za to placeni a my děláme vše
zdarma ve svém volném čase.
Jak my konkrétně chráníme občany
Karviné a koho vlastně zastupujeme?
Za rok jsme vlastními silami sesbírali cca 6 000
podpisů pod petici proti rozšiřování těžby do
obydlených lokalit. Zájmy těchto lidí hájíme!
Zaslali jsme na ministerstvo desítky nesouhlasných
stanovisek k plánovanému záměru, což umožnilo
celý záměr podrobit důkladnému zkoumání a
připomínkování (v rámci velké EIA).
Upozornili jsme na ohrožení unikátní přírodní
lokality nedaleko karvinských rybníků – Lazecké
remízy. Podali desítky podnětů na prošetření aktivit
OKD. Vydobyli si zveřejňování informací o otřesech,
aby měli občané lepší možnost vymáhat důlní
škody. Upozornili jsme na neplnění podmínky EIA
ohledně povinnnosti OKD prohlédnout lidem
v ohrožených oblastech domy (pasportizace).
Jednali jsme s premiérem Nečasem i ministerskými
úředníky. Vytvořili Českou alianci proti těžbě uhlí,
která připomínkuje Surovinovou politiku ČR i Horní
zákon, aby zamezila budoucím problémům s těžbou
pod obydlenými oblastmi do budoucna a vyloučila
vyvlastnění. Informujeme občany o dalším vývoji
kauzy pravidelně na webových stránkách i na
facebooku. Píšeme o problémech Karviné do novin,
natáčíme televizní pořady, tvoříme noviny. Sešli
jsme se s představiteli průmyslové zóny a zeptali se
jich na jejich postoj. Vše zadarmo a ve volném čase.

