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kraj moravskoslezský

Zprávy z měst

Středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov, Frýdlant nad Ostravicí

Čtvrtek: Karviná, Havířov, Orlová,
Český Těšín, Bohumín

Pátek: Ostrava

ČTVRTEK 24. BŘEZNA 2011
WWW.IDNES.CZ
Sobota: Bruntál, Krnov, Rýmařov,
Vrbno pod Pradědem

Pondělí: Opava, Vítkov, Kravaře,
Hradec nad Moravicí

Starosta: „Ať je spalovna
u Opavy, a ne u Karviné“
Kvůli spalovně komunálního odpadu, která by měla
stát už za pět let na území Karviné, se teď vedou
vášnivé diskuse. Třeba Havířov namítá: Proč má mít
Karviná díky spalovně výhody a my ne?
KARVINÁ Sto devadesát dva tisíc
tun odpadu. Tolik by mělo spálit
Krajské integrované centrum.
Běžně se o něm mluví jako o spalovně komunálního odpadu. Pravděpodobně bude už za pět let na
území Karviné.
Některým je to jedno, jiní to kritizují. Bojí se, že se na Karvinsku kvůli němu zhorší kvalita ovzduší.
Vedení Karviné proto řeklo, že
výstavbu spalovny odsouhlasí, jenom když kraj splní jeho podmínky. „Chceme sto milionů korun do
ekologických programů,“ uvedl
před rokem primátor Karviné Tomáš Hanzel.
Stalo se. Moravskoslezský kraj
slíbil, že podmínku splní, a tak Karviná jako jediný ze všech akcionářů
společnosti KIC Odpady, která spalovnu postaví, získá sto milionů korun. To se však nelíbí jiným akcionářům. Hlavně městu Havířov.

„Rada města Havířova rozhodně
nesouhlasí s jednostranným zvýhodněním Karviné na úkor ostatních měst, která jsou rovněž akcionáři společnosti KIC Odpady. I ta
budou provozem Krajského integrovaného centra ovlivněna,“ řekl
primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk.
Jak dále uvedl, s výstavbou spalovny souhlasí, ale všechny akcionáře vyzývá ke společnému jednání. „Případný vliv spalovny na životní prostředí či zdraví obyvatel by
měl být spravedlivě nahrazen,“ dodal.
Ivan Týle, místopředseda novojičínské ODS, souhlasí. „Navrhujeme, aby peníze neměla pouze Karviná, ale i jiná města a obce, které
budou přímo zasaženi provozem
spalovny,“ řekl na včerejším zasedání krajského zastupitelstva.
Co na to jiní akcionáři?

Stoletý park v Českém Těšíně:
jezírko, hřiště i stojany na kola

Zadumaní pomocníci

Čím luxovaly naše babičky?
Šicí stroje, žehličky, valchy, pračky na ruční pohon, mlýnky na koření, maso nebo kávu, mechanické šlehače, vysavače i kuchyňské roboty – to vše uvidíte na výstavě Nejsme na to sami aneb Pomocníci v domácnosti. Pořádá ji Výstavní síň Muzea Těšínska – Technické muzeum v Petřvaldě. Výstava potrvá do 31. srpna.
(btk)
Část expozice: mlýnky, hmoždíře a mechanické šlehače
Foto: Alexandr Satinský, MF DNES

Fórum čtenářů
Vaše názory nás zajímají
Pište nebo mailujte na
redova@mfdnes.cz nebo na adresu
Puchmajerova 1, Moravská Ostrava,
702 00.

Nevážíme si dějin, což
se nám vymstí
» Ad: Demolice novojičínské tabačky
Hlavně, že památkáři budou šikanovat malé stavebníky, aby neničili a stavěli podle jejich příkazů
a tady se zlikviduje krásná historic-

ČESKÝ TĚŠÍN (btk) Nový dětský koutek s houpačkami, prolézačky, pískoviště, posezení u restaurace
nebo nové sportovní hřiště.
I to bude ve stoletém parku Adama Sikory v Českém Těšíně. Díky
teplému počasí se zde obnovily stavební práce.
Dělníci již zbourali zděnou část
vstupní brány a část plotu. Nyní
staví ostrůvek v jezírku, nový plot
a už brzy dokončí pokládku zámkové dlažby na chodnících. Tam, kde
ještě stojí těžká technika, pokládku dlažby dokončí až v závěru stavebních prací.

výběr z iDNES, kráceno
ká budova a postaví se zase klasická plechárna.
My si fakt nevážíme vůbec ničeho
a rozhodují jen a jen prachy. To je
hlavně k pláči, my jako národ končíme, kdo si neváží svých dějin
a toho, co se vybudovalo, tak je odsouzen ke konci. ted61

Stavět krabice je přece
jednodušší
Za takových sto až dvě stě let tu
po nás zbudou jenom množství še-

„Počítá se i s výstavbou dřevěného altánu, novým osvětlením a lavičkami. Poprvé se tu také objeví
stojany na kola. Namísto pokácených 48 starých stromů zahradníci
v parku vysadí 22 nových a na
274 metrech čtverečních budou
keře,“ sdělila tisková mluvčí města
Dorota Havlíková.
Město zrekonstruuje i téměř sto
let starou maketu Piastovské věže
z říčních oblázků. Je ve špatném
stavu – drolí se.
Stavební práce ve stoletém parku Adama Sikory by měly skončit
letos v červnu.

FAKTA

Spalovna v Karviné
Zařízení, které má vzniknout
v areálu bývalého Dolu Barbora
mezi Karvinou a Havířovem, by
ročně zpracovalo 192 tisíc tun
komunálního odpadu. Spalovnu má
postavit společnost KIC Odpady.
Jejími akcionáři jsou
Moravskoslezský kraj, obec Horní
Suchá a statutární města Ostrava,
Karviná, Havířov, Opava
a Frýdek-Místek.

Třeba náměstek primátora města Opavy Dalibor Halátek si myslí,
že žádný z akcionářů by neměl být
zvýhodněn. „Smlouva, kterou Opava podepsala, zajišťuje stejné podmínky pro všechny. Nebude tedy
výhodnější pro Karvinou či Havířov, měla by být pro všechny spravedlivá,“ podotkl Dalibor Halátek.
Proti tomu, aby měl někdo navrch, se staví i města, která nejsou
akcionáři společnosti KIC Odpady.
Mezi nimi jsou i Český Těšín a Stonava.

„Je pro mne nepochopitelné, že
krajskými penězi chce vedení kraje
kompenzovat dopady na životní
prostředí pouze jednomu městu,“
řekl starosta Českého Těšína Vít
Slováček. Starosta Stonavy dokonce navrhuje, aby se spalovna postavila v jiném okrese. Třeba na Opavsku. „Opava, která nemá problémy
se smogem, tuto investici určitě přivítá,“ míní Ondřej Feber.
Mají města na Karvinsku vůbec
naději, že nějakou finanční kompenzaci od kraje získají? Podle náměstka hejtmana Miroslava Nováka záleží, co vůbec požadují. „Zatím jsme od nich žádné konkrétní
požadavky neslyšeli,“ řekl Novák.
A primátor Karviné se diví, že se
města začala o spalovnu zajímat
teprve teď. „Podmínky, které jsme
si prosadili, se probíraly na dozorčích radách. Akcionáři se jich zúčastnili. Překvapuje nás, že reagují
teprve dnes na něco, o čem věděli
rok,“ dodal Tomáš Hanzel.
Petra Bartíková
Má u Karviné vyrůst nová spalovna,
potřebuje ji kraj?
Pište na: redova@mfdnes.cz

Krátce
ORLOVÁ

HAVÍŘOV

Lidé s postižením
pomáhají Japonsku

V Havířově budou nová
parkovací místa

Svaz tělesně postižených v Orlové-Městě uspořádal společenskou
akci s tombolou. Ceny získal od
sponzorů a výtěžek – celkem dva tisíce korun teď poputuje přes Červený kříž na pomoc Japonsku.
„I my se potýkáme s následky loňských povodní na Karvinsku, ale
pohroma, která zasáhla Japonsko,
je neskutečná,“ řekl předseda organizace Jozef Bihári. Dodal, že členové svazu mezi sebou zorganizovali sbírku a vybrali dalších patnáct set korun.
(btk)

Čtyřicet nových parkovacích míst
vznikne v ulici K. Světlé v Havířově-Podlesí, kde je podle tiskové
mluvčí města Evy Wojnarové akutní nedostatek stání pro auta. Aby
tam nová parkovací místa mohla
být, musí se však jedna z cest upravit. Ulicí K. Světlé tak auta nejpozději do konce května projedou jen
v jednom směru. „Jednosměrný
provoz bude zaveden od křižovatky s ulicí Myslbekova po křižovatku s ulicí Škroupova v témže směru jízdy,“ uvedla mluvčí.
(btk)

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net, který je největším internetovým fotoalbem u nás

divých krabic a zdevastovaná zemědělská půda.
Kdyby se naši předkové probudili,
tak by nás za to asi hezky mydlili
po kebulích. Holt je vidět, že si neumíme vážit jakýchkoliv staveb
z dob minulých a chránit je.
Proč se namáhat s využitím původních staveb, když tu máme přece
jednoduché typizované krabice,
které stojí za pár měsíců, ve kterých se necháme finančně podojit, a zisk jde našim přátelům z Evropské unie. astrix01

INZERCE

Lidé Vítkovska Vernisáž fotovýstavy Jindřicha
Štreita věnovaná Vítkovsku se počátkem března
konala v nevšedních prostorech benediktinského
kláštera v Rajhradě. Úvodní slovo měl převor
opatství P. Augustin Gazda. 3x foto: jprusek.rajce.net

