
U obce Moravský Písek je až tragikomické, že
právě tato obec rrcsti nám nyní organizuje novou
petici. Moravsky Písek nám totiž neustále vyčítá
to, co sám vrchovatě dělá- Jedná se o výstavbu ry
bářského areálu Pláůava vzdáleného jen 900 fl od
vodních zdrojů a u těžbu štčrkoplsku na lokalitě
Podluži, obě zřízené za pomoci zaminky budování
protipovodňových opatřeni.

Nádrž Piáňava je ale až po okraj naplněna vodou
kvůli chovu ryb. a nemůže tak plnit žádnou protipo
vodňovou funkci. Nádrž je hiubšl. než byl schválený
projekt. a je doni odváděna veákerá edně znečištěná
voda Polešovického potoka, která Lak nepochybně
prosakuje k vodnlm zdrojům ‘ jasně to dokládá
suché koryto potoka pod Pláňavou.

Vodovody a kanalizace Hodonín
- podivně rozdflný přístup

Stejně tak do nově otevřené obecní pískovny Pod
luži má na žádost Vak Hodonín trvale zasakovaL
Kladikovský potok. a veškeré splachy zemědělských
pesticidů a hnojiv z okolních potí tak budou zasa
kont přímo do podzemnich vod k vodnímu zdroji
Bzenec. komplex. V obou uvedených případech lze
předpokládat. že trvalé zasakováni vodoteče předsta
vsije mnohem větil riziko než námi plánovaná těžba,
což ovšem odbornícI Vak bagatelizují. Navíc je až
neuvěřitelné, že opět Moravský Písek právě nyní do
záplavového území u nádrže Pláůava naváží obrov
skou hromadu hlíny (s příměsi silničních odpadů)
velikosti fotbalového hřiště avyiokou až 6 m.Čím zde
obec nepochybně zhoršuje povodňovou bezpečnost.

Výsledkem počínáni obce Moravský Písek sedy
je, že namísto protipovodňového opatřeni je na
Plánově obrovská navážka, která povodňovou si
tuaci naopak zhoršuje.
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Těžba štěrkopísků
vodárenskému využití neškodí,
naopak mu může být prospěšná!
Nepoctiví kampaň vůči našemu záměru těžby štirkoplsku na okaliti
Uheuské Hracsšti bohužel neustává ant poté. co posuzovánivllnz zbněm
na tivotnl prostředí vedeM Ministerstvem životvlho prostředí neolistilo
lidné podstatná oholnosti, které by tibě bránily. Proti vícaé debatě
samozřvlměnlcnetze namítat. aledlskdminačnlpfl.tupknámodmiume
* nezbývá nim, než uvádět věcI na pravou mim. Naše tižba je státe vy‘
kieslovína lako katastrollcká hrozba,zatlmmj.oo přeNihoy poznatky

nesčetných pískoven v blízkém I vzdálenějším okolí, ale I e celé čn nebo
duny, kde řádně prováděni těžba štěrkoplsku nitka nepkdstavij.
pniv4 naopak těžebnl)eaera Často slovžijaka l«alitnivodnizdmj.Jellkol
odphd našeho záměru Jlnýmsižbim sami napomáhají nebo se ni mohl
podnel( (např, pískovny Polešovic., Moravský Písek‘ Podlužt, Ostrohká
Nová Ves), spafujemelejid. motivy v osobnlch vazbách na mistnttěltb‘
ni spoieiaosd a vesnu. zabeántt nám ve vytvořeni konkurence.

Obec Moravský Písek
-co Jiným vytýká, sám činí
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OBROVSKÁ NAVÁŽKA elIDOVANÁ oBci MORAVSKÝ PíSEK VZÁPLAVOVĎIi ÚflMi U NÁDRŽE PLÁKÁVA. ZÁMĚRUTÉIBY
ŠTÉHKOPISKŮ SE P*ITOM VYČÍTÁNO. ŽErnE NELZE SKlADOVAT SYPKÉ MATERIÁLY.
Některé uřady, odbornicI I Vak Hodonrn snu ale, zda sn k rnym slep‘. ?atimco nim napnklad sstvaj‘. e v zapLvvovcrn uzemi
nesmí bÝt ;kladovany sypké mate,iuis I když b,ln prokazáno. že pssvodovou situaci těžbou nezhasme ale naopak zlepštme.
Je to myslím ednoznačny důkaz d-tkr.lIlinuL‘-hn wist.apu v.l- nim.

Učelová manipulace
Vodovodů a kanalizací Hodonín proti těžbě
Vodovody a kauallzace Hodonín například nově financuji vyptacováni
‚návodu‘ pro ostatní zájemce, Jak prsti nim poslapovat, zatimco míst‘
ním těž,lim (Pulešovlcv, Moravský Písek) podezřele wcháeeíí vsWc. že
je odmítáni našeho umetu áželove zmanIpulované. dokládaji další
další okolnostI.
Nejnovějším příkladem le srovnávací tabulka liž pmbDtajklch těžeb
okolí s našim záměrem, kterou nyní VaK Hodonín uveželnlly v ‚návodu‘,
Jak poswpov.t proti nám. Z leiidt tabulky náš zárnic zdánlivé vyvlniti
Jako nejviepiízrévější, ale se skutečeossl tornu lak zdaleka nejsi, jelikož
Vak vtabulce zamlčujI, že pouhých 25Cm Ód problhalici těžby na lokalitě
Polešovlce-Koléblqsenacházívelmivydatnývodnlzdroj Polešovice. Les.
Dále le vtabulov záměmi uvedena krauíndálenost mezi našim záměrem

vodními zdroji.

Katastrofické vlivy štěrkoven na vodní zdroje?
Vezměme si příklad odjinud
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