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výjimečně kvalitního zdroje
pitné vody,“ vysvětluje Hana
Habartová, starostka obce ajedna
z iniciátorů petice s výmluvným
názvem »NE ohrožení pitné vody
pro 14fl tisíc hdĽ

Zatímco vodní rezervoár leží
Cím blížeje rozhodnuti o povolení těžbyštěrku na katastru Moravského Písku,
naOstrožsku,tímvícesflíNasyvarujícípřed místo dlouhodobé těžby se
nenávratnýmizměnamivpřírodě.Pňpomeň- nachází na sousedním katast
me, že o souhlas usilují Ceské štěrkopísky ru Uherského Ostrohu. „Což
zastoupené hrmou Jampflek z Lázní Toušeň zaidádá problém, že těžba je na
iňjedenáct let A stejně dlouho trvají protesty‘; území Zlínského kraje, ale veš-
které v posledních měsících vyvrcholily keré negativní dopady spojené
podporou celkem 57 zastupitelstev s těžbou neseme my,
městaobcínaHodonínslotPro- taó občané v Jihomo
blém se však dotýká také Zlín- Ä co si O ch7Si ravském kraji. Ať
ského kraje, konkrétně okolí tÓŽbB mys171 g94 už jde o možnost
Uherského Ostrohu. Natahuje voiei3T zasažení vodního
nyní Obvodní báňský úřad pro zdroje, zvýšenou
katastry krajů Jihomoravského a dopravu, prašnost
Zlínského v Brně. Jeho verdikt se očekává nebo hlučnost...“
v nejbližších dnech. Proti těžbě se vyslovilo 57 za-

„Nepoctivá kampaň vůči našemu záměn stupitelstev obcí a měst okresu
těžby bohužel neustává ani poté, co posuzo- Hodonín. Pokud jde o samotný Mezi lidmi to
vání vlivu záměru na životní prostředí ElA Moravský Písek, tady říká těžbě
vedené Ministerstvem životního prostředí NE většina obyvatel. Petici paky
nezjistilo žádné podstatné okolnosti, které by celém regionu podepsalo už několik tisíc lidi.
těžbě bráníy,“ uvádí vedeni Ceských štěrko- Je mezi nimi také starostka Uherského Os-
písků (viz DOBRY DEN, číslo 35 z pondělí 28. trohu Hana Přfleská.
srpna). „Naše těžbaje stále vykreslovánajako „Nové studie navíc ukazují, že zpracova
katastrofická hrozba, zatímco jsou přehlíženy telé posudků ElA vycházeli z údajů, které
poznatky z nesčetných pískoven v blízkém i dlouhodobě neodpovídají vodním poměrům
vzdálenějším okolí, ale i z celé CR nebo ciziny, spodních vod v dané oblasti. Rizika jsou tedy
kde řádně prováděná těžba štěrkopísku rizika vyšší, než autoři a posuzovatelé ElA připouští,“
nepředstavuje a právě naopak těžební jezera upozorňuje starostka.
často slouží jako kvalitní vodní zdroj.“ „Je také důležité vědět, že plánovaný záměr

Mezi největší odpůrce těžby patří Moravsky je umístěn v aktivní zóně záplavového území
Písek Proč? „Hlavním důvodem je ochrana a ochranném pásmu vodního zdroje a že do-

HANA HABARTOV*
starostka Mot Písku

AJAKÝJE VÁŠ NÁZOR? Pište na redakce@ddk.cz

Parkomalv Kam
se podíváš...
. UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Už je to definitivní! V centru Hradiště od září zdarma ne
zaparkujete, radnice totiž i v posledních nezpoplatněných
ulicích postaví parkovací automaty. Jde o ulice Na Baště,
Jiráskova a Zerotínova. „Koupili jsme sedm parkomatů za
více než 1,1 milionu korun, neobjeví se však pouze v ulicích
za Mariánským náměstím, ale ina náměstí Míru, kde nahra
dí stávající závorový systém,“ prozradil Zdeněk Procházka,
místostarosta Uh. Hradiště. Ve dvou nejfrekventovanějších
‚ilirírh rnitnmntvnnvě umožní úhradu narknvného hezkon

Záměr těžit?
Nesouhlasíme!

Podzemní voda je nejlépe chráně
na tak, jak to příroda vytvořila, tedy
překryta povodňovými hlínami. Jaký
koliv zásah člověka tento stav jenom
zhoršuje.

Od počátku záměru těžby štěrko
písku, spojeného s otevřením hladiny
podzemní vody, na to naše společnost
upozorňuje. Zásadně nesouhlasíme se
záměrem těžit v těsné blízkosti strate
gických pramenišť Bzenec-komplex,
intenzivně využívaných pro zásobo
vání cca 140 tis. obyvatel.

Tento záměr již lilet zarputile pro
sazuje společnost Ceské štěrkopísky
spol. s r. o. Nyní je báňským úřadem
vedeno řízení o stanovení dobývací
ho prostoru, a to mj. díky kladnému
posudku ElA, který byl získán až ve
třetím kole a navíc způsobem více
než podivným. Učelově vytvořený
posudek a jeho zjednodušené a mylné
závěry bagatelizují a přehlíží trvalá a
nevratná nebezpečí. Ta jsou spojena
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Ridíč podcenil policií
• UHERSKOBRODSKO

Na srpen 2017 zřejmě do smrti nezapomene
devětačtyřicetiletý muž z Brodska. Dvakrát
za ‘IB hodin ho totiž za volantem osobního

vvhmňtla“ dnnravní hlídka Doklady

Hledá se
řodílel Domu
Kultury
• UHERSKÝ BROD

Kdo nahradí Jana Zapletala
ve funkci šéfa brodského
Domu kultury?

O řídicí funkci není zá
jem, na seznamu účasuiilců
výběrového řízení je po
měsíci stále jediný kandidát
Je téměř jisté, že pátek 8.
září tak nebude posledníh
dnem pro doručení písem
né přihlášky. »Pokud by
mělo zůstat jen u jediného
zájemce, konečný termín
pro přijímání přihlášek
rozhodně prodloužíme,“
říká otevřeně Patrik Kunčar,
starosta města. Zároveň ale
podotýká, že současná si
tuace není nijak výjimečná.
Y případech, kdy mají kan
didáti strach z předčasné
medializace svého jména,
se stává, že se přihlášky na
kupí až na poslední chvíli,“
donmívá se Kunčar.

Medializace si bývalý ře
ditel Jan Zapletal užil dost.
O místo ho na konci června
připravila milionová za
kázka na rekonstrukci dět
ského oddělení Knihovny
Františka Kožíka. Zapletal
bez vědomí města rozdělil
zakázku na čtyři dily. Tři
smlouvy následně uzavřel
se společností Provocateur
a čtvrtou sjejím jednatelem.
Zapletal měl být odvolán v
pondělí 10. července, ale
nakonec odešel sám ještě
před termínem. Volné mís
to získala dočasně Irena

Rozfloduie se o těžbě, protesty $11
Proti dlouhodobé těžbě štěrkopísku
je celkem 57 obcí, mezi signatáň
petice je I vedení Uherského Ostrohu

. UHERSKÝOSTROH, MORAVSKÝ PÍSEK
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• Na pomezí katastrů Uherského Ostrohu a Moravského Písku se má dlouhých dvacet let těžit štěrkopísek.
budí obavy. KOIÄZ DOBREHO DNE

tčená oblast začíná trpět vysycháním. Firma
přitom počítá, že se vody z těžebního jezera
využijí jako závlahy. To znamená, že bude
docházet k dalšímu odčerpávání vody, která
bude chybět vjímacím území...“

režařska hrma navíc bude muset nutně od
krýt povodňové hlíny, které jsou přirozeným
filtrem pro spodní vodu. A v tom je údajně
vůbec nejvážnější problém. „Zdroj pitné vody
se pak stane mimořádně ohroženým,“ shodují
se starostky Habartová a Přfleská.

Ceské štěrkopísky s tím zásadně nesouhlasí.
Ve svém písemném vysvětlení k problému

INZERCE

Proti

pak uvádí: „tIžba zde pro vodárenské využití
nebezpečná není a naopak je doložitelné, že
řízenou těžbou a rekultivací vznikají přírodně
cenné areály, namísto například polí intenziv
ně postřikovaných pesticidy a chemickými
hnojivy. Nebylo by snad logičtější, kdyby zde
zemědělci přestali vypouštět hnojiva a pesticidy
a znečišťovat přírodu, pole, řeky a potoky? Na
takovou ochranu vodních zdrojů byse myslím
měly úřady a politici zaměřit především, a ne
si selektivně vybírat, komu zabrání v těžebním
záměru, a jiným s tím napomáhat.“

JAROSLAV CHUOARA
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RICHARD BRABEC
ministr žNoflhíbo
orostřodí
Jeho úřad posuzovalvlivzámě
wtěžitštěrk na životní prostře
dí a nezjistil nic podstatného,
co by mělo dlouhodobé těžbě
zabránit.

Starostka je členkou petičního
výboru, kteiý zorganizoval petici
proti těžbě štěrku na Ostrožsku.
Má obavy, že její obec bude za
tížena prašností, hlukem a zvý
šenou dopravou.

s odkrytím půdníhď pokryvu, který
v současné době spolehlivě chránění
hladinu podzemní vody před znečiš
těním.

Od naprosto zřejmých negativních
vlivů, spojených s těžbou štěrkopísku,
na blízký vodní zdroj odvádí těžební
společnost pozornost upozorňováním
na skutečnosti, které jsou zavádějícím
a manipulativním způsobem popi
sovány jako obdobné, nebezpečné a
přitom tokrované. Přičemž jejich vliv
na prameniště jev porovnání s vlivem
případné těžby zanedbatelný.

Vodovody a kanalizace Hodonín,
a. s., hájí pouze zájmy občanů tohoto
regionu ve snaze ochránit polohou a
vydatností nenahraditelné zdroje pitné
vody. Jakékoli jiné důvody, uváděné ve
snaze argumentačně za každou cenu
prosadit záměr těžby, jsou nepravdivé
a spekulativní.

RNDR. PAVEL KOUBEK,
Redltel VOdOVOdY a kanalizace Hodonín, a. S.

Redakce nenese odpovědnost za obsah textů zveřejněných formou placené inzerce

byla nekompromisní. Muži dnes hrozí vysoká
únánční pokuta, rok vězení a dlouhodobý
zákaz řízení.

‚Nešťastník se prý potřeboval s autem a
kamarádkou přesunout od restaurace, kde
nnníieli alkohoL Doufal nřitom. že hlídky ne-


