Vsetínu stále hrozí stavba

SPALOVNY ODPADU

Tohle by vás mělo zajímat. Německý investor se na Vsetíně snaží
postavit spalovnu odpadu, nebo také ZEVO (zařízení na energetické
využití odpadu). Spalovna by měla stát v Luhu I, vedle Kauflandu –
tam kde je nyní plynová kotelna s komínem. Tedy v podstatě
uprostřed města, v blízkosti škol, školek a obytných budov.

Několik důvodů, proč je spalovna špatný nápad:
1) I spalovna co splní zákonné limity uvolňuje do ovzduší látky, které i po vyčištění
filtry jsou zdraví škodlivé. Mezi tyto látky patří rtuť a ostatní toxické těžké kovy, dioxiny,
amoniak nebo benzo(a)pyren.
2) Vsetín je v kotlině. Už nyní má často problém se smogem a znečištěným vzduchem.
Přidat do takového místa další zdroj znečištění je nezodpovědné.
3) Provoz s sebou nese také riziko v podobě havárií, zápachu, prašnosti a hluku, a to i z
dopravy, která bude do spalovny přivážet odpad a odvážet tuny škváry a popílku.
4) Spalovna odpadu zhorší vyhlídky na lepší recyklaci odpadu. Vsetín potřebuje hnědé
popelnice na bioodpad, kompostéry a více recyklace, ne spalovnu.
5) Spalovna není v žádném případě zárukou levnějšího tepla. V Liberci, kde stejná
společnost provozuje také spalovnu odpadu, stojí teplo ještě více než na Vsetíně.
Další informace o spalovně a problémech, které jsou s ní spojeny, včetně konkrétních
čísel, najdete na www.vsetinskeforum.cz/spalovna

Dá se s tím něco dělat? ANO, podívejte se na druhou strAnu letáku!

CO SE DÁ PROTI SPALOVNĚ DĚLAT?
Podepište petici proti výstavbě spalovny!
Skupina občanů zastupovaná Přemyslem Baranem sepsala petici proti spalovně.
Podepsat ji můžete na internetu na adrese www.spalovnavsetin.cz nebo na 14
místech ve městě (podatelna Městského úřadu, prodejna Odtadyma, Rodinné a
mateřské centrum, lékárna Onyx, Cyklo na Sychrově, Vinotéka u Vrajů aj.)

Dokáže petice něco změnit?
Ano. Pokud bude mít petice tisíce podpisů, dáme tím jako občané najevo, že zde
spalovnu nechceme. Německý investor se nechal slyšet, že pokud by odpor proti
spalovně byl velký, nebude ji prosazovat za každou cenu.
Množství podpisů bude také vzkazem vedení města, aby hledalo jiný způsob
likvidace odpadu a přestalo spalovnu prosazovat.
Pokud všechno selže, můžeme dostatečným množstvím podpisů ukázat, že jsme
schopní vyvolat místní referendum, které by spalovně vystavilo definitivní stopku.

Přijďte na pochod proti spalovně!
Ve čtvrtek 13. června se uskuteční pochod proti spalovně. Sraz bude v 15:00 u
garáží v Luhu I, naproti základní škole – nedaleko zvažovaného místa pro
spalovnu. Pochod následně vyrazí do centra města na náměstí Svobody.
Přijďte na pochod maskách a vezměte i své děti - hlavně jejich zdraví by spalovna
ohrozila! Vítány jsou tématické nebo ekologické masky: komín, popelář nebo
popelnice – fantazii se meze nekladou. Nejlepší masky a nejvtipnější transparenty
budou oceněny. Veselý pochod i následný program na náměstí doprovodí hudba,
zahraje i Bolek Vjaclovský.

