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Wanemi zve své odp rce na kafe
11.02.2008
ZÁB EH
Poté, co radnice odmítla výsledky posuzování vliv budoucí papírny a spalovny
Wanemi na okolní životní prost edí a st žovala si u samotného ministra, nesložila
firma zbran a dál se snaží p esv
it Záb ežany o p ínosu svého zám ru. Nyní
postupn zve všechny politické subjekty k neformálním sch zkám.
Se zástupci Wanemi tak už diskutovali k es ansko demokrati tí zastupitelé i lenové
ODS. Podle mluv ího firmy Petra Vintrochy se první setkání protáhlo na t i a p l
hodiny a bylo p ínosné pro ob strany i z hlediska toho, že se nemluvilo pouze o
továrn , ale v bec o záb ežském prost edí v širších souvislostech. Nešlo o
esv
ování lidovc , ale o diskuzi. K t mto pozváním jsme p istoupili z toho
vodu, že za posledního p l roku se mnohé zm nilo, ale na zasedáních
zastupitelstva, kde se eší ada jiných problém , jsme nem li možnost náš zám r
podrobn objasnit. Celé strany zveme proto, abychom nebyli na eni z ovliv ování
jednotlivc , vysv tluje Petr Vintrocha další postup Wanemi. Jak dodal, vedení m sta
navíc nikdy nem lo o jejich vysv tlování zájem a na sch zích v kinosále zaznívaly
vždy pouze negativa.
Po lidovcích m li v ned li s Wanemi sch zku i ob anští demokraté a na ad te jsou
Nezávislí, v jejichž adách p sobí i odp rce projektu Vilibald Žalio. Ten, jak sám íká,
zaujal k celé v ci trošku jiný postoj. Je mi jasné, že stavba už se nedá zastavit.
Míním proto investory oslovit s tím, a dají m stu konkrétní nabídku, jaké bude mít
z jejich projektu výhody. A podepíší smlouvu o tom, že dejme tomu z každé
vyrobené kilowatthodiny v nují n jakou ástku m stu, poodhalil Vilibald Žalio své
plány. Reakci ministerstva životního prost edí na dopis vedení Záb eha adresovaný
Martinu Bursíkovi lze podle jeho tiskového odboru o ekávat v polovin února. (alx)
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