
Chcete MEGAspalovnu?

POMOZTE NÁM:

Jak se lze bránita jak pomoci?

Obrana domova Zábřežska
STOPMEGALOMÁNII

Chraňme domov
pro nás

a naše děti!

Zhoršená kvalita ovzduší má velmi
konkrétní zdravotní důsledky.
Víte co nám hrozí? Uveďme příklad jen
několika škodlivin, vznikajících při
spalování a s nimi spojených zdravotních
rizik:
Prachové částice PM1 0 a PM2,5:
Mezi účinky krátkodobě zvýšených
denních koncentrací částic PM10 patří ná-
růst celkové nemocnosti i úmrtnosti, zej-
ména na onemocnění srdce a cév, zvýšení
počtu osob hospitalizovaných pro
onemocnění dýchacího ústrojí, zvýšení
kojenecké úmrtnosti, zvýšení výskytu kaš-
le a ztíženého dýchání. Účinky dlouhodobě
zvýšených koncentrací vedou ke snížení
plicních funkcí u dětí i dospělých, zvýšení
nemocnosti na onemocnění dýchacího
ústrojí, výskytu symptomů chronického
zánětu průdušek, zvýšení spotřeby léků a
zkrácení délky života hlavně z důvodu
vyšší úmrtnosti na choroby srdce a cév a
na rakovinu plic.
Znečištění ovzduší částicemi PM10 se
podle současných znalostí podílí na
úmrtnosti české populace z 5 až 13%.
Expozice PM10 může dále přispívat
k navýšení výskytu příznaků zánětu průdu-
šek a dalších respiračních symptomů u dě-
tí. S tím souvisí i neustálé zvyšování počtu
alergických onemocnění dětí. Jen respi-
račními alergiemi dnes trpí 1 5 % českých
dětí.
Benzo(a)pyren:
Polycyklické aromatické uhlovodíky
(PAU), jej ichž zástupcem je právě
benzo(a)pyren, mají schopnost přetrvávat
v prostředí, kumulují se ve složkách
prostředí a v živých organismech a mají
toxické, mutagenní a karcinogenní
vlastnosti.
Benzen:
Benzen má při dlouhodobé expozici
účinky hematotoxické, genotoxické, imu-
notoxické a karcinogenní, přičemž jeho
nejzávažnějším účinkem je právě karci-
nogenní působení. Ve vztahu k působení
benzenu byly popsány nádory jater, prsu,
nosní dutiny a leukémie.

Myslíte, že si naše děti bez následkůzvyknou na až dvojnásobně vyšší koncentrace vysoce rakovinotvorných látek typubenzpyren v ovzduší?
Zdroj: Rozptylové studie pro firmu Wanemi
Chcete se stát experimentálními králíkyv inverzní dolině s více než 37% bezvětří?
Zdroj: Odborná studie Českého hydrometeorologického
ústavu pro firmu Wanemi

Vážení občané inverzní Zábřežské kotliny a zdánlivě čistého
okolí, území našeho mikroregionu bylo vyhlášeno jako oblast
se zhoršenou kvalitou ovzduší, ve které jsou podle dlouhodo-
bých odborných měření ČHMÚ překračovány hygienické limity
znečištění (tento stav se týká dokonce i výše položených obcí
jako je Drozdov nebo Hynčina). Podle Věstníku MŽP se jedná
o území, kde je překračován imisní limit pro prachové částice –
PM10 a silně rakovinotvorné látky typu benzo(a)pyrenu.
Do takto již postiženého prostoru se pokouší (naštěstí stále
marně – a to od roku 2006) umístit a realizovat svůj soukromý
komerční záměr megaspalovny a megapapírny a.s. WANEMI
CZ, firma původně založená za účelem nakládání s odpady,
firma se skrytou vlastnickou strukturou, firma, která nemá
žádné reference, nikdy nic nepostavila a ani nikde nic
neprovozuje! Megalomanský záměr (dovoz a spalování 200.000
tun odpadového paliva + dovoz 275.000 tun odpadového papíru
+ odvoz 250.000 tun polotovarové lepenky + 100.000 těžkoto-
nážních kamionů každý rok! ) se produkcí obrovských kvant ne-
bezpečných škodlivin, včetně rakovinotvorných, řadí (podle
kategorizace zdrojů znečištění ovzduší MŽP) mezi Zvláště
velké zdroje znečišťování.

- bránit i Vaše domovy!

- hájit i Vaše právo na zdravý život

- dokončit již tříletý boj proti tomuto záměru!

Nenechejme o nevratných změnách, týkajících se zdraví
a tržní ceny vašich nemovitostí rozhodovat někoho cizího!
Nenechejme si pasivním přístupem k věcem veřejným
znehodnotit prostředí, v němž budou žít vaše děti!

ČTĚTE NA TŘETÍ STRANĚ!



Projekt MEGAspalovny hrozí, že zlikviduje dostupnostlevného dřeva pro obyvatele a obce celého Zábřežska!
LEVNÉ DŘEVO NEBUDE?

Dovedete si představit, že by se měla kvůli Wanemi spálit více než 4 velkáfotbalová hřiště lesa každý den v nepřetržitém provozu a to 365 dní v roce?

Nezodpovědně sobecké požadavky projektu jsou vzhledem k dostupnosti fytoodpadů
natolik ekologicky a ekonomicky nereálné, až je naopak velmi reálná představa, že
záměr Wanemi by byl závislý na spalování odpadů úplně jiné kategorie…

Záměr Wanemi je výrazně negativní vůči životnímu prostředí

Neodpovědná snaha protlačit povolení Megaspalovny
WANEMI se dotýká celého Mikroregionu i širokého
okolí nejen v otázce zdraví, v otázce snížených tržních
cen nemovitostí, v likvidaci rekreačního potenciálu,
ale i v otázce dostupnosti levného palivového dřeva
pro domácnosti a obyčejné lidi! Zejména pro obce a
lokality, kam není zaveden plyn ani kapacitní vedení
elektřiny, tento záměr významně zhorší přístup k do-
sud používanému palivu.
Záměr Wanemi, závislý na spalování 200.000 tun
dřevního a jiného odpadu, šestkrát převyšuje možnosti
celého Olomouckého kraje (možnosti Kraje
Pardubického pak dokonce osmkrát) z hlediska dispo-
nibility zamýšlené (a Wanemi slibované) „čisté“ od-
padní štěpky. Tuto hrozbu dokládají dokonce

i oficiální čísla Krajského úřadu Olomouckého kraje!
Potenciál odpadní lesní biomasy celého Mikroregionu
Zábřežsko činí 1 958 tun za rok! Celý Olomoucký
kraj pak disponuje 36 033 tunami odpadu z lesa za
rok!
Projekt Wanemi plánuje 2 kotle o instalovaném výko-
nu 2 x 51,45 MW! Wanemi si představuje („slibuje“),
že bude spalovat (pozor! ) „jen“ při polovičním
možném výkonu cca 800 kubíků (m3) odpadového
dřeva za jeden den, a to NON-STOP po celý rok! Jen
pro představu: Majitelé většího rodinného domku by
mohli tímto množstvím topit asi 40 let! Množství od-
povídá asi třem hektarům průměrného lesa, který by
proletěl komínem Wanemi za jediný den!

Všichni, kdo jsou závislí na teple získávaném spalováním dřeva zaznamenali v poslední době
citelný nárůst cen palivového dříví a snížení jeho dostupnosti. Může však být i mnohem hůře!

Ekonomicky a ekologicky limitní dopravní vzdálenos-
tí pro svoz odpadové fytomasy ke spalovacímu za-
řízení je všemi odborníky specializujícími se na tyto
aspekty, včetně samotného MŽP, shodně udáván efek-
tivní svozový okruh 30 – max. 50 km!
Likvidační nasávací efekt záměru spalování 200.000
tun (údajně čistého) dřeva by však neblaze zasáhl
nejen sektor energetiky, ale i pro Olomoucký kraj vý-
znamný nábytkářský a jiný průmysl životně – konku-
renčně závislý na levném dřevu! Např. ČEZ, který
v roce 2008 spálil 340.000 tun biomasy v celé ČR (te-

dy nejen štěpek! – srovnejte s potřebou Wanemi
200.000 tun! ) čelí obvinění nábytkářského průmyslu,
že ruinuje trh se dřevem!
Přitom je ČEZ nucen už teď dovážet štěpku až z Pol-
ska: „. .Poptávka po biomase se prudce zvyšuje a
štěpka z lesů už elektrárnám a teplárnám nestačí,"
uvedl náměstek ministra životního prostředí zodpo-
vědný za ochranu klimatu a ovzduší Aleš Kuták. ,,Za
tímco ideální svozová vzdálenost biomasy je padesát
kilometrů, kupříkladu ČEZ vozí štěpku až z Polska.
Navíc si začíná konkurovat s jinými teplárnami".

ESKÝ SVAZ OCHRÁNC  P ÍRODY
RNDr. Libor Ambrozek | Kancelá  Úst ední výkonné rady
Michelská 5, 140 00   Praha 4

len IUCN | nositel ocen ní OSN UNEP „Global 500“

ZO SOP 75/05 Leština

Vážení p átelé,

Úst ední výkonná rada eského svazu ochránc  p írody podporuje Vaše úsilí zastavit výstavbu papírny a spalovny v Záb ehu.

Tento zám r svým rozsahem výrazn  p ekra uje lokální i regionální rámec a zejména dovozní vzdálenosti surovin a nároky na

dopravu jsou energeticky tak náro né, že výsledný efekt celé stavby bude výrazn  environmentáln  negativní. Navíc vysoká

spot eba d evní hmoty m že mít negativní dopady na šetrné lesní hospoda ení.

RNDr. Libor Ambrozek
edseda SOP

ÚVR ČSOP podporuje obranu zdravého domova před hrozbou papírny a spalovny:



PROČ DAROVAT?

JAK DAROVAT?

Nevyjádřený nesouhlas se stává souhlasem, stejně jako neprojevená podpora se
podporou nikdy nestane. Pouze Váš aktivní čin pomůže zabránit real izaci
kontroverzního projektu! Není pochyb, že vysoce odborná oponentura, kterou proti
Wanemi vedeme, je účinná. Silnou podporu nám poskytují renomované právní
kanceláře a ta nejlepší dostupná vědecká pracoviště. Účinná oponentura je však
spojena s finančními náklady. Po třech letech se na Vás obracíme s prosbou
o příspěvek. Věříme, že se naše prosba setká u většiny z Vás, kterým není
lhostejné, jak bude náš region v budoucnu vypadat, s pochopením. Děkujeme!

Podpořte zachování čistoty a zdraví svého domova darem!

POTŘEBUJEME VAŠI PODPORU!

Prosíme všechny příznivce myšlenky referenda, všechny občany a organizace,kterým není lhostejná kvalita jejich života a prostředí pro život, všechnykteří  s  námi a  s  vizemi našeho regionu sympatizují o  finanční příspěvek.
Váš dar pomůže hájit Vaše práva a práva Vašich dětí na zdravý domov - práva všech obyvatel
mikroregionu, prosazovat dodržování Strategických koncepcí (*) a vizí mikroregionu, Programu
zlepšování ovzduší, prosazovat a kontrolovat dodržování předpisů na ochranu životního prostředí,
prohlubovat demokratické procesy ve společnosti a prosazovat odpovědné podnikání. Finanční
dary umožní účinnou obranu před možnými nepříznivými dopady na život obyvatel Zábřežska, které
mohou být spojené s realizací projektu MEGApapírny a MEGAspalovny, umožní obranu před
dopady, které mohou nehezky a natrvalo poškodit tvář Zábřežska a budoucí život v něm.
(*) Energetická koncepce Mikroregionu Zábřežsko je schválená strategie, která řeší mj. i zdroje paliv ajejich dostupnost pro všechny obce a obyvatele mikroregionu. O dostupném množství a přijatelné ceněpalivového dřeva si v případě uvedení záměru Wanemi do provozu můžeme nechat jen zdát.

Příspěvek můžete předat osobně v hotovosti na: Obecním úřadě Leština, Obecním úřadě Rájec
nebo složenkou či převodem na účet číslo: 18 18 68 13 29 / 0800
Účet je založen výlučně za účelem úhrady odborné oponentury pomocí špičkových vědeckých
pracovišť, odborníků a na pomoc renomovaných advokátních kanceláří a právníků. Jednotlivým
přispěvatelům bude zasláno písemné potvrzení o přijetí příspěvku – tento příspěvek je daňově
odpočitatelnou položkou (podrobněji viz http://rajecek-zabreh.cz).
Dárcům bude poskytnuto detailní vyúčtování čerpání těchto prostředků.
Vlastníkem účtu je občanské sdružení Za zdravý Ráječek o.s. , Říční 1669/1 , Zábřeh, 78901
Kontaktní telefonní číslo: 775 603 951 (dotazy ohledně spolupráce, potvrzení, odpočtů z daní…)
Kontaktní email: sdruzeni.rajecek@seznam.cz (více informací: http://rajecek-zabreh.cz)

Pracovní skupina, složená ze zástupců obcí Mikroregionu Zábřežsko, občanských sdružení, zástupců
Přípravného výboru pro uspořádání referenda (přes 4 000 podporovatelů! ) i jednotlivých občanů,
kterým není lhostejné, jak bude náš region v budoucnu vypadat, se j iž třetím rokem snaží prosazovat
dodržování zákonů a strategických koncepcí, založených na základní vizi Zábřežska jako regionu
zdravého venkovského prostředí, ráj i aktivního odpočinku v klidném a zdravém prostředí v blízkosti
„perel“ turismu, těžícího z přírodních hodnot. Přijaté strategické koncepce rozvoje našeho
mikroregionu jsou založeny na realizacích opatření, vedoucích k eliminaci znečišťování ovzduší, na
dostupnosti levného palivového dřeva pro místní obyvatele a obce, na rozvoji těch druhů podnikání,
které nepředstavují další zátěž životnímu prostředí, na preferování dopravy šetrné k životnímu
prostředí a zdraví lidí. Aktivně se může zapojit každý - přímo osobně nebo prostřednictvím Vámi
volených zástupců - obecních zastupitelů. Všichni máme stejné právo rozhodovat o tom, jak bude
vypadat prostředí, které je pro nás a naše rodiny domovem. Toto právo se stává povinností, selže-li
zastupitelská demokracie a rozhoduje-li úřednická mašinérie, oděná do dresu investora, která dávno
přestala hájit zájmy veřejnosti, z jej íž daní je paradoxně živa. Demokracie není dar, ale produkt
neustálého aktivního zájmu občanů o věci veřejné. Budeme-li to ignorovat, právem nám zůstane
v mysli pocit marnosti.



Pochybnosti o skutečném záměru Wanemi jen rostou!

„Všechno kolem toho záměru ostře sleduji a plně se stavím na stranu odpůrcůprojektu. Po desítkách let máme v regionu konečně čistý vzduch a teď se tu mápostavit spalovna. Nevěřím, že se v ní bude pálit jen neškodná biomasa, kde by jítolik vzali? Je to jen zástěrka skutečné spalovny se vším všudy.“
Ctirad Lolek, starota města Loštic

Nadnárodní koncerny ruší výrobu papíru a vlnité lepenky:

Koncern Smurfit Kappa na konci roku zavírá závod ve Štůrovu, který vyrábí 1 85.000 tun papíru na výrobu
vlnitých lepenek. Důvodem je velký nadbytek komodity a konkurence. V r. 2009 mu klesly tržby o 31% !
V rámci ČR klesla jen v 1 . pol. 2009 výroba vlnitých lepenek o 45% z 235.855 tun (1 . pol. r. 2008) na 130.112
tun v 1 . pololetí 2009! Wanemi si mj . projektuje výrobu 250.000 tun/rok papíru pro výrobu vlnitých lepenek.
K čemu bude sloužit spalovací zařízení 2 x 51 ,54 MW, schopné spálit 400 000 tun za rok?

Pro srovnání: Masivně odmítaná spalovna Rybitví, proti které se bouří desetitisíce obyvatel celého Pardubické-
ho kraje má spalovat „jen“ 20.000 tun! Projekt Wanemi má spalovací kapacitu 20x vyšší!

Pokud někdo tvrdí, že kauza Wanemi míří do finále, tak nemluví pravdu! Ve hře je ještě řada časově
náročných okolností, které odsouvají vidinu finále do velmi vzdáleného horizontu.
Otázka konání referenda: možnosti svobodné volby občanů (4106 podporovatelů z celkových 4995
aktivních voličů! ) je stále otevřená – rozhodne o ní Ústavní soud!
Otázka správních řízení nutných pro povolení záměru Wanemi: stále otevřena a na začátku –
Wanemi dosud nezískalo ani jedno pravomocné územní rozhodnutí! Důležitá řízení jako Integrovanépovolení (o znečišťování) či Stavební řízení ještě ani nezačala! Skandální skutečností je, že ačkoliv
mnozí účastníci územního řízení pro Wanemi CZ podali desítky připomínek a námitek, Město Zábřeh
(jako hlavní účastník) nepodalo ani jedinou námitku!
Věci v kompetenci KÚ: Krajskému úřadu byly podány významné podněty a námitky mj. na nesoulad
záměru s územním plánem města a se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje.
Otázka platnosti smlouvy mezi městem a WANEMI CZ: je stále předmětem soudních řízení –
otázka vymahatelnosti práva občany obce je otevřena a teprve na začátku – jednání zatím neproběhla.
Všechny tyto otázky jsou nastoleny a výsledky řízení otevřeny díky aktivitě Pracovní skupiny a snaze
o prosazování zákonů pomocí vysoce odborných posudků špičkových vědců a právníků. Wanemi se
dosud nevypořádalo ani s řadou vysoce odborných námitek, které podalo velké množství jednotlivých
účastníků správních řízení.

Jaký je stav povolovacích procesů záměru a co nás ještě čeká?

Vážení občané, vážení přátelé zdravého Zábřežska - vám všem, kterým není osud životního
prostředí našeho mikroregionu lhostejný, děkujeme za Vaši aktivně projevenou podporu při
ochraně území, se kterým jsme spojili své životní příběhy, své rodiny a výchovu svých dětí.
Věříme, že si j iž většina z Vás uvědomuje, že záměr Wanemi - developera bez
zkušeností s tímto typem investice, může mít značné negativní dopady, které přesahují oblast
území, jakým je Mikroregion Zábřežsko, a že se vůbec nejedná o lokální problém Zábřeha a
blízkého okolí. S Vaší pomocí je stále velmi reálná šance, jak umístění kontroverzního záměru
do nevhodných podmínek prostředí zcela zabránit. Dovolte, abychom Vám všem popřáli do
nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti ve Vašich rodinách.

Přátelé zdravého Zábřežska
Realizaci účinné ochrany životního prostředí ve městě Zábřeze a okolí podporují:

Nadace VIA a CEE TRUST viz http: //www.nadacevia.cz

Více informací naleznete na http: //rajecek-zabreh.cz




