Vlachovice, 15.12.2014
Milí spoluobčané,
velmi vítáme Vlachovické listy v nové podobě! Jsme přesvědčeni, že je to správný krok ke zlepšení
vzájemné informovanosti nás občanů. Rádi bychom využili této příležitosti a sdělili Vám i náš postoj na
tyto mimořádné události, které započaly 16. říjnem 2014.
Proč vznikla petice?
Petice vznikla 25.10.2014. Již v té době jsme vnímali situaci, ve které jsme se my, občané ocitli, jako velmi
vážnou. Věděli jsme, že probíhají jednání krizového štábu ve Val. Kloboukách, ale stále nám chybělo
řešení této mimořádné události na vyšších místech. Původně jsme plánovali vytvořit pouze dopis, který
bude adresován příslušným institucím. Obavy z toho, aby se nejednalo o list, který pouze někdo přečte
a uloží do šuplíku, nás vedly k přeformulování na petici. Jsme přesvědčeni, že právě tato petice měla
významný podíl na dalších událostech, které se daly do pohybu po téměř dvou týdnech od první exploze.
27.10.2014 jsme seznámili s naší peticí starosty okolních obcí. Ve stejný den zasedla i bezpečnostní rada
Zlínského kraje a z úst hejtmana Mišáka poprvé zaznělo, že žádá odvoz veškeré munice. Starostové obcí
z okolí Vlachovic-Vrbětic napsali dne 19.10.2014 dopis ministrovi obrany ČR. O této iniciativě jsme se
však dozvěděli až 27.10.2014, kdy byl dopis zveřejněn pouze na webových stránkách STAN.
Co se doposud povedlo/nepovedlo?
Jak už jsme zmínili, situaci po 16.10.2014 jsme vnímali jako mimořádně vážnou a proto jsme již
29.10.2014 využili možnosti oficiálně předat tuto petici v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Rozjeli
jsme se tedy do Poslanecké sněmovny, kde se ve stejný den rovněž hlasovalo o tom, aby byl zařazen
mimořádný bod ohledně situace ve Vrběticích. K našemu zklamání byl tento návrh zamítnut. Velkým
překvapením pro nás také bylo, kdo hlasoval pro a kdo proti.
31.10.2014 navštívili Vlachovice ministři Chovanec a Stropnický. Jednalo se také o vůbec první návštěvu
hejtmana Mišáka (14 dnů po první explozi)! 8.11.2014 následovala návštěva premiéra Sobotky.
Považovali jsme za důležité, aby se tohoto jednání zúčastnili také občané a tak jsme neváhali a požádali
o schůzku přímo kancelář premiéra. Ve stručnosti jsme nejen mu, ale i všem ostatním sdělili, proč petice
vznikla a jaké jsou naše hlavní obavy. Před panem premiérem jsme také poprvé vyslovili náš požadavek
na převedení muničního areálu do vlastnictví obce Vlachovice-Vrbětice, abychom v budoucnu zabránili
podobné situaci, jakou dnes zažíváme. Byli jsme velmi mile překvapeni prostorem, který nám byl v rámci
této návštěvy poskytnut. Kéž bychom se dočkali podobného přijetí také na úrovni naší obce o den dříve,
na ustavující veřejné schůzi našeho zastupitelstva.
Pleteme hrušky s jabkama, když zmiňujeme v petici rovněž společnost Bochemii?
9.12.2014 www.aktualne.cz (rozhovor s ministrem Stropnickým)
A.cz: Jedno mi ale přesto vysvětlete. Ve Vrběticích se skladují desítky tun velmi výbušného a na otřes
citlivého chloristanu amonného, jako produktu recyklovaného raketového paliva. Přitom jsou prakticky
hned vedle shromážděny stovky tun munice - dělostřeleckých granátů či leteckých pum. Asi nejde o moc
standardní situaci. Dokonce bych řekl, že jde o velmi nebezpečný mix. Kdo jej namíchal? Ministr
Stropnický: To určitě v pořádku není. Režim muničního skladu zkrátka v pořádku nebyl a já vylučuji, že se
o tom ve vedení kraje nevědělo. Na druhé straně firma Bochemie, která zpracovává raketové palivo,
neudělala nic špatně. Postavila tam jedinečnou moderní technologii... jenomže munice se do jejího okolí
začala navážet až po několika letech od spuštění provozu. Tohle jim musel někdo z kraje povolit……
Společnost Bochemii jsme do naší petice zahrnuli z několika důvodů. Přestože se linka na zpracování
exspirovaného raketového paliva nachází na začátku tohoto areálu, Bochemie si rovněž pronajímá

objekty, kde skladuje vstupní surovinu-raketové palivo a výstupní surovinu-chloristan amonný. Sklady č.5
a 6, které si Bochemie pronajímá, jsou vzdáleny přibližně 500 m od skladu č. 16, který explodoval
16.10.2014. V současné době se v areálu nachází necelých 30t chloristanu amonného, které se již nestihly
expedovat před první explozí (maximální roční kapacita je 1 600 t). Ve schvalovacích dokumentech
k Bochemii, nenajdete informaci o tom, že recyklace může probíhat v areálu, kde se skladují tisíce tun
munice. Tento areál je v dokumentech, které máme k dispozici označován jako průmyslový, popř. areál
bývalých muničních skladů. Bochemie spustila provoz v červenci 2012, smlouvy s ostatními nájemci byly
uzavřeny dříve. Jsme tedy přesvědčeni, stejně jako náš starosta, že munice se začala do těchto skladů
navážet ještě před zahájením provozu Bochemie. „Protože raketové palivo patří mezi explozivní
materiály, byla volba Slavičínu jednoznačná“. Toto jsou slova společnosti Bochemie. Ano, Bochemie
splňuje veškeré bezpečnostní předpisy a jako jediná byla napojena na IZS Zlínského kraje. Je ale možné
provozovat tuto recyklační linku ve stejném areálu, kde se skladují letecké pumy a dělostřelecké granáty?
Jaké riziko nám občanům hrozilo v případě, že by byl zasažen objekt, kde jsou nyní uskladněny desítky
tun chloristanu amonného? Ministr Chovanec uvedl, že vyšetřování se bude mimo jiné zabývat i tím, jak
probíhal tento schvalovací proces.
Kolik lidí tuto petici podepsalo?
Petici podepsalo 4 721 občanů, z toho 603 občanů Vlachovic a 117 Vrbětic (jedná se o podpisy osob
starších 18 let). Pokud jste stále neměli možnost petici podepsat a máte zájem, je k dispozici na Obecním
úřadě.
Co nás čeká?
13.1.2015 proběhne v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR veřejné projednávání jednotlivých bodů této
petice. Předpokládáme, že do té doby také obdržíme písemné stanovisko všech adresátů této petice,
tedy i naší obce. Pevně věříme, že v této odpovědi bude také vysvětleno, na základě jakých odborných
posudků bylo starostou obce, dne 17.12.2009 vydáno bezvýhradné souhlasné stanovisko k předložené
dokumentaci vlivů na životní prostředí záměru „Výstavba zařízení pro recyklaci chloristanu amonného
z exspirovaného raketového paliva“. Zajímá nás také postoj tehdejší rady a zastupitelstva naší obce.
Měl být vyhlášen stav nebezpečí?
Odpověď přenecháme odborníkům a znalcům příslušných zákonů. My se domníváme, že tato mimořádná
událost, která zasáhla životy nás všech, vyžadovala ze strany hejtmana Mišáka nasazení nad rámec jeho
nezbytných povinností. Ať už je areál vojenský či nevojenský, stále řešíme problém na území Zlínského
kraje! Také vedení naší obce by mělo v daleko větší míře informovat nás občany o krocích, které podniká
a to nejen při této mimořádné události. Například usnesení rady, o kterém se dovídáme prostřednictvím
veřejnoprávních médií, by mělo být ze všeho nejdříve zveřejněno na webu naší obce. Stejně jako dopis
okolních starostů ministrovi obrany ze dne 19.10.2014, který byl zveřejněn pouze na webových stránkách
STAN.
DĚKUJEME VŠEM, kterým není lhostejné dění okolo nás a nebojí se vyjádřit svůj názor!
Rádi bychom občany ubezpečili, že nikdo z nás nemá jakékoliv politické či jiné ambice. Tím, že se logicky
ptáme a požadujeme, aby byla některá rozhodnutí, kterým nerozumíme vysvětlena, se nevymezujeme
proti současnému vedení obce. Naopak, jsme připraveni společně diskutovat a usilovat o to, aby se
Vlachovice -Vrbětice staly opět bezpečným místem pro nás a naše rodiny.
PŘEJEME KLIDNÉ PROŽITÍ POSLEDNÍCH ADVENTNÍCH DNŮ A POŽEHNANÉ VÁNOCE!
spolek „za zdravé Valašsko“ (Rostislav Kašša, Jaroslava Mikesková, Monika Ševčíková, Jan Strouhal)

