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Tisková zpráva ze dne 26. dubna 2005:

Pardubický kraj má jednoho kandidáta na ropáka


Radní kraje Petr Šilar má šanci získat titul Ropák 2004

Do finále ankety o antiekologický čin Ropák roku se ze čtyř nominovaných za Pardubický kraj dostal radní kraje Petr Šilar za propagaci výstavby ekonomicky a ekologicky rizikové velkokapacitní spalovny komunálních a průmyslových odpadů v Opatovicích nad Labem pro asi sto tisíc tun odpadů ročně. Zda v těžké konkurenci s některými celostátními politiky tento titul získá bude známo na tiskové konferenci v pátek 29. dubna v 11 hodin v Brně. 

„Jestliže loni se v anketě o ropáka na Pardubicku prosadila kritika výstavby silnice R35 v severní variantě, tak letos má šanci obří spalovna odpadů,“ komentoval Šilarovu nominaci Miroslav Patrik z Dětí Země Brno.

Loni za kraj soutěžil současný hejtman kraje Michal Rabas za podporu výstavby silnice R35 v severní variantě, přičemž skončil poslední z dvanácti finalistů. Letos byl za tuto variantu R35 kromě něho navržen i jeho náměstek Ivo Toman. Ovšem do finále se nikdo z nich nedostal. 

Stejně jako i vedoucí stavebního úřadu v Přelouči Lubomír Novotný za vydání územního rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče, který nezvratně poškodí biocentrum Slavíkovy ostrovy s více než padesáti zvláště chráněnými druhy živočichů a největší populací modráska očkovaného v Čechách, který může být i vyhuben.

Ropákem se může také stát například ministr a senátor Milan Šimonovský za podporu výstavby dálnice D8 v Českém středohoří bez dlouhého tunelu a výstavby dvou jezů na Labi a za nezvládnutí nadměrného nárůstu tranzitní kamionové dopravy po našem vstupu do Evropské unie nebo ministryně Milada Emmerová za předložení návrhu na zrušení zákazu testování kosmetiky na zvířatech.

Silným kandidátem je také náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Pecina, u kterého se našlo také několik ekologických hříchů – podpora Státní energetické politiky s další těžbou uhlí a s rozvojem jaderné energetiky, prosazování dalšího zvyšování produkce oxidu uhličitého z českého průmyslu, podpora výstavby průmyslové zóny Dolní Lutyně na úkor chráněných ptáků a výstavba jezů na Labi.

Do ankety Ropák 2004 bylo letos nominováno 31 platných kandidátů (seznamy na www.detizeme.cz/ropak) a Zelená perla 2004 pak 58 platných výroků (seznamy na www.detizeme.cz/zelenaperla).

Veřejnost se může slavnostního vyhlášení výsledků obou anket zúčastnit v pátek 29. dubna od 18 hodin v Divadle Radost v Brně. Diváci uslyší Jiřího Dědečka a Cimbálovou muziku Veronica, uvidí ekovideoklipy GREENPEACE, ukázky z filmu Nuda v Brně a také ropákův dort. Vstupenky lze zakoupit v Ekologické poradně na Panské 9, u Dětí Země na dz.brno@ecn.cz nebo v divadle. Novináři mají vstup zdarma.





Poděkování za podporu akce patří:
Nadaci Partnerství Brno (www.nadacepartnerstvi.cz), Moravské bance vín Brno (www.bankavin.cz),
firmě Víno Marcinčák Mikulov (www.vinmark.cz) a Restauraci – Rebio Brno (za vegeobčerstvení).

