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V Otovicích, obci na česko – polských hranicích u Broumova, mají obavy z rozvíjející se těžby v
nedalekém kamenolomu na polské straně hranice. Vyjadřovali to na veřejné schůzi obecního
zastupitelstva v pondělí 13. února zastupitelé i přítomní občané. Nakonec zastupitelstvo
pověřilo starostu, aby hledal partnery, s nimiž obec začne na řešení vlivu těžby na životní
prostředí, nejen v Otovicích, spolupracovat.
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Přítomní se shodli, že hluk z lomu je tak silný, že jim nedovoluje ráno dospat. Obyvatelé Otovic
se většinou obávají, že Poláci připravují zavedení noční směny. Jak vyplynulo z projednávání
tohoto bodu, v obci však vládne přesvědčení, že když je to za hranicemi, nedá se s tím nic
dělat. Starosta ale říká: „Vždycky se dá něco dělat, i kdybych měl jet do Varšavy upozorňovat a
křičet, že nás to tu štve." Zaznělo také, že by se měla sestavit nějaká petice. Nikdo z
přítomných se této myšlenky neujal.

Jedním z dalších bodů jednání zastupitelstva byl vznik Geoparku na území ChKO Broumovsko,
projednávaný na Dobrovolném svazku obcí Broumovsko loni. Starosta v úvodu zastupitelům
vysvětlil, že tato značka, se kterou se Broumovsko nově seznamuje od loňského jara, znamená,
že území, které je nějak výjimečné, zajímavé z hlediska geologického vývoje, má šanci stát se
nejprve Národním a následně i Evropským Geoparkem, který je pod patronaci UNESCO.
Nakonec uvedl, že Geopark je vhodná cesta pro řešení turistiky v našem regionu. Po krátké
diskusi vzalo zastupitelstvo přípravu projektu Geopark na vědomí s tím, že zatím je to práce pro
odborníky a další orgány.

Další částí programu zastupitelstva, která má širší souvislosti a netýká se pouze obce, byl bod
„Vlajka pro Tibet". Starosta uvedl, že 10. března 2012 si připomeneme 53. výročí povstání
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Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, při kterém zemřelo nejméně 80 000 Tibeťanů. I vzhledem
k tomu, jak bylo řečeno, že vlajka visela v Otovicích na radnici již loni i předloni, zvedlo ruku pro
vyvěšení 6 ze 7 zastupitelů obce, když 1 byl omluven. Starosta nám po schůzi řekl: „Jsem hrdý,
že Otovice budou mezi obcemi, které i letos uctí památku krvavě potlačeného mírového
povstání v Tibetu."

.pagenavbar{z-index: 0;}

zpět na článek

2/2

