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Petice podepsaná doposud tisícovkou občanů pětitisícového Vamberka na Rychnovsku ohrožuje 

záměr zřídit v průmyslové zóně města recyklační linku separovaného odpadu.  

Linku za zhruba 45 miliónů korun dotovanou 22 milióny Státním fondem životního prostředí plánuje do 

konce letošního roku spustit v bývalé teplárně společnost KENVI CZ.  

Iniciátor petice Josef Bartoš, obývající jeden ze tří rodinných domků v bezprostřední blízkosti 

průmyslové zóny, se obává nadměrné ekologické zátěže nejen v okolí recyklační linky, nýbrž v celém 

Vamberku. "Spousta místních lidí nechce mít z Vamberka smradem zamořenou žumpu. O 

neúměrném provozu náklaďáků ani nemluvě," argumentuje Bartoš.  

"Projekt recyklační linky ve Vamberku jsem neviděl. Vycházel jsem ze zkušeností s podobnými 

zařízeními odjinud," přiznal Bartoš s dovětkem, že jakožto účastník rekolaudace objektu teplárny 

na recyklační linku dostal od firmy KENVI CZ pracovní nabídku. "Negativní stanovisko proti 

zdejší recyklaci odpadků jsem přesto nezměnil," prohlásil Bartoš. "Společně s naším prokuristou nás 

pozval na kávu s tím, že jako vyučený automechanik v invalidním důchodu by si rád přivydělal. Nabídl 

jsem mu zaměstnání, což záhy prezentoval jako úplatek prací," kontruje majitel společnosti KENVI 

Stanislav Krejčí.  

"Jde o jednu lež vedle druhé. Sám mi to nabídl. Jednoduše mi lezl pod kůži. Nemíním ale bydlet u 

skládky," reagoval Bartoš.  

Linka, kde Krejčí plánuje zprvu recyklovat okolo 30 tisíc tun plastů, papíru, skla a textilií, životní 

prostřední Vamberka údajně neohrozí. Hrozba kvůli obstrukcím prošvihnutému termínu zkušebního 

provozu stanovenému na září visí nad 22miliónovou dotací.  

"Plný provoz chceme rozjet od ledna příštího roku. Musíme dodržet dotační pravidla. i když nyní 

bojujeme s větrnými mlýny. Pokud by státní instituce měly proti recyklační lince námitky, tak bychom 

dotaci, podpořenou i Královéhradeckým krajem, nedostali," míní Krejčí. "Dozoruje nás krajská 

hygiena. Musíme splnit veškeré normy," podotkl. Zkušenosti sbíral Krejčí léta v Norsku, kde v 

přeměně separovaného odpadu na opět použitelný materiál představují světovou špičku. "Petice nás 

předběhla. Občany Vamberka zamýšlíme o našem záměru teprve informovat," podotkl Krejčí.  

Bartošovu petici doposud očekává vamberecká radnice. "Pokud dorazí, bude projednána městskou 

radou," potvrdil starosta Vamberka Rudolf Futter (nezávislý). Město bude jedním z účastníků řízení na 

změnu užívání objektu bývalé teplárny na recyklační linku. "Peticí vázaní nejsme. Nicméně musíme 

respektovat vůli občanů," poznamenal Futter.  

Spousta místních lidí nechce mít z Vamberka smradem zamořenou žumpu Josef Bartoš  

Foto: Pohled z komína bývalé teplárny připomíná scénu z filmu Postřižiny.  
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