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Ostrava odmítla zabetonování lagun
Denisa Telaříková
Jasné ne zabetonování ostravských ropných lagun řekli
v pondělí v Praze zástupci moravskoslezské metropole. Náměstkyně ostravského primátora Kateřina Šebestová (ANO)
zde diskutovala o odstranění největší ekologické zátěže
v Česku.
Setkání se zúčastnili zástupci
ministerstva životního prostředí,

Konzervace lagun
je jen odkládání
vážnějšího problému

průmyslu a obchodu, financí, ale
také vedení státního podniku Diamo a sdružení Čistá Ostrava,
které mají vytěžení nežádoucích
látek z ostravské zeminy na starosti.
„Statutární město Ostrava na
pondělní schůzce v Praze vyjádřilo nesouhlas s možným řešením
enkapsulace, tedy se zabetonováním kontaminované půdy v areálu
po bývalé chemičce Ostramo,“ informovala Právo Šebestová s tím,
že ministerstvo financí přislíbilo,
že zadá technicko-ekonomickou
studii, která určí, jaký zvolit postup při sanaci zemin a vod.
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Tomáš Macura,
ostravský primátor

Ostravské ropné laguny měly být vyčištěné už letos. Už dva roky se však v likvidaci kalů nepokračuje.
„Studie má ověřit případnou
nereálnost zabetonování. Nejpozději letos v červnu by měla
být studie zpracovaná. Sanaci ze-

min a vod by pak v otevřeném řízení řídilo přímo ministerstvo financí,“ upřesnila náměstkyně
primátora s tím, že další pracov-

ní setkání je domluveno ještě
v únoru. Podle Šebestové se
všichni přítomní v pondělí shodli na tom, že je potřeba co nejví-

ce urychlit výběrové řízení na
odstranění takzvaných nadbytečných kalů v Ostravě.
„Diamo momentálně sepisuje

Kraj požaduje zachování praktických škol
Proti postupné likvidaci praktických škol jsou členové výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Vyzvali
proto ministra školství Marcela
Chládka (ČSSD), aby v souvislosti s připravovanými novelami
školského zákona a vyhlášek
vztahující se ke vzdělávání dětí,
žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami takový
trend nedopustil.
„Vycházíme ze zkušeností pedagogických pracovníků, kteří
vědí, že ty děti pak mají v běžných třídách velké problémy,“

upozornila předsedkyně výboru
Jitka Hanusová (KSČM).
Dodala, že výbor ministrovi
napsal, že dochází k likvidaci
zaběhlého a funkčního systému
základních škol praktických, přičemž záminkou je údajná diskriminace romských žáků, kteří
jsou prý do těchto škol úmyslně
zařazování kvůli sociálnímu znevýhodnění, a brání se jim tak
v rovném přístupu ke vzdělávání.
„Žáci s intelektem nad hranicí lehkého mentálního postižení,
kteří nezvládají učivo ani při
opakování ročníku, musí zůstat

v rámci inkluzivního vzdělávání
v běžné třídě, kde nadále selhávají. Počet žáků v základních
školách praktických pak ale klesá
a hrozí zánik upraveného vzdělávacího programu, který zohledňuje snížené schopnosti žáků. Zároveň klesá úroveň a vzdělávací
potenciál běžných tříd základních
škol, v nichž zůstávají žáci neschopni zvládat příslušné učivo,“
varovali členové výboru.
Připomněli, že z praxe se přitom ozývají požadavky rodičů na
umožnění vzdělávání jejich dětí
v praktických školách.
„V běžné základní škole řada

takových dětí selhává, nezažívá
úspěch, do kolektivu žáků se obtížně začleňuje a jejich mentální
úroveň je těsně nad hranicí mentálního postižení,“ nastínila Hanusová.
Přiznala, že výbor už dostal
z Prahy i odpověď, od jednoho
z Chládkových náměstků, která
však autory výzvy neuspokojila.
„Odpověděl v tom smyslu, že se
bude k té problematice přihlížet,
ale já tam cítím, že ta inkluze je
tam prvořadá. Aby ty děti byly
začleňovány do běžných tříd, že
na to mají právo,“ povzdychla si.
V podobném duchu jako výbor

zastupitelstva smýšlí i náměstkyně hejtmana pro školství Věra
Palková (ČSSD). Uvedla, že kraj
se připojil k Asociaci speciálních
pedagogů, která loni vyzvala,
aby se necitlivě nedělaly zásahy
do zákona, které by v praxi znamenaly likvidaci sítě speciálních
škol.
„Protože pro žáky, kteří opravdu ty školy potřebují, jsou nezbytně nutné,“ sdělila. Palková
si myslí, že se mnohdy spojuje
problematika romské populace
a jejího vzdělávání s otázkou dětí, které mají ve výuce specifické
potřeby.
(plk)

Policie dopadla dalšího
fantoma benzínek
Policistům se podařilo dopadnout dalšího zloděje, který pravidelně tankoval na čerpacích stanicích a ujížděl bez zaplacení.
Dvaatřicetiletému muži prokázali zatím minimálně 17 zjištěných
krádeží. Podle policie jsou přitom úniky od benzínek v poslední době stále častější.
Nejnovější odhalený případ se
odehrál na Novojičínsku a jeho
odhalení trvalo několik měsíců.
Na základě svědectví a záznamů
kamer vyšlo najevo, že zloděj
jezdí vozidlem značky Citroen
a používá kradené registrační
značky automobilů. „Zadržený
32letý muž, který má trvalé bydliště v Hranicích na Moravě, už
byl obviněn z přečinu krádež. Ke
svému jednání se pod tíhou důkazů přiznal,“ řekl mluvčí novojičínské policie Petr Gřes.

Rekordmanem z poslední doby je padesátiletý muž z Valašského Meziříčí, který od čerpacích stanic ujel v sedmdesáti
případech. „Krádeží pohonných
hmot se dopouštěl napříč Moravskoslezským, Zlínským i Olomouckým krajem,“ dodal mluvčí. Policie registruje i případ
74letého seniora-únikáře.
„Zjištění pachatele v těchto
případech trvá i několik měsíců,
než se jej podaří předat k projednání soudu. Řidiči, kteří takto
jednají, si jsou většinou dobře
vědomi, čeho se dopouštějí. Spoléhají na to, že s pomocí odcizených registračních značek jsou
těžko dohledatelní. Spoléhají také na to, že se dopouštějí pouze
přestupků s ohledem na způsobenou škodu. Na samotných policistech pak je sesbírat jednotlivé případy, vyhodnotit je a zjistit
identitu pachatelů,“ řekl mluvčí.

Karviná podpoří výstavbu
Také v letošním roce podpoří
město Karviná obyvatele města,
kteří plánují výstavbu domu. Na
každý nově vybudovaný a zkolaudovaný domek lze z magistrátu získat 150 tisíc korun. Celkově
rozpočet počítá až s pěti milióny
korun ročně na tyto účely.
Tento dotační program má

Karviná už osmý rok. Město za
podporu domkařů vyplatilo téměř 24 miliónů korun.
V posledních pěti letech díky
nové výstavbě vzniklo ve městě
21 nových ulic, naposledy vloni
dvě a letos přibudou další dvě.
Jsou v karvinských částech Mizerov, Ráj a Hranice.
(den)

Řidič srážku
s nákladním
autem nepřežil
Tragická dopravní nehoda se
stala včera v poledne na bývalém
hraničním přechodu v Mostech
u Jablunkova.
Dvaasedmdesátiletý řidič osobního automobilu, který jel ve
směru na Slovensko, z dosud neznámých důvodů vjel do jízdní
dráhy nákladnímu autu, které převáželo dřevo.
„Došlo ke střetu, zaklíněného
řidiče z osobního auta se podařilo vyprostit, ale ten bohužel pro
mnohočetná poranění zemřel,“
uvedl mluvčí frýdecko-místecké
policie Vlastimil Starzyk. Hlavní silniční tah na Slovensko musel být kvůli nehodě na několik
hodin uzavřen.
(hon)

Loni rekordní
tržby ExaSoftu
Historicky nejvyšší tržby ve
výši 1,329 miliardy korun a přes
500 tisíc vyřízených internetových objednávek zaznamenala
loni společnost ExaSoft Holding,
největší prodejce počítačů a spotřební elektroniky na severní Moravě a ve Slezsku.
Zákazníci nejvíce stáli o mobilní telefony, malé elektrospotřebiče jako kávovary, mixéry či
vysavače a tzv. bílé zboží.
„Prodejny obsloužily meziročně o 29 procent více lidí,“ řekl
výkonný ředitel společnosti ExaSoft Holding Petr Schrom s tím,
že současnou síť devíti prodejen
plánuje firma se sídlem v Karviné letos rozšířit o další dvě.
„V minulém roce jsme zvýšili
počet nabízených položek skoro
o polovinu z 11 na více než 20 tisíc,“ upozornil.
(plk)
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Aleš Honus

rámcovou smlouvu s pěti uchazeči. Zadávací dokumentace je
v připomínkovém řízení. V létě
by pak měly být předloženy projekty a do dvou let by měly být
kaly vytěženy,“ uvedla náměstkyně.
Sdružení Čistá Ostrava pak bude pokračovat podle stávající
smlouvy v čerpání vod do doby,
než se vysoutěží nový dodavatel.
Odborníci upozorňují, že pokud by stát kvůli úsporám přistoupil k odstranění kontaminované půdy tím, že by ji zalil
betonem a zasypal vrstvou zeminy, tak by se nic nevyřešilo. „Nešlo by o sanaci území. Pod betonovou deskou by zůstala veškerá
kontaminace obsažená v kalech
i zeminách. Dál by se šířila a nepochybně by zasáhla zdroj pitné
vody v ostravské Nové Vsi,“ varují odborníci z Diama.
Tento návrh náměstka ministra financí Ondřeje Závodského
odsoudil i ostravský primátor Tomáš Macura (ANO).
„Zabetonování se nám vůbec
nelíbí. Víme, že pro každou ze
složek – kaly, zeminu a vodu –
existuje daný postup likvidace.
Rádi bychom ale, aby se problém
vyřešil, a ne odložil s tím, že se
místo zabetonuje a nechá pro řešení dalším generacím. „Konzervace ostravských lagun je jen odkládání vážnějšího problému,“
zdůraznil Macura.

SLŮNĚTI BEZ JMÉNA JE ROK. Ostravská sloní samička, která podle odborníků nemá moc
velkou šanci na to, dožít se dospělosti, kvůli tomu, že nepřijímala mateřské mléko, zatím prospívá
a je v dobré kondici. Na snímku je se svým ošetřovatelem Danielem Zvolánkem při vážení. Dnes
má navíc své první narozeniny. Zoo však stále neví, zda sloní slečně o víkendu připraví narozeninovou oslavu s ovocným dortem. Zda roční slůně dostane konečně i jméno, nebo se mu další rok
bude říkat OST Nr. 3, to také zatím není jasné.
(den)

l JAROSLAV LUX, nový ředitel Městské nemocnice Ostrava, odvolal z funkce ekonomického náměstka Petra Šmída. A to
na základě informací, kterými se
zabývá policie a město Ostrava.
Na spolupráci se naopak Lux domluvil s bývalým dlouholetým
ředitelem nemocnice Františkem
Jurkem, který mu dočasně bude
dělat náměstka.
(ČTK)
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