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Šlapanice se rozhodly
koupit chemikáliemi
zamořený areál, který
už roky hyzdí město.
Musí však ještě vyřešit,
kde sehnat peníze na
odstranění znečištění.

ŠLAPANICEKdyžminulý týden již-
ní Moravu navštívila vláda v čele
s Andrejem Babišem (ANO), zamíři-
la i do zamořeného areálu ICEC ve
Šlapanicích na Brněnsku.
Ten nedávno za necelých 22milio-

nů korun koupiloměsto. K této část-
ce je ale nutné přičíst další desítky
až stovky milionů, které bude stát
odstranění chemikálií. Šlapanice
na zaplacení chtějí využít státní do-
taci, jistou ji však nemají.
A pokud radnice nestihne odstra-

nit zamoření do konce roku, může
jí Česká inspekce životního prostře-
dí (ČIŽP) vyměřit pokutu. Nebez-
pečné látky totiž zamořily půdu
i spodní vody. Mezi zastupiteli kvů-
li tomu panují velké spory, do kte-
rých politici zapojili i policii, a sta-
rostkaMichaela Trněná (Čisté Šlapa-
nice) kvůli postupu při nákupu po-
zemku čelí ostré kritice.
„Areál jsme se rozhodli koupit,

protože situaci dlouho nikdo neře-
šil. Pouze v roce 2003 se provedla
první etapa sanace a od té doby je
areál pořád stejný. Nutnosti odstra-
nění ekologické zátěže jsme si vědo-
mi a budeme usilovat o dotaci. Věří-
me, že ji dostaneme, protože původ-
cem znečištění nejsou předešlí maji-
telé z Holandska, ale bývalé státní
podniky. Stát by měl převzít odpo-
vědnost. Proto jsme tuminulý týden
měli vládu,“ hájí Trněná rozhodnutí
o nákupu.
Získání státní dotace na odstraně-

ní ekologické zátěže však není samo-
zřejmé. Opozice tvrdí, že město
mělo nechat odpovědnost za odstra-
nění chemikálií na původním maji-

teli, protože samo sanaci z asi
200milionového rozpočtu nemůže
zaplatit. „Bavíme se o nákladech v
řádech stovek milionů. Kromě od-
stranění ekologické zátěže se musí
zbourat i výrobní haly, to jsou další
peníze navíc,“ uvedl bývalý šlapa-
nický starosta Jaroslav Klaška
(KDU-ČSL).
Přemrštěná se mu zdá i samotná

cena, za kterou město areál koupi-
lo. Podle Trněné však mají Šlapani-
ce z areálu příjem sedmmilionů roč-
ně. „Takže se nám tato investice za
tři roky vrátí,“ podotkla starostka.
K postupnému zamoření areálu

docházelo už po druhé světové vál-
ce, kdy se zde pod taktovkou státu
vyráběla dehtová lepenka. Právě
kvůli drastickému dopadu na život-
ní prostředí byla výroba v 70. le-
tech ukončena. Později sloužil are-
ál papírnám a poslední majitel Abel
Tasman Investment ho používal
převážně ke skladování.
Na odstranění ekologické zátěže

dlouhodobě tlačí i ČIŽP. Už původ-
nímu majiteli stanovila jako termín
dokončení další etapy sanace ko-

nec letošního roku. Tím, že areál
koupilo město, tuto zodpovědnost
převedlo na sebe. „Za nesplnění
opatření může být stanovena poku-
ta až do výše 500 tisíc korun.
Nicméně Šlapanicemohou požádat
o prodloužení termínu,“ informo-
vala mluvčí inspekce Jana Jandová.
Podle slov Trněné se o udělení do-

tace rozhodne už v polovině tohoto
roku. Pokud se peníze nepodaří zís-
kat touto formou, bude radnice s in-
spekcí vyjednávat a hledat další způ-
soby, jak potřebné prostředky najít.
„Bavíme se o částce 170 milionů.
Uvažujeme, že v areálu o rozloze
pěti hektarů postavíme domov pro
seniory, hřiště, sportoviště, sportov-
ní haly a kulturní dům, který nám
hodně chybí. Mohla by tam vznik-
nout i komunitní škola a parkoviš-
tě,“ přiblížila starostka.

Zakázali nám přijít, tvrdí opozice
Na setkání s vládou přímo v areálu
ICEC chtěli jít minulý čtvrtek i opo-
ziční zastupitelé, kterým leží nákup
„v žaludku“. Tvrdí však, že ze sekre-
tariátu starostky přišla zamítavá

SMS. „Vládní návštěva je určená
jen pro vedení města. Přítomnost
dalších osob je nežádoucí. Děkuje-
me za pochopení,“ zněl její obsah.
Podle zastupitele Jana Zycháčka

(TOP 09) se opozice chtěla jen při-
mluvit, aby stát finančně pomohl
s úklidem. „Sám mám zamořenou
studnu. Takový areál v centru měs-
ta je velký problém,“ konstatoval.
Trněná odmítá, že někomu na se-

tkání s vládou zakázala přijít. „Pou-
ze jsem řekla jednomu konkrétní-
mu zastupiteli, že nejsem organizá-
torem schůzky. Je to iniciativa vlá-
dy a kraje. Nevím, jak přesně to ko-

legyně napsala. SMS jsem neviděla.
Každopádně se tam dostavili další
zastupitelé, nikoho jsme nevyvádě-
li a nikomu jsme to nezakazovali,“
reagovala Trněná.
Opozice na ni podala i trestní

oznámení. Starostku obviňuje, že
obchod týkající se zmiňovaného
areálu je proměsto nevýhodný. Po-
licisté si nechali udělat svůj posu-
dek ceny areálu, podle kterého
město 24 milionů ušetřilo. Proto
také trestní oznámení odložili. Opo-
zice však tvrdí, že nevzali v úvahu
cenu za odstranění ekologické zátě-
že, a chystá tak další právní kroky.
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OBJEVUJTE EVROPU
ZA HUBIČKU Z BRNA
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Veronika
Horáková

Jedenáct divokých koní z anglic-
kého Exmooru se už pase v Pody-
jí, konkrétně na lokalitách Havra-
nické vřesoviště a mašovická
střelnice. Včerejší příjezd probí-
hal bez pohledů veřejnosti kvůli
náročnému transportu koní.
„Jsou vystaveni velké zátěži, je
potřeba jim ponechat comožná
nejklidnější a nejrychlejší adapta-
ci na nové prostředí,“ vysvětlila
Markéta Dušková z organizace Be-
leco, která má zavedení pastvy
koní v Podyjí na starosti. Koně se
budou pást na 70 hektarech a po-
mohou v přírodě zachovat vzác-
né druhy rostlin a živočichů, kte-
ré ke svému životu potřebují pes-
trou nelesní mozaiku. (md)
Foto: Anna Vavríková,MAFRA

Bílé Karpaty

Někdo vyryl
vzácnou orchidej
Národní přírodní rezervace Čertory-
je v Bílých Karpatech ztratila jeden
ze svých klenotů. Neznámý pacha-
tel vyryl poslední trs vzácné žluté or-
chideje střevíčníku pantoflíčku. „Pa-
chatel nám způsobil nevyčíslitelnou
škodu,“ posteskla si Ivana Jongepie-
rová z CHKO Bílé Karpaty. (dh)

Brno

Policie obvinila
řidiče tramvaje
Za listopadovou nehodu dvou tram-
vají v Brně mohl podle policie řidič
jedné z nich. Obvinila ho z obecné-
ho ohrožení z nedbalosti, řidiči hro-
zí 6 měsíců až 5 let vězení. Nehoda
si vyžádala deset zraněných. (ČTK)

23 °C

Na obhlídceDo zamořeného areálu
ICEC zavítal minulý týden i premiér
Andrej Babiš. Foto: P. Uhlíř, MAFRA

Trávu v Podyjí
už spásají
divocí koně

BRNO Sedmdesátiletý herec z Brna
Ján Sedal (na snímku), jenž si za-
hrál například v komedii Dědictví
aneb Kurvahošigutntág, je v umě-
lém spánku v nemocnici.
V noci z minulého pátku na sobo-

tu ho totiž napadl agresor v nonsto-
pu zvanémModráč v Dvořákově uli-
ci.
Informaci o Sedalově vážném sta-

vu potvrdila Anna Stránská, mluvčí
brněnského HaDivadla, v němž he-
rec působil. „Modlíme se za něj kaž-
dý den. Je pro nás jako součást rodi-
ny. Patří k lidem, kteří divadlo for-
movali,“ uvedla.
Herce napadl nejprve slovně

a pak i fyzicky 32letý muž, kterého
divadelníci už nějakou dobu znají
a podle některých je psychicky la-

bilní. Sedalovi způsobil taková zra-
nění, že musel být převezen do Fa-
kultní nemocnice u svaté Anny
v Brně.
Podle informací MF DNES už má

Sedal za sebou tři operace mozku
a lékaři ho včera začali z bezvědo-

mí probouzet. Kvůli hercově vážné-
mu stavu toho ale zanechali.
Útočníka zadrželi strážníci a je ve

vazbě. „Je trestně stíhán za těžké
ublížení na zdraví,“ poznamenala
policejní mluvčí Andrea Cejnková.
Ján Sedal se narodil v roce 1948

v Bratislavě. Filmoví diváci si ho
mohou pamatovat především jako
hajného z Dědictví aneb Kurvahoši-
gutntág. „Jak děláte srnca? Srnca tu
nemáte?“ tázal se ve slavné scéně
v brněnské restauraci.
Objevil se například i v pohádce

Císař a tambor, v seriálu Četnické
humoresky či v pokračování zmiňo-
vaného Dědictví z roku 2014. V Ha-
Divadle působí jako herec i režisér.
Režíroval například léta uváděnou
hru Psaní Ježíškovi. (dh)

Radnice hasí průšvih.
Ale riskuje miliony

Dominika
Hromková

„Stát by měl převzít
odpovědnost. Proto
jsme tu minulý týden
měli vládu.“
Michaela Trněná

starostka Šlapanic

Herec Sedal je po napadení
v nonstopu v umělém spánku


