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TISKOVÁ ZPRÁVA
Dni otevřených dveří na lagunách předcházela žádost na vládu o kompenzaci ve výši 21 
milionů korun

V úterý 17. dubna od 15 hodin se uskutečnil speciální den otevřených dveří v areálu ostravských 
lagun. Akci pro obyvatele Mariánských Hor a Hulvák domluvila se zástupci firmy AVE starostka 
obvodu Liana Janáčková. Návštěvníci si mohli prohlédnout samotný areál, podívat se, jakým 
způsobem se těží ropné kaly, nebo kolik kalů ještě zbývá odstranit. 

„Stále se na nás obracejí spoluobčané s prosbou o pomoc. Chtějí vědět, proč je všude ten 
nesnesitelný zápach, jak dlouho akce bude ještě trvat, proč není stále hotovo. Samozřejmě 
informace, které máme k dispozici, jim předáváme. Nyní měli možnost podívat se osobně,“ říká 
starostka Liana Janáčková, která na akci byla rovněž přítomna. 

Dni otevřených dveří předcházel dopis na Vládu ČR. „Chceme pro naše občany kompenzaci 
za újmu způsobenou odstraňováním ropných kalů. Na Vládu České republiky jsem proto 
zaslala dopis se žádostí o finanční vyrovnání ve výši 21 milionů korun za dlouhodobé 
strádání občanů. Za tyto finanční prostředky chceme pořídit čističky vzduchu do všech 
domácností v našem městském obvodu, do škol, školek a také na radnici,“ uvádí starostka 
a dodává: „Jsme si vědomi, že čističky nevyřeší zápach venku, ale vnímáme je jako 
symbolickou kompenzaci.“

V areálu byli účastníkům akce k dispozici vyškolení pracovníci společnosti, kteří se ve svém 
výkladu snažili přiblížit lidem danou problematiku. Před vstupem do areálu čekali na příchozí 
odborníci ze společnosti a po skupinkách je postupně provedli celým areálem. U jednotlivých 
stanovišť se vždy zastavili a snažili se lidem vysvětlit, jak probíhá proces zpracování, nebo co 
se na daném místě nachází. Účastníci prohlídky se mohli dozvědět, jak se kaly zpracovávají a 
následně odstraňují, jakým způsobem se firma provádějící likvidaci snaží eliminovat množství 
vznikajícího zápachu. Pracovníci společnosti rovněž návštěvníkům poradili, co dělat, když je 
v okolí jejich bydliště cítit nepříjemný zápach. 
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