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ARNIKA Ostrava, Bohumínská 63, 710 00 Ostrava
www.ostrava.arnika.org, ostrava@arnika.org                                                                                                                                                                
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Vážený pane předsedo,

V souvislosti s blížícími se volbami vyvstává Vašim voličům na mysl mnoho palčivých otázek a problémů, které by rádi viděli vyřešené, a zároveň hodnotí způsob, jakým se jednotliví politici k řešení různých problémů stavěli a staví. Porovnávají, bilancují, zvažují, zda se dosavadní politici osvědčili a zda jim mají znovu dát svůj hlas a důvěru. Ve spoustě kandidátek s velkým množstvím tváří se orientují těžko, pokud opravdu nesledují politické dění ve svém městě důsledně. 

A právě proto jim chceme pomoci se trochu zorientovat. Protože se naše sdružení ARNIKA zabývá ekologií, chceme pomoci lidem utřídit a osvětlit Vaše názory a postoje týkající se ochrany přírody. Proto nám dovolte, abychom Vás stručně seznámili se situací ohledně znečištění toxickými látkami na Ostravsku (pokud ji už sami neznáte) a požádali Vás o návrh řešení a kroky, jaké hodláte udělat, pokud se Vám podaří zastupovat Vaše město.

Ostrava a Moravskoslezský kraj obecně patří k jedné z nejvíce znečištěných oblastí škodlivými rakovinotvornými látkami. Značné znečištění polychlorovanými bifenyly bylo naměřeno v letech 1996 - 97 v řece Odře v Bohumíně. Vysoké jsou také koncentrace polychlorovaných bifenylů a dioxinů zjištěné v podkožním tuku osob z ostravsko-karvinské oblasti. Poslední alarmující zjištění pochází z léta loňského roku, kdy byly v Ostravě – Přívoze naměřeny dvacetkrát vyšší hodnoty polychlorovaných bifenylů v ovzduší, než v jiných městech.1) To však ještě pořád nevypovídá o rozsahu znečištění – oproti čistému ovzduší jsou totiž hodnoty vyšší téměř dvěstěkrát.

Přestože jsme se v uplynulém roce snažili na tyto okolnosti upozorňovat,  žádný z orgánů státní správy nezačal podnikat kroky, jež by vedly ke snížení rizika kontaminace životního prostředí těmito látkami. Naopak v roce 2001 byla v Ostravě uvedena do provozu spalovna odpadů s PCB pro celou republiku. V současné době vznikají plány na výstavbu další spalovny odpadů v Ostravě.
  
Polychlorované bifenyly a dioxiny přitom patří do skupiny dvanácti  nejtoxičtějších látek na světě (souhrnně nazývaných persistentní organické látky), k jejichž zákazu či eliminaci má posloužit nová mezinárodní úmluva podepsaná v květnu 2001 ve Stockholmu. Česká republika ji podepsala spolu s dalšími 70 státy.  

Žádáme Vás o odpovědi na pět otázek:1) Víte, zda jsou na území kraje dováženy odpady obsahující PCB a máte přehled o jejich množství?
2) Jak se stavíte k projektu výstavby nové spalovny odpadů v Ostravě?
3) Jak byste koncepčně řešil(a) vysoké zatížení Ostravska škodlivinami?
4) Jaký máte přehled ohledně výskytu polychlorovaných bifenylů a PCDD/F v životním prostředí Moravskoslezského kraje?
5) Víte, jak a zda vůbec jsou prováděna měření emisí PCB do životního prostředí z případných zdrojů znečištění?

Za odpovědi na naše otázky Vám děkujeme.
Za sdružení Arnika
Lenka Daňhelová



1)Na přelomu května a června loňského roku byla v Ostravě – Přívoze při náhodném měření firmou Axys Varilab naměřena v ovzduší nejméně 19krát vyšší koncentrace polychlorovaných bifenylů (PCB), než v jiných obcích a městech České republiky. (V Přívoze byly zjištěny hodnoty 18.756 pg/m3,  zatímco v Ostravě – Porubě to bylo 1.682, v ostatních městech s výjimkou Hradce Králové a Uherského Hradiště se letní hodnoty PCB v ovzduší pohybovaly mezi 300 – 900 pg/m3). 
Z těchto měření vyplývá, že v Ostravě musí být významný zdroj znečišťování těmito vysoce nebezpečnými látkami. Podle odborníků by zdrojem PCB v ostravském ovzduší mohl být volně se odpařující delor, tedy látka, která se používala dříve do transformátorových olejů

