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Elektrárna
v Číčově je první
v republice

Spalovna či Inwest, to lidi pálí

ČÍČOV (ČTK) V Číčově pod Brdy vyrostla první bioplynová elektrárna
ČEZ v Česku. Kogenerační jednotka o výkonu 526 kW, která pokryje
roční spotřebu více než 1 000 domácností, bude zpracovávat hlavně kukuřičnou siláž a travní senáž,
ale také hovězí kejdu. Elektřinu
měla vyrábět už od března, ale kvůli složitým úpravám sítě, které
zpozdilo počasí, začne od května.
„Připojení k síti plánujeme už v
dubnu,“ řekl ČTK regionální mluvčí ČEZ Martin Sobotka.
„Stavba je hotová. Úpravy sítě v
místě provádí ČEZ Distribuce,“ dodal. Pravidelné dodávky do sítě začnou od června. Podle Sobotky jde
zatím o jedinou bioplynovou elektrárnu v majetku ČEZ. Jejich rozvoj
bude záviset na vyhodnocení tohoto pilotního projektu.
„Výstavbě bioplynových stanic
přikládáme do budoucna důležitou roli při rozšiřování našeho
portfolia o nové zdroje čisté elektřiny. Brzy chceme navázat dalším bioplynovým zdrojem,“ uvedl bez
upřesnění jednatel ČEZ Obnovitelné zdroje Libor Kičmer.
Podle ČTK se investice do zdrojů tohoto výkonu pohybují kolem
70 milionů korun.
Číčovský projekt koupil ČEZ
včetně rezervace výkonu od dvou
místních soukromníků, kteří budou zdroj pro ČEZ provozovat.
„Zdroj stojí na okraji obce Číčov u
kravína, který by měl zásobit stanici kejdou. Dodávky zajistí místní
zemědělci,“ vysvětlil Sobotka.
Stanice s elektrickou účinností
přes 40 procent dodá ročně 3 372
GWh elektřiny. Denně spálí 55
tun biomasy a hovězí kejdy, ročně 20 000 tun.

» Fórum čtenářů
Vaše komentáře na aktuální
dění ve vašem okolí či
v politice. Neváhejte,
kontaktujte nás a vyjádřete
se i vy. Vaše názory nás
zajímají. Mailujte na adresu
redplz@mfdnes.cz.

Nepleťme si dnešní
politiku s bolševismem
» Ad. „Soudruh zklamal naši důvěru,
my mu ukážeme“, dopisu otištěném
24. 2. v rubrice Fórum čtenářů
Nemám ve zvyku prezentovat své
názory v tisku, ale článek JUDr.
Ludvíka Rösche (bývalého člena
ODS) otištěný v MF DNES mne tohoto zvyku zbavil.
Je mně líto, že je pan Rösch zděšený a velmi smutný z reakcí nejvyšších představitelů plzeňské
ODS pana JUDr. Jiřího Pospíšila a
pana Ing. Jiřího Šnebergera a jejich bolševického myšlení a podobných reliktů třídního boje vedoucí úlohy strany.
Jak může zkušený právník mluvit dvacet let po pádu komunismu o bolševických manýrech a
stalinských postojích, o lítém třídním boji a nenávisti až za hrob a
přirovnávat k tomu dnešní dění.
Je to směšné a nedůstojné demokratického právníka.
Souhlasím se závěrem článku,
který mě přiměl k této reakci, že
máme před sebou ještě opravdu
dalekou cestu, ale nepleťme si
dnešní politiku ekonomických zájmů se stalinismem a bolševismem.

Jsem také (po dvaceti letech
členství v ODS) jen bývalou členkou této strany, ale přes veškeré
své výhrady k dění v plzeňské
ODS nechápu, jak mohl bývalý
primátor Ing. Pavel Rödl, kterému strana dopomohla k vlivnému
postu, chvíli před volbami přesedlat do čela nové a účelově vytvořené strany Občané.cz a použít své
znalosti z primátorského postu k
veřejnému prezentování a očerňování strany ODS. Posloužila k
tomu i známá Černá kniha hříchů, kde sám také spoluvytvářel
politiku a veškeré dění ve straně, i
když se vším nesouhlasil a neměl
možnost výsledek ovlivnit.
Dana Králová
Plzeň

Teplárna nám poskytla
pravdivé informace
» Ad. „Teplárna nám neříká pravdu“,
dopisu otištěném 14. 2. v rubrubrice Fórum čtenářů
Názory v dopisu paní Marie Růžičkové z Plzně-Lochotína, považuji
za nepravdivé a zavádějící.
Tvrzení paní Růžičkové, že při
referendu v Chotíkově se rozhodovalo o „Zařízení na likvidaci komunálního odpadu“ a teď se jedná o „Závod na energetické využití komunálního odpadu“ je mylné. Jedná se o jedno a to samé zařízení, jen jinak pojmenované.
Platí pro něj úplně stejná, a to velmi přísná pravidla. Pro spalovny
platí mnohonásobně přísnější
emisní limity a je u nich sledováno dvakrát více látek, než například u uhelných či plynových kotlů.
To, že ředitel Tomáš Drápela

na prezentaci v Městě Touškově
ještě nevěděl, kam se bude ukládat toxický odpad, je neuvěřitelné leda pro člověka neznalého
problematiky. Za ukládání toxického odpadu se velmi slušně platí. Skládek nebezpečného odpadu je v ČR dostatek a pro jejich
provozovatele je to velmi výnosný obor podnikání.
Množství nebezpečného odpadu ze spalovny bude navíc tak
malé, že jeho uložení opravdu nebude problémem.
Ohledně náhle chystaného horkovodu: ten je v projektu již od začátku a je součástí celé technologie a je také podmínkou pro získání investiční dotace z fondů EU.
Čím nižší budou díky tomu náklady investora, tím nižší budou pro
občany náklady na likvidaci jejich
odpadu - to je jednoduchá matematika.
Zvýšení kapacity z 60 na 100 tisíc tun také problémem není.
Hned od začátku byly Plzeňskou
teplárenskou prezentovány obě
varianty. V celém Plzeňském kraji se ročně vyprodukuje 230 tisíc
tun odpadu a zkušenosti dalších
členů EU říkají, že je rozumné
energeticky využít přibližně necelou polovinu. Obdobné doporučení dalo i ministerstvo životního prostředí. Kapacita 100 tisíc tun ročně tomu tak přesně
odpovídá, přičemž úplnou samozřejmostí zůstane, že odpad se
bude na začátku jeho likvidace
(využití) třídit. Předpokládat, že
by se vytřídilo více než 50 procent odpadu, je naprosto nereálné a odporuje všem zkušenostem z rozvinutých zemí EU.
Mnozí lidé si neuvědomují, že
výstavba spalovny je moderním
řešením toho, co dělat se stále
více a více se hromadícím odpadem a zároveň možností získat z
něj elektrickou energii a teplo. K
výstavbě je možné použít obrovskou dotaci z fondů EU ve výši jedné miliardy korun. Pokud se nepostaví, jak budeme řešit hromadící
se odpad? Já se výstavby nebojím,
protože vím, jaká přísná kritéria
se u takových spaloven sledují, a
dle výsledků EIA nebude mít významný vliv na životní prostředí.
Daniel Vávra
Město Touškov

Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!
tel: 374 333 313, fax: 374 333 666

Ve městě kultury se
bourá dům kultury
» Ad. „Obří dům kultury zřejmě padne...“ článku otištěném 19. 2.
Od poloviny 90. let různé politické reprezentace bojovaly za zklidněnou městskou zónu podél Americké třídy. Marný boj za více než
dvě miliardy korun však dostává
další těžký úder.
Daleko od víceproudé silnice U
Trati, v blízkosti zúžené Americké

Nahradí Inwest Místo domu kultury chystané obchodní centrum,
pohled od Wilsonova mostu.

Repro: Archiv MF DNES

Nelze ho pořád jen zahrabávat Odpadu je čím dál více a je třeba
řešit, co s ním. Podle Plzeňské teplárenské je jasným řešením spalovna.
Mnoho lidí je ale proti její výstavbě.
Archivní foto: MF DNES
třídy, má vyrůst jakýsi barevný solitér plný nákupních košů s parkovištěm pro více než 800 automobilů. A tak vzniká záhadný paradox:
ve městě kultury se bude bourat
dům kultury.
Nový monofunkční blok nepřehlédnutelného objemu oslovuje
pouze jednu cílovou skupinu.
Struktura obyvatel každého města je však různorodá, proto mohou v městských územních plánech existovat regulace, které
chrání zájmy ostatních skupin.
Promyšlené městské plány určují,
že v místech se zvýšenou dopravní zátěží nebude stát divadlo, ale
právě větší nákupní centrum
může mít své opodstatnění. Záleží na každém městě, co a kde nabídne svým občanům.
V dostupnosti centra Plzně citelně chybí velký koncertní sál,
nová budova Západočeské galerie
či velkorysá městská třída neboli
avenue.
Kouzlo těchto tříd tak, jak je
známe z Paříže či Vídně, tkví v

tom, že při procházce širokou živou ulicí míjíme fasády domů,
kde každý je jiný. Každý totiž vznikl v jiném časovém období přirozeným historickým vývojem. V
přízemí jsou kavárny, obchody a
další veřejné služby. V patrech se
bydlí nebo pracuje. Tyto městské
prostory uspokojují zájmy širokého spektra obyvatel, proto jsou
často skutečnými epicentry městského života. Architektura je
nositelkou identity. Způsobem, jakým domy stavíme (bouráme),
ukazujeme příštím generacím,
jaké hodnoty jsou pro naši současnou společnost charakteristické.
Nemožnost městského plánu
ovlivnit polyfunkční využití tak
velkého prostoru v těsné blízkosti
architektonických dominant jako
jsou městské lázně, Západočeské
muzeum či Mrakodrap, vzbuzuje
obavy o budoucí identitu Evropského hlavního města kultury pro
rok 2015.
Martin Karhan,
architekt, Praha

Vaším objektivem Snímky, které jste pořídili a uložili na server rajce.net

Maškarní bál V Seči u Blovic si děti
uplynulou sobotu zařádili na maškarním bále.
Nechyběly soutěže ani diskotéka.
Foto: Kateřina Sedláčková,
bedlicka.rajce.net

