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Emise Elektrárna Chvaletice
Zápisy z veřejného zasedání
Pád letounu v obci Semín
EIA – recyklace odkaliště

Cena 5 Kč

Elektrárna Chvaletice instaluje
největší látkové filtry v Česku
28. květen 2020. Elektrárnu Chvaletice zachvátila invaze jeřábů
pod vedením obra s nosností 600 t a ramenem o výšce 108 m. Pomáhají rozebírat stávající elektrostatické odlučovače popílku
a instalovat nové látkové filtry, jež využívají hadice ze supermoderních nanomateriálů pro zachycení prachových částic.
V jedné z nejmladších hnědouhelných
elektráren se tak rodí největší ekologizační zařízení svého druhu v Česku –
na jeden výrobní blok připadne 9300
látkových pytlů o délce 8 m. Modernizace bloků 3 a 4 bude kompletně hotová do konce roku 2020.
Díky miliardové investici elektrárna významně sníží emise prachových částic, rtuti a dalších znečišťujících látek
a splní nové evropské limity. Že dosavadní ekologická opatření již nesou
první ovoce, o tom svědčí i aktuální
hodnoty z emisního monitoringu.
Od převzetí zdroje od předchozího

majitele se podařilo zredukovat emise
oxidu siřičitého o 65,8 % a emise oxidů dusíku o 39,4 %. Emise prachových
částic kvůli neúspěšné opravě elektrostatických odlučovačů naopak příliš
nepoklesly, a právě proto elektrárna
investuje do látkových filtrů.
„Elektrárnu letošním rokem proměňujeme v jakousi výzkumnou laboratoř,
v níž postupně doplňujeme a ladíme
technologie tak, aby z chladicích věží
stoupala co nejčistší oblaka. S látkovými filtry dosahují naši kolegové v Teplárně Kladno vynikajících výsledků,
a dokonce se podílejí na výzkumném
programu ve spolupráci s Technickou
univerzitou Drážďany. Pro ilustraci:
Nový evropský limit na prach je
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20 mg/m3. Díky látkovým filtrům se
můžeme dostat až na úroveň jednotek
mg/m3!“ říká generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys.
Látkové filtry jsou trendem v ekologizaci energetiky, reprezentují velmi
účinnou nákladnou technologii. Přesto je jejich princip prostý – pracují podobně jako filtry ve vysavači. Škodliviny zachytává mechanicky na filtrační
tkanině jednotlivých filtračních hadic.
Po odpovídajícím „zanesení“ prachem
je komora uzavřena a proběhne čištění hadic prostřednictvím rázu vyvolaného protiproudým vpuštěním čistého
stlačeného vzduchu. Odloučené části-

ce potom putují do skladovacích sil
k odvozu. Výzkumy ukazují, že tímto
způsobem lze snížit emise nejen u prachových částic, ale také u poslední dobou mediálně exponované rtuti.
„Představte si metr krychlový spalin
jako obrovský prostor celého areálu
elektrárny až do výšky třísetmetrového
komína. Stopová koncentrace rtuti
pak odpovídá míčkům v půllitru! Zatímco za poslední roky jsme se naučili
tyto míčky najít, nyní je musíme i pochytat,“ řekl vedoucí odboru realizace
Petr Poloček ze společnosti Sev.en Engineering, která řídí projekt ekologizace Elektrárny Chvaletice. Názornou
ukázkou upozornil na skutečnost, že
již nyní dosahuje příspěvek elektrárny
na ročním průměru koncentrace rtuti
maximálně 0,002 % imisního limitu
doporučeného Světovou zdravotnickou organizací.
Elektrárna Chvaletice v současnosti
realizuje jednu z největších soukromých ekologických investic v Česku,
která přinese nejvýznamnější snížení
emisí od 90. let. Protože emisní koncentrace nejpodstatnějších znečišťujících látek se pohybují již v současnosti
na úrovni jednotek procent původního
množství, další ekologizace je již technicky velice náročná a vyžaduje čas.
Z tohoto důvodu požádala elektrárna
stejně jako pět dalších energetických
zdrojů o výjimku z nových evropských
emisních limitů. Smyslem tohoto kroku je získat dostatek času na realizaci
potřebných investic.

Bylo nebylo, bude...
Co se aktuáln dje v obci,
a nejen o tom...

Vážení spoluobčané,
v letošním roce probíhá v naší obci několik stavebních
akcí, z nichž se jedna blíží ke zdárnému konci. Tou stavbou je sběrný dvůr, dlouho připravovaný (brzdila nás potřebná razítka), ale věřím, že výsledek stojí za to. Stavba
byla koncem května dokončena a v průběhu června
bude zkolaudována. Jeho provoz začne ale až koncem
listopadu nebo počátkem prosince, a to z důvodu další
stavební akce, která bude od července probíhat. Začne
rekonstrukce silnice v ulicích Dlouhá a Polní, a to v rozsahu od křižovatky v ulici V Ráji a Dlouhá po dům čp. 63
(p. Kolláriková). Současně s touto rekonstrukcí bude
probíhat výstavba chodníku v ulici Obránců míru, a to
od cyklostezky na Řečany n. L. po dům čp. 28 (p. Mašková) a díky této stavbě budeme chodit nejen po celé
obci bezpečně, ale dostaneme se až do Řečan.

Vrátím se ještě k provozu
sběrného dvora. Jelikož jeho
provoz začne až koncem letošního roku, budou uspořádaný ještě dva ,,mobilní svozy“ u budovy bývalé hasičské zbrojnice. První v termínu
11. 7. 2020 od 9 do11 hodin, a druhý v průběhu září
(termín bude včas oznámen). Elektroodpad a kovový odpad je možné odvézt od občanů po předchozí domluvě
na OÚ Trnávka.
Rád bych také zmínil, že už máme znovu otevřenou obecní hospodu, která byla v době koronaviru nuceně uzavřena, a tak vás srdečně zvu na chladivé osvěžení.

Radek Valenta, starosta obce

Sportovní a kulturní akce v r. 2020
Sledujte vývěsky – přesné časy a program budou
včas zveřejněny.
28. 3. – Maškarní ples
10. 4. – Velikonoce
30. 4. – Čarodějnice
23. 5. – Nohejbal,

večerní zábava
Rybářské závody
20. 6. – Rockový večer
4. 7. – Vítání léta, večerní zábava
8. 8. – Country Pod komínem
29. 8. – Loučení s létem, večerní zábava
12. 9. – Sportovní odpoledne, večerní zábava
Letní kino 3. 7. – náhradní termín 24. 7.
Letní kino 15. 8. – náhradní termín 22. 8.
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Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 17. 2. 2020 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

Přítomni: pí Míšková, Likešová, Smolíková, Škopková,
Valenta Radek, Valenta Robert, Žičař.
1. V
 eřejné zasedání řídil p. starosta, který konstatoval, že
je přítomno 7 zastupitelů a veřejné zasedání je proto
usnášeníschopné. Oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce od 10. 2.
do 17. 2. 2020
2. P
 . starosta navrhl, aby byli zvoleni ověřitelé zápisu pí Míšková, Žičař.
Výsledek hlasování: 7 pro
Ověřitelka zápisu z VZ dne 16. 12. 2019 pí Smolíková oznámila, že zápis z tohoto VZ odpovídá průběhu zasedání.
3. P
 . starosta navrhl, aby byla zvolena zapisovatelka pí. Likešová.
Výsledek hlasování: 7 pro
4. Dodatek ke smlouvě SOP Přelouč
Firma předložila návrh dodatku č. 1/2020 ke smlouvě
o odvozu a ukládání odpadu. Dodatek řeší zvýšení cen
svozu a u některých komodit i změnu frekvence svozu.
Usnesení č. 1
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje dodatek smlouvy č.1/2020 ke smlouvě č. 90/02 o nakládání s odpady v obci
Trnávka, ze dne 28. 3.2002 s firmou SOP a.s. Přelouč
Výsledek hlasování: 7 pro
5. VPS s Rybářským spolkem Trnávka
Rybářský spolek Trnávka požádal o poskytnutí dotace
z prostředků obce ve výši 5000 Kč na pořádání rybářských závodů.
Dotace poskytnutá v roce 2019 byla řádně vypořádána.
Usnesení č. 2
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Rybářským spolkem v Trnávce na poskytnutí
dotace ve výši 5000 Kč na nákup cen do rybářských závodů konaných dne 23. 5. 2020.
Výsledek hlasování: 7 pro
V Trnávce dne 17. 2. 2020

V. Likešová
zapisovatelka

6. VPS se SaKS Trnávka
Sportovní a kulturní spolek Trnávka požádal o dotaci
120 000 Kč na zajištění sportovních a kulturních akcí,
které budou zveřejněny v příštím čísle Zpravodaje.
Oproti roku 2019 je dotace nižší o 30 000 Kč, neboť
nebude pořádáno Setkání rodáků a přátel obce.
Usnesení č. 3
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu se spolkem SaKS Trnávka na dotaci 120 000 Kč
na pořádání sportovních a kulturních akcí v obci Trnávka.
Výsledek hlasování: 7 pro
7. Informace o činnosti OÚ
• Bylo přijato rozpočtové opatření č. 9/2019, které reagovalo na vrácení půjčky poskytnuté Farnímu sboru CČE
v Trnávce. Část vratky byla použita na výdaje, zbytek
863 000 Kč byl převeden do rezerv.
• Finanční situace obce: cca 20 mil. Kč na bankovních
účtech, 5 mil. Kč v dluhopisech.
• Do konce května by měl být hotov nový sběrný dvůr, podrobnosti o sběru velkoobjemového odpadu a elektroodpadu v mezidobí jsou uvedeny v samostatném článku.
Stavba prvního úseku panelové silnice bude bezprostředně navazovat.
• J sou odstraněny proschlé stromy a prořezány nebezpečné větve. Výsadba náhradních stromů bude co nejdříve
podle počasí, nejprve habry vedle hřbitova, potom výsadba před prodejnou.
•S
 tavba chodníku k prodloužení cyklostezky se očekává
ve druhé polovině roku 2020.
•V
 elký kontejner na bioodpad bude přistaven před hasičárnou do konce února.
•2
 5. 2. 2020 v 11 hod. se mohou zájemci před obecním
úřadem setkat s představiteli hnutí Trikolóra s p.
V. Klausem ml. a pí Zahradníkovou Majerovou.
8. Diskuse Nikdo z přítomných se do diskuse nepřihlásil.
9. Závěr
P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání v 19.30 hod.
K. Míšková, R. Žičař
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 18. 5. 2020 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

Přítomni: pí Míšková, Likešová, Smolíková, Škopková,
Valenta Radek, Valenta Robert, Žičař.
1. V
 eřejné zasedání řídil p. starosta, který konstatoval, že
je přítomno 7 zastupitelů a veřejné zasedání je proto
usnášeníschopné. Oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce od 6. 5.
do 19. 5. 2020.
2. P. starosta navrhl, aby byli zvoleni ověřitelé zápisu pí
Smolíková a Robert Valenta.
Výsledek hlasování: 7 pro
Ověřitelka zápisu z VZ dne 17. 2. 2020 pí Míšková oznámila, že zápis z tohoto VZ odpovídá průběhu zasedání.
3. P. starosta navrhl, aby byla zvolena zapisovatelka pí Likešová
Výsledek hlasování: 7 pro
4.- 5. Audit hospodaření obce provedl Krajský úřad Pardubice 7. 2. 2020 a nezjistil žádné závady.

Blahopřejeme
Anna Králová, Josef Vančura,
Marie Mašková, Karel Cypro,
Libuše Suchánková, Josef Mojžíš,
Anna Beňadiková
Vám všem, kteří jste v minulých týdnech
oslavili svá jubilea,
přejeme jen to nejlepší,
hodně zdraví a pohodu.

Usnesení č. 4
a) Obecní zastupitelstvo obce Trnávka projednalo závěrečný účet obce za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2019.
b) Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje roční závěrku obce Trnávka za rok 2019.
Jako podklady ke schválení byly předloženy následující výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Inventarizační
zpráva a podklady k inventarizaci – vše pro rok 2019.
Výsledek hlasování: 7 pro
6. Krajská knihovna v Pardubicích požádala o dotaci na nákup knih do výměnného fondu. V předchozích letech byla
poskytována dotace na tento účel ve výši 5000 Kč ročně,
spolupráce mezi Krajskou knihovnou v Pardubicích
a obecní knihovnou v Trnávce je bez problémů.
Usnesení č. 5
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Krajskou knihovnou v Pardubicích na poskytnutí dotace ve výši 5000 Kč na nákup knih do výměnného
fondu.
Výsledek hlasování: 7 pro
7.- 8. ZŠ a MŠ Řečany n. Labem požádaly o dotaci pro
ZŠ ve výši 60 000 Kč na osvětlení a výmalbu šaten
a 70 000 Kč pro MŠ na nákup herních prvků na zahradu.
Dotace pro MŠ má být rozdělena do dvou let po 35 000
Kč s termínem vyúčtování do konce roku 2021. Tyto dotace jsou poskytovány jako příspěvek na zlepšení podmínek
školských zařízení, která navštěvují děti z Trnávky.
Usnesení č. 6
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu s ZŠ Řečany nad Labem ve výši 60 000 Kč
na akci Osvětlení šaten ZŠ a výmalba.
Výsledek hlasování: 7 pro
Usnesení č. 7
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu s ZŠ Řečany nad Labem ve výši 70 000 Kč
na akci Zakoupení herních prvků na zahradu MŠ.Částka
bude rozdělena na 35 000 Kč v roce 2020 a 35 000 Kč
v roce 2021 a v tomto roce proběhne i vyúčtování celé
akce.
Výsledek hlasování: 7 pro
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9. Rekonstrukce místní komunikace
– ulice Dlouhá, Polní
Dne 27. 4. 2020 proběhlo výběrové řízení na stavební
zakázku malého rozsahu. Nabídky v termínu do 15. 4.
2020 předložily tři firmy, a to:
Firma
nabídková cena
Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
3 797 111,95 Kč
M – silnice a.s., Pardubice
3 701 701 Kč
Miros Pardubice a.s.
3 569 893,95 Kč
Všechny nabídkové ceny jsou bez DPH. Výběrové řízení se
řídilo Směrnicí pro způsob zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu ze dne 17. 6. 2019. Protože jediným kritériem pro výběr zhotovitele byla nejnižší cena, doporučila
komise jednat o uzavření smlouvy o dílo s Miros Pardubice
a.s. Předložený návrh smlouvy odpovídá požadavkům
obou účastníků.
Usnesení č. 8
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje na základě
doporučení výběrové komise uzavření smlouvy o dílo s firmou MIROS Pardubice a.s., Hradecká 545, 533 52 Pardubice, IČ: 27523934, na zakázku s názvem Rekonstrukce místní komunikace – ul. Dlouhá a Polní za maximální
cenu 3 569 893,94 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: 7 pro
10. Obec Trnávka je členem Svazu měst a obcí ČR. Členství ve Sdružení místních samospráv se však jeví jako výhodnější z hlediska nabízených služeb jako např. služby
pověřence GDPR, paušální balíček vztahů s autorskými organizacemi jako OSA, Instagram apod. Možnost konzultací a účasti na různých odborných akcích je podobná
u obou organizací.
Usnesení č. 9
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje vystoupení
obce Trnávka ze SMO a ukládá starostovi obce, aby
do jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce oznámil
SMO rozhodnutí o vystoupení a doložil je tímto usnesením.
Výsledek hlasování: 7 pro
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje přistoupení obce
Trnávka do Sdružení místních samospráv ČR na základě
§ 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č.128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov místních
samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to
ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: 7 pro
11. Dle zákona o obcích musí veškeré dokumenty obce
podepisovat starosta, pokud zastupitelstvo nepověří určitými úkony nebo agendou některého ze svých členů. Vzhle-

dem k tomu, že agenda spojená se správou hřbitova je
jednak rozsáhlá, jednak tvoří ucelenou soustavu, bylo
na pracovní poradě zastupitelstva dohodnuto, že touto
agendou bude pověřen místostarosta/místostarostka obce.
Usnesení č. 11
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka pověřuje místostarostu
obce vedením veškeré agendy spojené se správou hřbitova.
Výsledek hlasování: 7 pro
12. Zpráva o činnosti OÚ
• Z důvodu opatření proti šíření koronaviru byla činnost
OÚ v době nouzového stavu a dalších nařízených opatření v uplynulém období velmi omezená a zahrnovala
pouze neodkladné záležitosti. Nemohlo se např. konat
veřejné zasedání zastupitelstva plánované na 6. 4. 2020.
• Ve 22. týdnu bude dokončena stavba nového sběrného
dvora, bohužel však zatím nemůže být uveden do provozu, protože v období červenec – září má probíhat rekonstrukce ulice Dlouhá – Polní a sběrný dvůr nebude přístupný.

spektují a zkracují si cestu od svých aut přes upravenou
plochu. Bude proto nutno záhon ohraničit do doby než
keře vzrostou.
• Další výsadba zeleně – nové habry u hřbitova, náhrada
za skupinu starých švestek na okraji parku u společenského areálu. S další výsadbou se počítá na podzim, a to
včetně náhrady stromů, které by mohly uschnout během
léta.
• V důsledku celostátních opatření proti COVID 19 nebudou v letní sezoně žádné sportovní a kulturní akce, neboť
na volně přístupných plochách by nebylo možno zajistit
epidemiologické požadavky. Výjimkou jsou dětské akce,
jejichž program se bude konat v obráceném pořadí, tj.
4. 7. Vítání léta – pohádková stezka, 29. 8. Loučení s létem – hledání pokladu a tradiční program ve společenském areálu. Vše bez večerní zábavy.
Pokud se nezmění situace, mělo by v prosinci proběhnout
rozsvícení vánočního stromečku a v kostele koncert populární hudby – Marian Vojtko a Tereza Mátlová.
13. Diskuse
– pí P.: Bude letos opět silvestrovský ohňostroj uprostřed
obce?
Pokud bude ohňostroj, bude pro něj zvoleno jiné místo,
které bude co nejméně obtěžovat občany.
V Trnávce dne 18. 5. 2020

• J e připravena stavba chodníku mezi cyklostezkou a mostkem. Po realizaci bude cyklostezka napojena na stávající
chodník v ulici Obránců míru. Termín pro podání přihlášek zhotovitelů je do 20. 5. 2020, kritériem je nejnižší
nabídková cena. Zatím se přihlásily firmy Miros Pardubice, M-silnice Chrudim, zednictví Urválek, TES Čáslav.
Po uplynutí termínu přihlášek komise jmenovaná starostou posoudí nabídky a navrhne nejvhodnějšího zhotovitele.
• Nový územní plán obce by měl být předložen k veřejnému projednání během června t.r.
• Využití bývalé budovy Eichenauer – připravuje se projektová dokumentace, předpokládaný termín včetně stavebního povolení – do konce října.
• Před prodejnou čp. 106 byly vykáceny škumpy, provedeny terénní úpravy a vysázena nová zeleň. I přes úpravu
někteří místní občané i cizí zákazníci obchodu to nere-

V. Likešová
zapisovatelka

– p. P.: Požáry na skládce ve Zdechovicích – informovanost občanů.
Na skládce jsou bohužel v poslední době požáry poměrně
časté, i p. starosta však dostává informace s prodlením
a pokud k tomu dojde v pozdních nočních hodinách a nejedná se o přímé ohrožení občanů, jsou informace místním rozhlasem až ráno. Každý občan má ovšem možnost
dát obecnímu úřadu svou e-mailovou adresu, pak může
být informace rychlejší.
– pí A.: Co bude v bývalé budově Eichenaueru?
Studie využití je pro všechny občany k nahlédnutí na OÚ,
proto jen základní informace: Přízemní část budovy – školka a vývařovna, v patrech celkem 21 komunitních bytů,
celá část budovy směrem k trati bude zbourána, neboť jde
o samostatnou dodatečnou přístavbu, která není v dobrém stavebním stavu. Místo toho by měla být parková
úprava a zahrada školky.
14. Závěr
P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání v 19.30 hod.

Z důvodu ochrany osobních údajů mohou být některé údaje ve zveřejňovaných zápisech začerněny. Plné znění zápisů
je k dispozici k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.
L. Smolíková, Robert Valenta
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta
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Sport a kultura za časů korony
V minulém čísle Zpravodaje jsme zveřejnili kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2020 a snad
jste se všichni těšili aspoň tak, jak je s radostí členové Sportovního a kulturního spolku ve spolupráci s obecním úřadem připravovali.
Jenže lidé míní a vládní opatření všechno mění.
Všechny letní akce v areálu V Ráji byly zrušeny hlavně proto,
že na volném prostranství by nebylo možno uhlídat povolený
počet osob ani zajistit nutné hygienické podmínky.

Nejsmutnější by ovšem bylo, kdybychom připravili o tradiční
programy naše děti. Připravili jsme proto na 4. 7. 2020
Vítání léta s programem, jaký odpovídá situaci, tj. bez večerní zábavy, opékání buřtů apod. Podrobnosti o akci budou
uvedeny na plakátech. Zveme všechny děti a jejich rodiče,
aby přišli a užili si hezké odpoledne, i když v omezenějším
rozsahu, než jsme byli zvyklí.
Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, Loučení s létem 29. srpna by už mělo proběhnout s programem
a soutěžemi V Ráji.
A pokud budou na nás naši ministerští a zdravotní rádcové
hodní, mohli bychom se na podzim dočkat i nějakého sportovního turnaje.
– mš

Obecní úřad v Trnávce
děkuje...
... všem občanům za pochopení, se kterým snášeli
všechna omezení běžného života v době mimořádných
opatření;

Mateřská škola
v Řečanech nad Labem
děkuje...
Dovolte nám, abychom jménem zaměstnanců a hlavně
našich dětí poděkovali za štědrý sponzorský dar, kterým
jste obdarovali naši mateřskou školu v Řečanech nad
Labem.
Díky němu nyní zdobí naši krásnou zahradu dětský kolotoč, který nemá šanci zahálet a při pobytu venku jsou
na něm děti přilepené, jako vosy na bonbónu.
Vybrali jsme tento prvek proto, že přináší radost a zábavu dětem každého věku a také proto, že hravou formou
učí děti ke kázni a ohleduplnosti k druhým, přispívá
k vyššímu stupni pohybové aktivity a k rozvoji síly.
Jsme velmi vděční za vaši spolupráci i z let minulých,
protože kolotoč není zdaleka jediný zahradní prvek, který byl pořízený z vašich finančních darů. Díky vám naše
zahrada vzkvétá, poskytuje našim dětem bohatý výběr
aktivit a nám, zaměstnancům, zase pocit hrdosti a „zdravé“ pýchy nad její krásou a dokonalostí.
Ještě jednou děkujeme, že na nás myslíte. Velice si vašeho zájmu a pomoci ceníme. – MŠ Řečany nad Labem
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... SEV.EN Chvaletice za poskytnutí respirátorů třídy F2;

Požáry skládky
Zdechovice

Zleva Václav Matys, Radek Valenta – Trnávka, Radek
Stříška – Zdechovice, Lenka Gotthardová – Kladruby
n. L., Renata Dymešová, Zdeňka Marková – Chvaletice.
... Krajskému úřadu v Pardubicích za dodávku desinfekčních přípravků;
... a hlavně všem ženám v Trnávce i okolí, které bez požadavku na odměnu vyráběly roušky a zásobovaly jimi
nejen jednotlivé domácnosti, ale také je dodávaly k volnému použití na obecní úřad a do místní prodejny.

Desítky hasičů a težká technika likvidovaly opakované požáry na skládce odpadu Bohemian Waste Management
ve Zdechovicích. Letošní jaro jich tam bylo několik od února
do května. Na skládce zasahovalo až 19 hasičských jednotek, profesionálních i dobrovolných s mezikrajskou pomocí.
16. února způsobilo první požár nejspíše samovznícení.
Požár tehdy komplikoval silný vítr a kouř šel přímo do naší
obce. U dalších tří požárů příčina jasná není a policie pracuje i s verzí úmyslného založení.
– vš
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Pád letounu v obci Semín

Někteří budou ještě pamatovat událost z 27. 4. 1978, kdy
se stala letecká nehoda v nedaleké obci Semín. Krátce před
jednou hodinou odpolední spadl letoun MiG 21-F s trupovým označením 0206 na kraj obce. Při nehodě zahynul pilot
por. Pavel Málek. Trosky letounu se vzňaly a zapálily okolní
stavení, kdy zcela shořel dům čp. 89. K usmrcení ani zranění civilních osob naštěstí nedošlo.
Por. Málek prováděl let k procvičení jednoduché pilotáže
podle cvičení čís. 30 OBP SL. Nácvik prováděl v zóně
„Západ” ve stanovené pracovní výšce
od 500 do 1200 m
tak, aby let probíhal
pod základnou oblačnosti. Ta ten den činila cca 1600 m. Podle
záznamu spidobarografu pilot během
stoupání nedodržel
stanovenou
horní
hranici
pracovního
prostoru a hladinu
1200 m prostoupal.
To ho zřejmě vedlo
k razantnímu manévru, při němž se MiG
dostal na hranici pádové rychlosti a následně do nezvyklé polohy. Při jejím vybírání letoun zachytil o střechu hospodářské budovy a s malou dopřednou rychlostí, téměř naplocho dopadl na zem.
Přinášíme několik fotografií z této nehody a závěrem bych
chtěla poděkovat panu Pavlu Krejčímu za svolení se zveřejněním. Zdrojem jsou jeho webové stránky www.leteckabadatelna.cz, kde přehledně naleznete spoustu zajímavostí
o leteckých katastrofách v naší republice, a to předválečných, válečných i poválečných.
– vš
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Oznámení EIA k projektu
recyklace odkaliště spěje do cíle
Společnost Mangan Chvaletice v současné době finalizuje dokumenty potřebné k podání oznámení EIA. Všechny odborné studie jsou zpracované i přes komplikace spojené s nouzovým stavem
v souvislosti s celosvětovou pandemií Covid 19.
Dle slov Jana Votavy, generálního ředitele společnosti, je podání oznámení EIA nyní pro firmu hlavní prioritou.
„Dle současného stavu odhaduji podání oznámení EIA na Ministerstvo
životního prostředí na konci června,
nejpozději však v průběhu července.
Tento krok vidíme jako zásadní,“ dodává Votava.
Součástí připravovaných podkladů
EIA bude mimo jiné i návrh vizualizace odkaliště po ukončení sanace
a rekultivace území, návrh zpracovatelského závodu a řada povinných
studií, včetně studie Hodnocení vlivu
na veřejné zdraví, která je pro vedení
společnosti s ohledem na blízkost
obytné zóny velmi důležitá. Tato otázka také vyšla jako nejdůležitější pro
občany okolních obcí v dotazníkovém šetření prováděném v loňském
roce.
Studie Hodnocení vlivu na lidské
zdraví vypracovaná držitelkou osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivu na veřejné zdraví rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví
uvádí: „Závěrem hodnocení vlivů
na veřejné zdraví na základě shrnutí
všech uvedených poznatků lze konstatovat, že realizace záměru s názvem RECYKLACE ODKALIŠTĚ
CHVALETICE–TRNÁVKA
přináší
prakticky nezměněný expoziční scénář imisím hluku a polutantům
ovzduší, a tudíž lze při jeho realizaci
očekávat, že se stávající úroveň rizika
poškození veřejného zdraví v daném
území nezmění.“
Pro místní občany by také mohlo být
zajímavé to, jak bude území odkaliště
vypadat po ukončené recyklaci. Společnost bere v potaz názory občanů,
je však nutné zvažovat i technické
a přírodní možnosti dané lokality.
Na toto téma probíhá stále diskuse
s odborníky, nicméně v tuto chvíli

převažuje názor, že do oblasti odkališť
by se nejlépe hodila krajina revitalizovaná do podoby ryze přírodní, aby
bylo po navrácení oblasti obcím
snadné a finančně nenáročné oblast
udržovat.
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Romantika za humny

Kam na procházku v okolí Trnávky?
Na výběr toho moc není, máme
za humny samý průmysl, proto
jsme rádi za každý kousek přírody
blízko našeho bydliště. Jistě si mnozí na jaře všimli pohybu bagrů a nákladních aut za potrubím za „panelkou“ k Labi. Vyrostla zde nová
relaxační zóna, kam můžeme
na procházku. Tak schválně, jaká
zvířata cestou potkáte?
– vš
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