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Křišálová
koule

Mistři po 57 letech

Čtenáři tohoto čísla magazínu Plzeňské teplo určitě budou hledat na jeho
stránkách informace o cenách tepla.
Jak už to bývá, mám pro ně dvě zprávy
– jednu dobrou a jednu horší.
Určitě nikoho z našich zákazníků
a partnerů nezarmoutím, když jej ujistím, že pro začátek topné sezóny
2008/2009 zůstávají ceny tepla v Plzni
beze změny. Jsou sice rozdílné pro
odběratele z primárního a ze sekundárního rozvodu, ale společně pro ně platí,
že patří k nejnižším v České republice.
Ačkoliv na žebříčku cen si v rámci
naší země jistě udržíme své postavení
levného producenta tepla, ceny budou
tedy i nadále „relativně“ nízké, v absolutních číslech mohou přece jen poněkud poporůst. Je to dáno jednak mírou
inflace, ale především určitou nervozitou na trhu s palivy. Jak známo,
pro uhlí, naše hlavní palivo, platí tzv.
těžební limity. To znamená, že uhlí je
sice dost, ale v řadě míst se nesmí těžit.
Hlasitě tedy vyjadřuji obavu, že ceny
uhlí vzrostou a s nimi i ceny našeho
tepla. Odpově na otázku „O kolik?“
bychom v tuto chvíli museli hledat
v křiš álové věštecké kouli, protože
o cenách jednáme s těžaři právě te,
v průběhu října.
Naší snahou bude zvýšit ceny tepla
v Plzni nejvýše o úroveň inflace. Máme
k tomu dva velké trumfy. Tím prvním
je solidní, jak já říkávám „osvícený“
akcionář – město Plzeň, které nežádá
maximalizaci našich zisků. Druhý trumf
vyplývá z toho prvního. V tomto čísle
Plzeňského tepla se dočtete o zahájení
výstavby tzv. „zeleného“ výrobního
bloku, v němž jako palivo bude sloužit
biomasa. Právě akcionář – naše město,
rozhodl o realizaci tohoto projektu.
Ačkoliv je jeho význam především
ekologický - zlepšení životního prostředí v našem regionu, přinese i snížení
naší závislosti na uhlí. Výhodný prodej
elektřiny a případně i tzv. emisních
povolenek nám pak pomůže zmírnit
dopady případného zdražení našeho
základního paliva – uhlí.
Přesné údaje o cenách tedy přineseme v příštím čísle, ale už te vím , že
na budoucnost není třeba hledět pesimisticky. S trochou neskromnosti
mohu tvrdit, že v mnoha jiných českých
městech to s takovou jistotou tvrdit
nemohou.
Tomáš Drápela
generální ředitel
Plzeňská teplárenská, a.s.

P

odpora sportu mládeže patří v podmínkách obchodních partnerů a sponzorů mezi nejvyhledávanější formy
spolupráce. Právě v této oblasti se pokládá základ sportovní budoucnosti
klubů a výchovy mladých talentů. Štědrá
podpora mládežnických výběrů FC Viktoria Plzeň ze strany Plzeňské teplárenské a.s. patří přesně do takovéto skupiny. I díky ní jsou dorostenecké týmy
Viktoriánů tak úspěšné. V loňské sezóně
byli korunováni mladí plzeňští fotbalisté
do devatenácti let mistrovským titulem
ČR ligy staršího dorostu. Stalo se tak po
dlouhých 57 letech a podruhé v historii
klubu. Členy vítězného týmu z roku 1951
byli například František Beránek či Karel
Sloup, tedy hráči, kteří chvíli poté hájili
barvy prvního týmu Plzně. Kdo ví, kolik
mladých plzeňských fotbalistů se vydá
po stopách bývalých hvězd plzeňského

klubu. První krok k tomu, aby byla jejich
budoucí kariéra úspěšná, již učinili.
Tento triumf se podařil za pomoci Plzeňské teplárenské a.s., které patří za její
péči, podporu a zájem o plzeňské fotbalové mládí velký dík. Nejen úspěšná
„devatenáctka“, ale také ostatní dorostenecké týmy, dělají červeno-modrým
barvám Viktorie Plzeň velkou čest.
Západočeská metropole má v mladých
fotbalistech důstojné nástupce velkých
ikon klubu. Díky podpoře Plzeňské teplárenské a.s. možná právě dnešní žáčci
či dorostenci navážou na příběhy
Pavla Nedvěda nebo Petra Čecha. A za
tuto šanci pro mladé talenty je na místě
poděkovat.
Mgr. Jaromír Hamouz
Obchodně – marketingový manažer
FC Viktoria Plzeň
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Kam s ním
Nerudovský evergreen neztratil za svých více než sto let nic ze své
platnosti. Nakládání s odpady je pro lidstvo, plzeňskou aglomeraci
nevyjímaje, naopak stále větším problémem. V posledních pár týdnech se v Plzni a okolí racionální diskuse na toto téma změnila v řadu
poněkud emotivních výkřiků. Tomáš Drápela, generální ředitel Plzeňské teplárenské, která má v Plzni nakládání s odpady na starosti,
podává tedy na stránkách Plzeňského tepla vysvětlení, jak to vlastně
s odpady z Plzně bylo, je, a bude. Autorem následujícího textu je
právě on.

Úkol historický
Na základě podnikatelských plánů schválených valnými hromadami, a tedy i Zastupitelstvem města Plzně, v posledních šesti
letech představenstvo Plzeňské teplárenské dostalo za úkol zabývat se problematikou komunálního odpadu v Plzni. Jak
možná víte, naše společnost úspěšně provozuje od roku 2003 skládku komunálního
odpadu v Chotíkově. Podle názoru starostů
a zastupitelů obce Chotíkov a Města Touškov jsme se, na rozdíl od předchozího provozovatele, celé problematiky provozování
skládky komunálního odpadu zhostili v posledních pěti letech velice úspěšně.
Zrekultivovali jsme staré ekologické zátěže, pomohli se zajištěním státní dotace
pro Dobrovolný svazek obcí skládka Chotíkov ve výši cca 20 miliónů korun a jsem
přesvědčen, že naše spolupráce s „okolním
světem“ v této oblasti nezaznamenala žádných zásadních nedostatků.

(včetně města Plzně) i provozovatel stávající skládky tak společně stojí před problémem kde, a také jak nadále řešit nakládání
s komunálním odpadem po roce 2011.

tajemstvím, že metod zpracování komunálního odpadu je několik – např. termické
zpracování, mechanicko-biologická úprava
a anaerobní fermentace.

Úkol aktuální
V současné době však výběr té či oné
varianty není na pořadu dne. Plzeňská teplárenská dnes stojí před problémem kde
takové zařízení po projednání s akcionářem, jímž je město Plzeň, vybudovat. Je
proto logické, že jsme začali jednat s našimi
dlouhodobými partnery v oblasti nakládání
s odpady, tedy se zastupiteli obcí Chotíkov
a Město Touškov, pro které je, podle jejich

Stojíme na křižovatce
Dnes stojí obě obce, na jejichž území se
nachází skládka Chotíkov, před zásadním
rozhodnutím. Není žádným tajemstvím, že
současná kapacita skládky má při standardním stylu ukládání životnost maximálně tři
roky, tedy přibližně do roku 2011. Obce

Spalovna komunálního odpadu uprostřed Vídně je rozhodně zajímavý objekt.

Jak možná nevíte, na základě platných
zákonů a předpisů ČR a především
na základě platných předpisů Evropské
unie není a nebude do budoucna
podporováno prosté skládkování
komunálního dopadu tak, jak Plzeňská teplárenská doposud provozovala a bude
provozovat skládku Chotíkov do
roku 2011.
Je zřejmé, že je
zapotřebí na území Plzeňska do
budoucna postavit technické zařízení, které bude
komunální odpad
(před tím než se
deponuje) nějak
Největším problémem biomechanického třídění je špína a zápach.
zpracovávat. Není

vlastních slov, Plzeňská teplárenská seriózním partnerem.
Připravili jsme, po vzájemné dohodě
všech zainteresovaných stran, návrh memoranda o další spolupráci mezi těmito
obcemi a Plzeňskou teplárenskou, které
po schválení a podepsání kompetentními
orgány těchto partnerů odstartuje možnost
zadat studii na další využití prostoru skládky Chotíkov. Studie objednaná a hrazená
z prostředků Plzeňské teplárenské odpoví
na klíčové otázky možností dalšího vývoje
tak, abychom byli schopni zastupitelům
i občanům výše zmíněných obcí odpovědět
na jejich otázky a vysvětlili jim výhody
i nevýhody výstavby zařízení na zpracování
odpadu na stávající skládce v jejich katastrálním území.

Úkol pro budoucnost
Zároveň chceme na naší řádné valné hromadě v roce 2009 akcionáři, tedy městu
Plzni, předložit variantní řešení problematiky
dokončení na straně 6
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Energetická zelená budou
„Ježíši, to čoudí!“, řekl v roce 2002 autor tohoto článku při prvním
pokusu Plzeňské teplárenské se spalováním biomasy. Bylo to v dnes
již neexistující borské výtopně a u zrodu myšlenky na energetické
využívání biomasy v Plzni stáli tehdy generální ředitel Tomáš Drápela a výrobní ředitel Zdeněk Dongres. Te, v roce 2008, už biomasa
dávno nečoudí, její využívání naopak přispívá k ochraně životního
prostředí. Plzeňská teplárna produkuje už 14 % elektřiny z biomasy
místo z uhlí a v budoucnu se tento podíl ještě zvýší – první krok
k tomu byl učiněn 23. září 2008. Ale vezměme to popořadě.
„Zkoušky sice tenkrát na Borech dopadly
celkem dobře, i když to tak na první pohled
třeba nevypadalo“, vzpomíná Zdeněk
Dongres. „Tehdy ale nebyly ekonomické
podmínky, aby se dřevní štěpka dala standardně používat pro výrobu energie. V roce
2003 ale došlo ke změně, a tak jsme začali
intenzivně pracovat na tom, aby Plzeňská
teplárenská začala spalovat dřevní štěpku,
nebo podobnou biomasu, jako běžnou složku spalovaného média v našem fluidním
kotli, který jsme uvedli do provozu v roce
2000. Fluidní kotel je k tomu v podstatně
uzpůsobený, takové kotle umí spálit všechno možné, třeba i rašelinu“, usmívá se dnes
Z. Dongres a není divu. Dalších pět let se
mu o dřevní štěpce snad i zdálo, ale dnes
je, z velké části díky jemu, Plzeňská teplárenská ve využívání biomasy k energetickým účelům daleko před pelotonem ostatních českých energetických podniků. „Jste
před námi tak daleko, že vám ani nevidíme
na záda. Te se musíme snažit alespoň
neztratit vaši stopu“, říká k tomu jeden
z vysokých manažerů elektrárenského
gigantu ČEZ, který nechce být jmenován.

24. červen 2003 – startovní výstřel
V tento den se ve fluidním kotli plzeňské
teplárny spálilo společně s uhlím prvních
30 tun dřevní štěpky. A hned se také objevily první problémy.

Archivní foto z roku 2003,
kdy jsme s biomasou začínali.
„Dřevní hmota se prostě chová jinak než
uhlí. A problémů s dopravou štěpky do kotle
po tzv. zauhlovacích trasách jsme se úplně
nezbavili nikdy. Všechno to bylo konstruo-

Plzeňská teplárenská, a.s.
l
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zásobuje teplem 40 tisíc plzeňských domácností, většinou škol, úřadů, kulturních a společenských institucí, nemocnice i komerční
objekty
instalovaný tepelný výkon je
483 MW
ročně dodá do tepelné sítě
3255 TJ tepla
jmenovitý elektrický výkon je
127 MW
ročně dodá do elektrické sítě 455 000 MWh
roční výnosy činí
1868 miliónů Kč
disponuje 216 km tepelných sítí v Plzni
vyrábí i chlad a obhospodařuje skládku komunálního odpadu v Chotíkově

„Ta štěpka úžasně voní pryskyřicí“, umí
se zasnít Z. Dongres. „Možná i to je důvod,
proč celá tahle věc našla u většiny zaměstnanců Plzeňské teplárenské obrovské
pochopení a troufnu si říci, že místy vyvrcholila až v nadšení“.

Všechno má své meze

vané na uhlí a ne na dřevo. Provedli jsme
postupně řadu úprav, které stály nejen
spoustu úsilí, ale i peněz. Zlepšilo se to, ale
dokonalé to prostě být nemůže.“, říká Ota
Hamták, který měl zauhlovací proces na
starosti. Jeden z těch, pro které se stala
ekologická výroba energie na pět let nejen
tvrdou řeholí, ale i koníčkem.
V polovině října 2003 už zkoušeli spálit
150 tun štěpky za den, což představovalo
6 velkokapacitních kamiónů o objemu
90 m3. Byly to sice obrovské hromady,
v rámci spotřeby teplárenských kotlů to ale
byla jen trocha – běžně se v nich spálí až
dva vlaky uhlí denně.

Dřevní štěpku, ačkoliv ta zůstala pro plzeňskou teplárnu hlavním obnovitelným palivem, začaly doplňovat i jiné suroviny, třeba
triticale. To je rostlina, cíleně pěstovaná
k energetickému využití. Ale s rostoucím
objemem spalované biomasy stále rostly
problémy s její dopravou do kotle společně
s uhlím. A tak pro ni teplárenští vybudovali
nové dopravní trasy. Když se dopravě uhlí
do kotle říká v profesionálním slangu „zauhlování“, tady šlo nejspíš o „zaštěpkování“
– ale tento slovní novotvar se neujal.
Jako další krok vpřed se jevilo vybudování zcela speciálního zařízení, tedy kotle
a turbiny s generátorem, jenom pro využití
biomasy.

Počty i poezie

Není to tak jednoduché

Nevýhodou biomasy je, že je podstatně
Úvahy o zcela novém zařízení ovšem
lehčí, než uhlí. K výrobě stejného množství
nijak nezbrzdily dosavadní metodu vyuenergie je jí tedy třeba podstatně větší
žívání biomasy spolu s uhlím, objem její
objem. Tím vznikají problémy s jejím skladospotřeby stále narůstal, jak ukazuje tabulka.
váním a rostou tudíž nároky na logistiku.
To všechno si vyžádalo investice v řádu
Jednoduše řečeno – aby kamiony se štěpmnoha desítek miliónů korun. S biomasou
kou přijížděly postupně přesně na čas a sklasi musela poradit například i laboratoř, která
dovalo se jí jen minimum. Tak se z Oty Hamu každé její dávky musela změřit vlhkost
táka stal místo šéfa zauhlování šéf logistiky –
a z toho odvodit výhřevnost – to kvůli faktuvšechno bylo prostě trochu složitější.
raci za elektřinu, protože ta z biomasy, má
K tomu je třeba vzít v úvahu, že výhřevnost
jinou cenu, než ta uhelná.
uhlí (14 tisíc kJ/kg) je obvykle vyšší, než
V areálu vyrostla i sušička na biomasu,
výhřevnost biomasy (10 až 11 tisíc kJ/kg),
v republice ojedinělé zařízení, zrozené
hodně záleží na obsahu vody ve štěpce –
z vlastního teplárenského nápadu. Jejím
standardně to bývá
2003
2004
2005
2006
2007
30 – 40 % ! A technické
hlavy hned měly důvod Výroba el. energie MWh 4 225,3 30 286,8 23 543,2 34 455,5 64 140,4
z biomasy
k přemýšlení. Ale o tom
Spotřeba biomasy t
3 619
28 260 24 703
32 852
60 300
později.
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cnost v Plzni právě začíná
úkolem je zbavit dřevní štěpku přebytečné
vody a tím zvýšit efektivnost spalování.
Energie k sušení se přitom získává nebývale elegantně – z odpadního tepla z vlastního
teplárenského komína, které zatím bez užitku unikalo do ovzduší. Sušička tak trochu
připomíná silo pro balistické rakety, liší se
ovšem nejen horizontální polohou, ale především svou užitečností.
V roce 2008 dosáhlo asi spalování biomasy spolu s uhlím vrcholu svých možností
– Plzeňská teplárenská už vyrábí 14 %
veškeré elektřiny z obnovitelných zdrojů,
tedy z biomasy, především z dřevní štěpky.

Trochu velké oči
Valná hromada rozhodla v roce 2005
o přípravě výstavby zcela nového „zeleného“ energetického výrobního bloku s elektrickým výkonem 22 MW.
Jenže ouha – přípravné studie ukázaly,
že obstarat pro tak velký výkon dostatek
biomasy je nadlidský úkol. Představy tedy
byly postupně redukovány, až skončily
u těchto parametrů:
Tepelný výkon kotle
35 MW
Elektrický výkon turbogenerátoru
11,6 MW
Náklady
850 miliónů Kč
Zahájení výstavby
podzim 2008
Zahájení provozu
jaro 2010
S pomocí tohoto nového ekologického
energetického zdroje se Plzeňská teplárenská přiblíží k 20 % podílu elektřiny z biomasy z celkového množství zde vyrobené.

Dřevní štěpka je vlastně dřevní odpad. Už samotný její
název říká, že jsou to různě velké kousky dřeva.
Bílá štěpka - bez kůry, z nařezané kulatiny. Zaslouží si
lepší zhodnocení, než spálit, např. v celulózkách apod.
Plzeňská teplárenská jí spaluje minimum
Hnědá štěpka - obsahuje kůru a ta jí dává barvu. Je to
méně kvalitní materiál, ale ke spalování zcela postačí
Lesní štěpka - to je skutečný odpad, klestí, které většinou zůstává ležet v lese, nebo je tam lesní dělníci bez
užitku spalují. To je hlavní biomasa pro Plzeňskou
teplárenskou
To je hodnota, s níž se v rámci EU počítá
až v roce 2030.

Je to málo, nebo moc?
Porovnáme-li celkový dosavadní instalovaný výkon dvou turbogenerátorů Plzeňské
teplárenské, 137 MW, s novým strojem
o výkonu 10 MW, nezdá se to moc. Čtenář
asi netuší, že v České republice je součet
výkonů všech dosavadních, alespoň trochu

Plzeňská teplárenská a ekologie
Je samozřejmé, že Plzeňská teplárenská zcela
splňuje všechny zákonné ekologické limity, a to nejen
v rámci ČR, ale i EU. Jenže to by bylo trochu málo.
Ve skutečnosti jsme hluboko pod těmito nepřekročitelnými limity. Ze 170 metrů vysokého teplárenského komína vychází v podstatě jenom pára, téměř
všechny pevné částice jsou odfiltrovány. Také odsíření splodin je už dnes naprostou samozřejmostí.
Základem výroby energie s ohleduplností k životnímu prostředí je kogenerační výroba, tedy společná výroba tepla a elektřiny (viz „Proč vyrábí
teplárna elektřinu?“).
Od roku 2003 se výrazným prvkem ekologizace
výroby energie v Plzeňské teplárenské stalo využívání obnovitelných zdrojů.
Jak to, že je tedy Plzeňská teplárenská každoročně
uváděna mezi největšími znečišovateli životního
prostředí na Plzeňsku? Může za to její velikost. Zveřejněné žebříčky a tabulky mají k objektivitě trochu
daleko – uvádějí totiž jen absolutní číslo, tedy celkové
množství zplodin. Plzeňská teplárenská je ale zdaleka největším výrobcem energie v Plzeňském kraji
a bez nějaké zátěže životního prostředí se neobejde
vůbec žádná výroba energie. Rozpočteno na jednotku produkce je ale Plzeňská teplárenská naopak
vysoce ekologickým energetickým podnikem.

Ministr Říman řekl: Je to nové, je to první
a mohou se tady získat zkušenosti a reference,
které budou významné pro další projekty.
souměřitelných ekologických energetických
výrobních zařízení jen 3,5 MW ! Výkon
v rámci ČR tedy zvýšíme jedním rázem
téměř na pětinásobek. V rámci naší země
stavíme v Plzni opravdový unikát!
A jen pro představu: například Fakultní
nemocnice v Plzni spotřebuje za rok 18 tisíc
MWh elektřiny – nový teplárenský ekologický
energetický blok by tedy nasytil elektrickou
energií pět takových nemocnic. A počítá-li
se, že průměrná domácnost spotřebuje
ročně asi tak 1,5 MWh elektřiny, „utáhl“ by
náš nový ekologický stroj 65 tisíc takových
domácností – tedy skoro celou Plzeň !

Patnáct minut slávy
Slavnostní poklepání základního kamene
nové ekologické výrobní jednotky, „zeleného bloku“, jak se někdy říká, stálo za cestu
do Plzně i ministrovi průmyslu a obchodu
Martinu Římanovi a jeho kolegovi, ministrovi spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi. Je tedy

zřejmé, že událost svým významem přesahuje hranice regionu. To ale nic nemění na
tom, že hlavním patronem celého přece jen
poněkud odvážného projektu je primátor
města Plzně Pavel Rödl. Samozřejmě,
vždy
jediným akcionářem Plzeňské
teplárenské, a tedy jejím majitelem, je
město Plzeň.

Hlavní cíl
Hlavním cílem je samozřejmě zlepšení
životního prostředí v regionu. Díky novému
zařízení se v Plzeňské teplárenské ročně
ušetří 80 tisíc tun uhlí a tedy i s tím související zplodiny, a spolu se spoluspalováním
by to mělo být až 150 tisíc tun uhlí. Ale
žádná výroba energie není zcela bezemisní, ani výroba z biomasy. Parametry
biomasy jsou z tohoto pohledu k přírodě
přece jen nesrovnatelně ohleduplnější, než
parametry uhlí.
Příslovečná mince má obvykle dvě strany
– avers a revers. Zajímavé je, že „mince“
zeleného bloku má sice také dvě strany, ale
obě pozitivní. Při správném provozování
může být prodej elektřiny z biomasy
finančně výhodný a navíc snižuje závislost
na uhlí, kterého začíná být nedostatek
a lze předpokládat, že jeho cena poroste.
Výsledkem by tak mělo být, díky prodeji
elektřiny, udržení rozumných cen tepla pro
plzeňské občany.

Proč vyrábí teplárna elektřinu?
Jedná se o tzv. kogeneraci, tedy kombinovanou
výrobu tepla a elektrické energie. Možná jste se už
setkali se zkratkou KVET (Kombinovaná výroba
tepla a elektřiny). Je to zatím nejmodernější způsob získávání energie z klasických pevných paliv.
Velmi zjednodušeně řečeno se spálením uhlí
v kotli vyrobí pára o vysoké teplotě a tlaku, která
nejdříve poslouží k roztočení lopatek turbiny, která
prostřednictvím generátoru vyrobí elektřinu. Teprve potom slouží pára k ohřevu radiátorů v domácnostech. Z toho vyplývá vysoká efektivnost
výroby energie. Tento způsob je i výsostně ekologický. Prodej elektrické energie vytváří podstatnou část zisku Plzeňské teplárenské a přispívá tak
k udržení nízkých cen tepla v Plzni v porovnání se
zbytkem ČR.
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V Chotíkově zvonilo
Na stránkách Plzeňského tepla vás často informujeme o aktivitách
Plzeňské teplárenské ve prospěch postižených, mladých sportovců,
dětí. Právě pro ty posledně jmenované, nejmladší generaci, je to
činnost nejveselejší a nejradostnější. Populárním a tradičním se už
stal Dětský den první červnovou sobotu v plzeňské ZOO. Pravidelně
jej navštěvují tisíce dětí. Ale letos jsme přišli i s něčím novým.
Plzeňská teplárenská provozuje už pět let
skládku komunálního odpadu v Chotíkově.
Je o tom řeč i na jiném místě tohoto čísla
Plzeňského tepla.

Jenže dětem je taková skládka a všechny
starosti s odpadem a spory dospělých
upřímně ukradené, ty zajímají úplně jiné
věci, hlavně ty, které se mohou provádět o
prázdninách. Vzpomínáte si ještě na ten
rozpolcený pocit na konci prázdnin? Člověk
už se trochu těšil, hlavně na kamarády,
které třeba celé léto neviděl, jak jim bude

Kam s ním
dokončení ze strany 6

nakládání s komunálním odpadem produkovaným občany města Plzně po roce 2011.
V případě nečinnosti Plzeňské teplárenské, orgánů Plzeňského kraje i města Plzně
by se mohlo stát, že v roce 2011 bude na
Plzeňsku pouze jediné místo, kam komunální odpad ukládat, a to současná skládka
na Vysoké, kterou vlastní a provozuje francouzská společnost Marius Pedersen. Asi
se shodneme na tom, že je pro město Plzeň

vyprávět prázdninové zážitky. Ale na
druhou stranu se dost netěšil – zase ta
škola, nóóó….

Tak jsme se rozhodli dětem z našich
partnerských obcí, Chotíkova a Města Touškova, ten první školní den trochu osladit

a uspořádali jsme pro ně dětský den právě
prvního září. Pod názvem „ZVONÍ !“, abychom je od té školy zase tak moc neodváděli. Pochopení pro to měli i touškovská starostka Vilma Kunešová a chotíkovký starosta Jan Landa, a tak byla ruka
v rukávě.
Na chotíkovském hřišti, které ochotně
zapůjčili místní fotbalisté, tak přistála skluzavka, trampolína, draví ptáci

i elektrický býk, řada soutěží, ale i párek
v rohlíku a limonáda …
Sice nás všechny trochu spláchnul déš ,
ale podle ohlasů zúčastněných to všichni
přežili ve zdraví.

Plzeňská teplárenská je, jak známo, majetkem města Plzně. Je docela
prima, že vlastník je „osvícený“ a podobné aktivity nám umožňuje.
Se zásadní podmínkou – žádná komerce! Podporovat lze jen děti, včetně
malých sportovců, postižené, zdravotnická zařízení – prostě ty, kteří
si většinou sami příliš pomoci nemohou.
i jeho občany nevýhodná závislost pouze
na jediné skládce. Územní plán Plzeňského
kraje neumožňuje založit na území Plzeňského kraje žádnou novou skládku. Podle
současných zákonů, předpisů a novel připravovaných MŽP ČR se jeví jako zcela
neekonomické budovat další nové samostatné skládky komunálního odpadu bez
předešlého zpracování, nebo ekonomika
návratnosti takto investovaných finančních
prostředků je pro jakéhokoliv investora velice riziková. To vše se může ve svém konečném důsledku promítnout do cen za likvidaci odpadu pro občany celého Plzeňska.

Dnes, po pěti letech zkušeností s provozováním skládky Chotíkov, stojí Plzeňská
teplárenská na začátku řešení celé problematiky nakládání s komunálním odpadem
na Plzeňsku. Tento problém nemůžeme
a ani neumíme vyřešit sami. Ke zpracování
studií a variant budeme potřebovat součinnost nejenom s obcemi a městy Plzeňska,
ale i úzkou spolupráci s Plzeňským krajem,
odbornými firmami i s občanskými sdruženími a v neposlední řadě i s naším akcionářem městem Plzeň.
Tomáš Drápela, generální ředitel
Plzeňská teplárenská, a.s.
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Napsali o nás
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Zpravodaj Plzeňské teplo vydává:
Plzeňská teplárenská, a.s., Doubravecká 1, 304 10 Plzeň,
e-mail: inbox@pltep.cz, tel.: 377 180 111
Plzeňské služby, a. s., Edwarda Beneše 23, 301 00 Plzeň,
e-mail: info@plzenskesluzby.cz, tel.: 377 499 206
Bezplatná infolinka 800 505 505

