ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem

Vážená paní, vážený pane, milí obyvatelé Kaňku!,
obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při realizaci projektu, který ve spolupráci se společnostmi
Green Gas DPB a EPS biotechnology zajišťujeme pro Město Kutná Hora: „Analýza rizik znečištění
pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk“ Tento projekt zahrne všechny výsledky
dosavadních průzkumů.
Cílem je zejména:




Doplnit údaje o množství toxických prvků (zejména arzénu) v haldách, půdě, prachu,
podzemní vodě.
Zjistit, zda tyto prvky představují zdravotní riziko pro obyvatele.
Navrhnout opatření, která by případně nalezená rizika omezila.

K čemu je to dobré pro mne – obyvatele Kaňku?
 Dozvím se, jestli život na Kaňku pro mne představuje nějaká zdravotní rizika.
 Mohu zjistit, jak je můj organismus zatížen toxickými kovy - a to zcela bezplatně v rámci
účasti ve zdravotní studii!
 Mohu zjistit, jestli jsou nějaká rizika poblíž místa, kde bydlím, a jakými opatřeními by se tato
dala snížit.
K čemu je to dobré pro Kaňk?





Vypracování analýzy rizik s jasnými závěry ukončí nepodložené spekulace o stavu životního
prostředí na Kaňku a jeho vlivu na obyvatele.
Pokud budou zjištěna rizika spojená s důlními odpady, budou navržena konkrétní opatření, jak
je snížit (například terénní úpravy hald, podobné, jako právě probíhají na haldě Kuntery).
Analýza rizik je nutným předpokladem k tomu, aby město mohlo pokračovat v řešení
problematiky žádostí o finanční podporu navržených opatření ze strany MŽP.
Závěry analýzy rizik umožní dopracování územního plánu městské části Kaňk a tím pádem
zajistí další rozvoj obce.

Jak se mohu zapojit?
 Zúčastněte se zdravotní studie! Využijte příležitosti a ověřte míru zatížení vlastního organismu
toxickými kovy. Odevzdáte drobný vzorek vlasů a moči, při odběrech s Vámi naši specialisté vyplní
dotazník. Šetření je anonymní. Výsledky Vašich rozborů Vám na požádání písemně sdělíme. Pro
zjištění celkového arsenu bude nutné 4 dny před odběrem moči nejíst mořské produkty, jiná omezení
nejsou. Vyšetření je v rámci projektu zcela zdarma!
Pokud máte zájem o účast ve zdravotní studii, kontaktujte nás na tel. č. 724 526 885, 477 751 167,
eva.rychlikova@zuusti.cz. Budeme Vám k dispozici ve dnech 10.,11.,17.,18.,24.,25.října v budově
bývalé školy v centru Mozaika na Kaňku od 15 do 18 hodin.
Pokud potřebujete další informace o projektu, obraťte se prosím na Městský úřad Kutná Hora,
Kateřinu Hladíkovou, tel.: +420 327 710 187, 702 132 023, hladikova@mu.kutnahora.cz
Případně kontaktujte Osadní výbor Kaňk – Mgr. Jana Červená: janacervenakank@seznam.cz.
MUDr. Eva Rychlíková
vedoucí oddělení zdravotních rizik,
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

