Modernizace...

V širším hledisku totiž ušetří spálení
asi 122 tun uhlí a 65 000 kg CO2 za
rok. „Snížení nákladů provozu školy
umožní další modernizace a přípravu projektů využití OZE pro
školská zařízení v Radotíně, nebo
rozšíří možnosti grantů pro organizace zaměřené na mládež,“ vysvětluje
Knotek.
Realizace fotovoltaických článků
v rámci snížení energetické náročnosti budov a šetrného přístupu
k životnímu prostředí není jediným
takovým projektem MČ Praha 16. Od
roku 2008 má radotínská radnice připraveno využití tepelných čerpadel
pro vytápění areálu škol a knihovny
v Loučanské ulici, ale uplatnit jej
bude možné v rámci fondů EU až na
podzimní výzvu. Důvodem zdržení
byl fakt, že vykoupení pozemků pod
budovou II. stupně a ostatních ploch
areálu školy od církve bylo realizováno v rámci výstavby protipovodňových opatření. Do tohoto momentu
nedala církev záměru zelenou.
Dalším projektem, který směřuje do životního prostředí s účastí
MČ Praha 16, je FUTURE MOTION
energetické skupiny ČEZ. Je zaměřen
na podporu elektromobility v rámci
municipalit. Využití elektromobilů
při správě městské části – technických služeb, pečovatelské služby
nebo úřadu je ve fázi definování
a specifikace oblastí spolupráce na
výstavbě dobíjecích stanic a následném testování elektromobilů v provozu.

výuka na nekvalitním a z hlediska
zdravotního a tělesného vývoje zcela
nevhodném povrchu. Mnohonásobně
se také rozšířily možnosti náplně hodin
tělocviků. Malá kopaná, florbal, volejbal, přehazovaná, nohejbal, basketbal,
vybíjená, základy atletiky nebo skok
daleký budou žáci I. stupně absolvovat
na nezávadném a bezpečném hřišti.
Součástí investiční akce byla i realizace 70 metrů dlouhé běžecké
třídráhy, také s doskočištěm, v areálu
II. stupně v prostoru za tělocvičnou.
Podmínkou realizace bylo získání finančních prostředků z grantu
hl. m. Prahy určeného pro základní
školy zřizované městskými částmi
pro rok 2010. Celkové náklady jsou
ve výši 1,73 mil. Kč, z toho získaný
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grant činí 0,8 mil. Kč. „Jsme rádi, že
žáci získali kvalitní možnost pro svůj
rozvoj. Rozhodně to není o tom, že by
tady vznikala sportovní škola, ale aby
podmínky pro všechny předměty byly
adekvátní a žáci měli co nejlepší možnosti pro jejich realizaci,“ sděluje 1. zástupce starosty Mgr. Miroslav Knotek,
který má školství v gesci. „Radotín tak
získává další prostor pro aktivní využití času. Nové hřiště nebude určitě
pouze pro žáky školy, ale pro všechny
občany, kteří budou mít zájem tento
prostor využívat.“
Obě stavby rea l i z ova la během
července ve velmi krátkém termínu
(22 pracovních dní) firma Linhart
spol. s r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení. Zajímavostí je i podkladový materiál: pod finální 13mm vrstvou
není asfalt, ale gumový granulát smíchaný se štěrkem.

Kam už voda nedosáhne
některým občanům z ulice Dostihová,
kteří s pomocí JUDr. Kužvarta neustále
podávají záporné připomínky. Tím se vše
trvale prodlužuje a je otázka, zda se stavba
vůbec zahájí.“ A nakolik by po dokončení
stavebních prací měla být tato městská část
ochráněna? „Je pravda, že část Chuchle
podél ulice Dostihová směrem k závodišti
nelze proti povodním, jaké přišly v roce
2002, ochránit. Takových míst je v Praze
daleko více – i v samotném centru,“ odpověděl chuchelský starosta.
Na Zbraslavi je dokončen severní úsek
protipovodňové linie od mostu Závodu
míru po slepé rameno Berounky (Krňák),
zde již proběhla i kolaudace. Jižní část
protipovodňové linie od kamenolomu
po most Závodu míru bude dokončena v průběhu září (závazný termín je
15. září) a během jednoho až dvou měsíců by zde měla proběhnout kolaudace.
Podle slov tajemníka Úřadu městské části
Praha - Zbraslav Ing. Milana Vogla nebyla
u první části protipovodňových opatření

Urnový háj...
mlatových pěšin, kolem nichž bude zřízeno
sto nových míst k ukládání uren. Stávající
zeleň bude zachována v nejvyšší možné
míře, doplní ji další – hlavně po obvodu
celého prostoru. Pohledový rámec by měly
tvořit nově vysázené břízy, jejichž bílé
kmeny budou vystupovat ze stříhaných
temně zelených tisových plotů. Doplní se
zde i mobiliář, tedy lavičky a koše.
Celkové náklady této investiční akce jsou
přibližně 2 miliony korun a jsou hrazeny

dosud vysázena náhradní zeleň. „Pozemek
pro ni, bohužel, ještě není řádně připraven
na výsadbu. Tyto dokončovací práce by
však měly proběhnout ještě tento podzim.“
VRV veškerou výsadbu provede v rámci
dokončení linie Zbraslav – jih, tedy i tu,
která zbývá po severním úseku.
Na otázku, co vše bude po dokončení
protipovodňového opatření ochráněno proti
velké vodě, odpověděl Ing. Vogl: „Po výstavbě Protipovodňových opatření na ochranu
hlavního města Prahy, etapa 006-Zbraslav - Radotín, část 13 Zbraslav - sever a část
14 Zbraslav - jih nebude dle platného Územního plánu hl. m. Prahy považována oblast za
ochráněnou. Současné opatření je stavěno na
průtok stoleté vody plus 30 cm, za ochráněnou by byla považována oblast pouze v případě výstavby opatření na úroveň hladiny
při průtoku zaznamenaném v roce 2002 plus
30 cm, které realizováno nebylo. Další možností je změna platného Územního plánu
hl. m. Prahy, s čímž se v jeho připravovaném
konceptu počítá. Termín jeho schválení nám
však není znám,“ dodává Ing. Vogl.
z rozpočtu Městské části Praha – Zbraslav
za současné finanční podpory hlavního
města Prahy. Projektantem nové části háje
a zároveň stavebním a autorským dozorem
je Ing. Matouš Jebavý, PhD., pro realizaci pak
byla vybrána firma SP, spol. s r. o.
Ukončení stavebních prací je předpokládáno na přelomu září a října letošního roku.
Dosázení nové zeleně proběhne v průběhu
podzimu, nejpozději do konce listopadu.
Pietní akty i provoz samotného Urnového háje budou po tuto dobu stavbou dotčeny
pouze v minimálním rozsahu. Během pietních aktů budou stavební práce zastaveny.

ZBRASLAVSKÉ VILY I
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Solární elektrárna ...

Soukromá vila, stojící dnes na pravé straně zbraslavského nástupu na Most Závodu míru, byla
postavena v roce 1899. Nese výrazné znaky
stavebního stylu neorenesance se zřetelnými
prvky secese. Zajímavé jsou fasádní fresky,
kované domovní znamení i nápis:
Kdo vstoupí
vítán buď
zde mír je
šotek domácí
hleď zachovat
jej tu
an vypuzen
se nenavrací

v
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Vančurova vila
Vila Růže
Významnou dominantou nábřeží je vila Růže. Pochází z roku
1913 a je dílem vynikajícího
architekta Ing. Otakara Novotného. Vedle jasného secesního
řešení můžeme především
v dekoru na fasádě pozorovat zřetelně naznačené prvky
Art Deca. Součástí vily je i rozsáhlá zahrada, která je dodnes
díky majitelům vzorně udržovaná. Svůj původní charakter si
zachovalo i oplocení pozemku.

Fürtova vila
Byla postavena
na začátku
20. století ve stylu
severočeských
podhorských
chalup. Je to
zajímavá ukázka

dřevěné stavby
zapojené do
městské zástavby.
Stojí v horní části
ulice Vladislava
Vančury.

Pro manžele Vančurovy postavil vilu Arch. Jaromír Krejcar
v roce 1928. Je vytvořena
v převládajícím funkcionalistickém stylu, který vyhověl
jak bydlení, tak i lékařské
praxi. Vladislav Vančura zde
napsal řadu svých literárních
děl jako „Markéta Lazarová“,
„Tři řeky“ i scénáře k filmům „Marijka nevěrnice“, „Před maturitou“, ale především nedokončené
dílo „Obrazy z dějin národa českého“.

Ottova vila
Vilu postavil v letech 1907-09
pro rodinu nakladatele Jana
Otty Ing. Otakar Novotný.
Vila sloužila jak k bydlení,
tak i jako reprezentativní
prostory.
Na rozsáhlém pozemku byla
vybudována krásná zahrada
s řadou pergol a altánků.
Na přelomu 50. a 60. let,
kdy byla vila využívána
pro potřeby odborného
učiliště, došlo k její značné
devastaci.
Dnes je ve vlastnictví
Zbraslavi a nájemce
dokončil rekonstrukci
pod přísným dohledem
památkářských institucí
v roce 2003.
Archivní snímky ze své sbírky zapůjčil a textem doprovodil František Kadleček, foto: Drmlová, Jirásek, Velemínská.

