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Solární elektrárna dokončena
Vážení spoluobčané,
předem svého článku
podotýkám,
že jím nechci
agitovat za stranu, které jsem
členem, tedy za
ODS, ani za žádnou jinou novou.
Jestli se chci za něco přimlouvat,
tak je to lidský rozum, slušnost
a poctivost. Blížící se komunální
volby přinášejí pro středopravicové
voliče velké rozšíření nabídky stran,
kterým mohou dát svůj hlas. Než ale
svůj hlas vhodíte do volební urny,
doporučuji Vám malé zamyšlení na
téma „Strana jako výtah k moci“.
Lidé toužící po moci jsou infekce,
které není ušetřena žádná politická
strana na světě, pokud se posune
nad hranici jistého zvolení v nejbližších volbách. Čím je úspěšnější,
tím silněji je napadená. Bacilové
způsobující tuto infekci jsou lidé,
kteří vnímají politiku především
jako službu sami sobě a své peněžence, voliči jsou pro ně dobří jen
pro zvolení. Obvykle čím je strana
starší, tím víc je napadena. Mají tu
vlastnost, že rychle míří do vedení
strany, aby byli mocní. To v demokratické straně není tak těžké.
Vnit řní obra nu st ra ny obv yk le
nemají, právě proto, že jsou demokratické. Bílé krvinky, bojující
proti této infekci, to jsou ti poctiví
a slušní, kterých je v každé straně
víc, než vypadá na první pohled. Na
té je vidět především infekce a hnis,
který způsobuje.
Penicilin, který pomáhá léčbě, to
jsou voliči. Jenže ti to nemají lehké.
Jak rozeznat bacila od zdravé buňky? A co víc, dobrý politik musí mít
vedle slušnosti ještě jiné profesní
předpoklady, aby mohl pro svou
veřejnost dobře pracovat. A co hůř,
do čím „nižšího“ orgánu volíte, tím
víc bude výsledek volby ovlivňovat
Váš život.
Rozhodování asi nebude úplně
lehké. Ve vší té nejistotě ale přece
jen jedna jistota existuje. To, jestli
jste volili správně, se dozvíte už
příští rok.

Solární energie je v současné době
kvůli legislativě a nadstandardním
podmínkám jejího výkupu cílem mediální kampaně, která rozpoutala diskuzi
o její budoucnosti i v návaznosti na
krizové období ekonomiky. Záměrem
využít střechy škol k výstavbě fotovoltaické elektrárny se ale vedení radotínské
radnice začalo zabývat již v roce 2008.
Realizaci projektu umožnilo úspěšné získání finančních prostředků
v roce 2009. Celkové náklady dosáhly
5,6 milionu korun, z čehož bylo 5 milionů kryto dotací a zbytek byl doplacen z vlastních zdrojů.
Umístění solárních panelů na střeše
veřejné budovy má větší logiku než
zastavěné pole. „Realizovaný projekt
fotovoltaické elektrárny o výkonu
50,16 kWp na budovách školy pokrývající cca 50 % spotřeby elektrické
energie základní školy a školní jídelny

v Loučanské ulici je příspěvkem radnice MČ Praha 16 k ochraně životního prostředí. Vedle šetrného přístupu
k přírodě bude mít
obnovitelný zdroj
energie (OZE) vliv
i na pedagogický
proces. Školní fotovoltaické články
podpoří v ýchov u
žáků k udržitelnému rozvoji,“ říká
1. zástupce starosty Mgr. Miroslav
Knotek (ODS). Ve
vstupním vestibulu
II. stupně školy je
na i n s t a lov á n i nformační panel, na
němž se bude průběžně zobrazovat
aktuální výroba elektrické energie
přímou přeměnou slunečního záření

Kam už voda nedosáhne
Pro málokterý ze správních obvodů
Prahy je ochrana proti velké vodě tak
důležitá, jako právě pro šestnáctku.
Vyjma Lochkova, na který hned tak
nějaká povodňová vlna nedosáhne, se
ve všech ostatních městských částech
výše hladiny řek sleduje velmi bedlivě. A stejně tak i pokrok ve výstavbě
protipovodňových opatření. Takže jak
to s nimi nyní, osm let po povodních,
vypadá?
Podle informací od zhotovitele,
firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (VRV), je plán ochrany
Lipenců pozastaven do doby dořešení
vedení dopravních staveb v místě protipovodňových opatření.
Protipovodňová opatření v Radotíně jsou po stavební stránce dokon-

čena, a jsou tedy plně funkční. Týká
se to samostatné části chránící areál
ZŠ Loučanská i dlouhé protipovodňové linie podél ulice Výpadová
k ulici Šárovo kolo a dále podél Penny
Marketu, za elektroobchodem podél
ulice Věštínská a ulicí U Jankovky
se zakončením do náspu ČD v ulici
Vrážská. Dokončená jsou i doprovodná opatření na inženýrských sítích,
která zabraňují zatopení ochráněného
území kanalizací. Stavba má několik
samostatných stavebních povolení,
a proto je průběžně po částech kolaudována.
Protipovodňová opatření na ochranu Velké a Malé Chuchle jsou ve fázi
stavebních řízení, podle slov starosty
Stanislava Fresla probíhá v současné
době prostřednictvím OMI (Odbor
městského investora) výběr zhotovitele. „Zahájení
stavby se ovšem
potýká s vydáním
stavebního povol e n í . D o t o hot o
protipovodňového
komplexu je zahrnuta i revitalizace
p ot ok a Vr ut ic e ,
to se a le nelí bí

a další sledované parametry - mj.
i o snížení emisí CO2. Škola bude informovat rovněž prostřednictvím webu,
na kterém budou tato data on-line.
Vedle fyzikálních předmětů by
systém měl pomoci zatraktivnit

i výuku předmětů, ve kterých se
promítá environmentální výchova.

Modernizace areálu
základní školy
pokračuje
Starý školní dvůr u budovy I. stupně
ZŠ Loučanská, tak jak ho znali všichni
současní a bývalí žáci, změnil svou
tvář. Nové víceúčelové hřiště o rozměrech 26 x 13 m s umělým povrchem
a 35 m dlouhá běžecká dráha s doskočištěm pro skok daleký nahradily
původní staré asfaltové hřiště.
Žáci prvního stupně získali komfortní prostor pro hodiny tělesné
v ýchov y, přestávky ve v y učování,
k roužky nebo volný čas. Odpadla

Urnový háj
na Havlíně

Stávající urnový háj, který je součástí zbraslavského hřbitova, se bude
rozšiřovat. Práce by měly být zahájeny
v podstatě v této chvíli – tedy v polovině srpna, jejich dokončení lze očekávat
v průběhu podzimu.
Jakékoli úpravy kolem parkové zahrady posledního odpočinku, kde se
popel ukládá do lůna přírody v krásném prostředí, je třeba provádět více
než citlivě.
Proto bude další část zbudována
ve stejném duchu a naváže na stávající Urnový háj ve směru pod rozptylové loučky. Tady se rozšíří síť

ZDARMA

Převážná část letních prázdnin
uplynula jako voda, tak jak to u příjemných okamžiků bývá, a zasloužený
čas očekávaných dovolených je pro
většinu již jen krásnými vzpomínkami zaznamenanými na fotografiích
a nebo filmech. Mládež školou povinná již netrpělivě odpočítává poslední
bezstarostné srpnové dny před zahájením nového školního roku. Přesto
pro ni zbývá ještě dosti času oddávat
se letním radovánkám a dobrodružstvím. U převážné většiny žáků či
studentů budou první zářijové dny
jistě umocněny o množství letních
zážitků a kamarádů. Mnozí si během
svých prázdninových cest mohli i ověřit, že některé vědomosti, pedagogy
trpělivě vštěpované, jsou velice dobré
a užitečné pro praktický život. Asi nejčastěji je to v případě použití cizích jazyků v praxi při zahraničním pobytu.
Bohužel ale pro některé občany,
především z oblasti severních Čech,
z Ústeckého a Libereckého kraje, není
druhá půlka letních prázdnin vůbec
bezstarostná a idylická a musí si ověřit
úplně jiné přednosti. Ničivé povodně,
které zde napáchaly škody za několik
stovek miliónů a bohužel i ztráty toho
nejcennějšího, a to lidských životů,
přinesly mnoho lidského utrpení
a zcela bezprecedentně ještě prověří
morální vlastnosti všech nedobrovolně zúčastněných – od zástupců
samospráv, přes členy záchranných
systémů až především po samotné
postižené občany. Určitě jsme schopni vše vnímat, především z důvodu,
že memento srpnových povodní
z roku 2002 je neustále v nás. Všichni
od Berounky a Vltavy z ,,šestnáctky“
víme, o čem to je. Věřím, že se tak
jako v obdobných případech opět
projeví obrovská solidarita z nepostižených lokalit. Již dnes v době, kdy
úvodník spatřuje světlo světa, zjišťuje
radotínská radnice možnosti cílené
pomoci, ať finanční či materiální na
kompetentních orgánech koordinujících pomoc postiženým obcím a městům. I to je realita dnešních dní.
Jménem redakční rady přeji Vám,
všem čtenářům Novin Prahy 16, kteří
máte ještě nějaké dny dovolené před
sebou, příjemný odpočinek, načerpání
co nejvíce sil a energie. Samozřejmě
i šťastnou cestu a bezpečný návrat.
Školákům co nejúspěšnější vstup do
nového školního roku. A na závěr všem
co nejlepší počasí, které by nepřinášelo
vrásky na čele.

