Aukce: Levnější energie pro
občany i podnikatele
zúčastněné, tedy podporu místních
občanů v době neustálého zvyšování
životních nákladů i lepší podmínky
pro podnikání – hlavně drobných
podnikatelů (živnostníků).
Součástí celé služby je administrativní servis, což znamená, že veškeré
podmínky smlouvy za jednotlivé občany vyřídí s vítězem e-aukce pořadatelská společnost eCENTRE, a.s.
Služba je pro občany i podnikatele
zdarma – neplatí žádné poplatky za
zprostředkování. Navíc v případě, že
by vysoutěžená cena byla vyšší než
ta, kterou platí občané a podnikatelé v současné době, pak smlouvu
účastník aukce nemusí podepisovat

a dále bude energie odebírat podle
stávajících podmínek.
Radotínská radnice poskytne pro
př íprav u au kce vla st n í prostor y
v Kulturním středisku Radotín (informace, náběr smluvních podkladů
apod.). Sběr podkladů tam proběhne od 10. do 31. července (vždy ve
středu a čtvrtek) a samotná aukce
31. srpna 2013.

Podrobné informace naleznete
v letáku na straně 12 tohoto vydání
Novin Prahy 16. V případě dotazů
kontaktujte zástupce eCENTRE:
Ing. Jan Gebauer
tel.: +420 724 878 800
e-mail: jan.gebauer@ecentre.cz

Začíná stavba přírodního koupaliště
Podle projektu, který vypracovala architektonická kancelář Plán Plus s.r.o.,
bude uvnitř areálu školy, v rohu těsně
za protipovodňovou zdí, malý objekt se
šatnami, technologickým zázemí koupaliště, místností pro plavčíka a patrem
s občerstvením. Vedle vznikne plocha
pro parkování, pokladna se vysune až
ke vstupu z ulice K Lázním.
Sa mot ný rek reační a reá l bude
s obslužným zázemím spojen lávkou

na Berounce a posléze i Vltavě. Předpově-

di se o víkendu stále zhoršovaly a reálný
nárůst průtoků hlavně na Berounce neustále překonával předpokládaný vývoj. Po
dalších deštích na jihu Čech se rapidně
zhoršila do té doby příznivá situace na
Vltavě, kde bylo předtím možné manipulací Vltavské kaskády odlehčovat průtoku
v Praze. Výsledkem byla 40-50letá voda na
obou řekách. Pouhých 11 let od té 500leté...
Záchranou se pro mnoho lidí z Radotína, Zbraslavi a Chuchle staly protipovodňové zábrany. Montovány sice byly
mnohde kvůli prvotní liknavosti pražského Magistrátu později, než bylo potřeba, velká území ale nakonec ochráněna
byla. Na jiných místech, hlavně v nechráněných Lipencích a Lahovicích, ale lidé
neměli šanci s přírodním živlem bojovat
jinak než symbolickými pytli s pískem.
Pak už jen následovaly evakuace desítek
obyvatel do náhradních prostor a jejich

překonávající protipovodňov ý val
a zeď. Z té se bude sestupovat buďto
po schodišti nebo s využitím bezbariérové rampy. Přímo před vyústěním
schodů je plánována koupací vodní
plocha. Ta bude proti průsakům chráněna dnem z pevné fólie a o čistotu
vody v ní se bude starat druhé jezero,
do něhož se bude voda přečerpávat.
Jinak by se však koupaliště nemělo
lišit od skutečných přírodních nádrží:
rybníků či jezer.

nucený několikadenní „exil“.
Zrušení výuky v pražských školách
v pondělí 3. června či uzavírky všech důležitých tepen, které se ocitly pod vodou, nebo
nebezpečně blízko rozbouřenému živlu,
byly jen dalším očekávaným dějstvím.
Berounka v Berouně kulminovala v noci
z pondělí 3. na úterý 4. června (23.00 hod.:
průtok 1160 m3/s při výšce 579 cm), v Radotíně dosáhla svého maxima 4. června ve
4.00 hod. na výšce 195,68 m n. m. A Vltava
v Malé Chuchli kulminovala téže ráno
v 6.00 hodin při průtoku 3210 m3/s.
I když povodně nebyly tak katastrofální
jako v roce 2002, zasadily další těžkou
ránu všem už jednou postiženým lidem.
Občané třeba z radotínského Šárova kola
nebo z Lahovic se vraceli do zatopených
a poškozených domů a začínají vlastně
od bodu 0. Škody se jen v našem regionu
šplhají do desítek milionů korun.
Nasazení všech pomocných sil před, při
i po povodni bylo enormní. Povodňové

Nebude tu proto třeba užívat žádnou
chemii ani drahá filtrační zařízení,
k přečišťování postačí kořenový systém vodních rostlin v čistící zóně, jejíž
velikost byla stanovena podle objemu
vody v koupací zóně. Po pročištění se
voda bude samospádem vracet zpět do
koupaliště.
Kromě vodních ploch nabídne toto
místo i dětské hřiště, venkovní sportoviště a například převlékací kabinky.

Oplocení (viz plánek níže) ohradí
celou plochu o cca 12 000 m2, tedy od
cyklistické stezky až k povodňové zdi.
Výstavba by měla trvat jedenáct
měsíců. Pokud Hlavní město Praha
vyčlení včas zbytek peněz na dokončovací práce naplánované na rok 2014,
měla by tu tedy už o příštích letních
prázdninách probíhat první sezóna.
Bude pak záležet již jen na počasí, jak
hluboko do září se protáhne otvírací
doba nového radotínského koupaliště.
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(Jedná se o projekt i peníze hlavního
města, protože pozemky nejsou ve
svěřené správě městské části.) Postup
prací je volen tak, aby nejrozsáhlejší
zemní úpravy, hlavně ty, které zasáhnou areál školy, spadaly do období
letních prázdnin.

Pohroma po 11 letech

komise jednaly prakticky bez přerušení,
všechna lidská síla byla neustále ve službě,
ať už při organizaci prací na radnicích, v terénu, evakuačních či výdejních centrech
i při fyzické likvidaci škod (v Radotíně
byly na úřadě běžně slouženy 40hodinové
služby při plném nasazení). V postižených
místech zasahovaly stovky hasičů, a to jak
profesionálních, tak i dobrovolných (jen
v Radotíně to vedle domácí jednotky bylo
dalších 14 dobrovolných sborů nejen z Prahy a středních Čech, na Zbraslavi pomáhali
hasiči z Vysočiny). Na bezpečnost dohlíželi
nejen desítky policistů a strážníků, ale rovněž vojáci a aktivní zálohy.
Obrovskou pomocí, hlavně v prvních
dnech, byly humanitární organizace zásobující samosprávy vším potřebným, ale
také desítky firem, které, ač mnohdy samy
zatopené, poskytovaly veškerou dostupnou
provozuschopnou techniku k odstranění
následků povodní. A pomáhali a pomáhají
i lidé z nezatopených míst – jako dobrovolníci, jako dárci materiální pomoci, jako
přispěvatelé na povodňová konta. Všem za
to patří velký dík!

j e k ti

v
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