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Zrekonstruované komunikace po dokončení okruhu
V poslední době
si velice často dáv á m ot á z k u n a d
vlivem, působením
a informačním posláním současných
novin a zpravodajských relací a všeobecně o novinářské
etice. Mám dojem, že nás neustále
více a více jako hlavní informace
zahrnují zprávy o všemožných živelných katastrofách, dopravních
nehodách, kriminálních deliktech či
excesy v podobě „zaručených“ zpráv
z rodinných kruhů mediálně známých osobností. Bulvarizace zpráv
je patrná i ze stránek dříve seriózních
periodik či v televizním vysílání veřejnoprávní stanice.
Proč tomu tak je? Proč je na
stránkách novin věnováno tolik
prostoru podobným informacím?
Je pro mne nepochopitelné, když
registruji statistický údaj ohledně
sledova nost i v ydáva ných nov in
na území hlavního města a v čele
je deník Blesk, periodikum, které
denně nabízí čtenářům bohatou škálu senzacechtivých zpráv. Rovnice
je jasná. V prvé řadě jde o byznys,
vyplývající z prodejnosti, a prodává
se to, po čem je poptávka. To, co se
více prodává či sleduje, je zase zajímavé pro marketingové společnosti,
které řeší umisťování reklam. Ty jsou
zase z komerčního hlediska zajímavé
pro vydavatele a TV stanice. A jsme
v začarovaném kruhu.
Nepříjemné je však především
zjištění a realita, co velká skupina
čtenářů a posluchačů chce slyšet za
zprávy, na jaké informace reaguje,
o kterých se baví. Je bohužel i sociologickými studiemi dokázáno, že
podle některých bulvárních informací, především ze společenského dění,
si někteří lidé především z mladších
generací nastavují svoje hodnoty. Říkám si, zda-li si tímto přístupem tak
trochu nezaděláváme na problémy
do budoucna. Do dob, kdy člověk,
který si poctivě každý den vykonává
svoje povinnosti, chodí do práce,
stará se o své blízké, je zodpovědný
a především má nastaveny správné
hodnoty, bude absolutně nezajímavý... Nebo ten čas už nastal?

Dohoda mezi Městskou částí Praha 16
a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) o rekonstrukci komunikací v oblasti Radotína, které byly využívány stavbou silničního okruhu, byla dodržena.
V roce 2010 radotínská radnice
spolu s ŘSD vytipovala komunikace,
které budou v rámci stavby „Silniční
okruh kolem Prahy – stavba 514“
v Radotíně zrekonstruovány. Jednalo se zejména o hlavní tahy přes
městskou část, tj. o ulici Výpadovou
a K Cementárně, dále o ulici Přeštínskou, Vrážskou a Radotínskou.
Současně byly dohodnuty lokální
opravy ulic Strážovská, Ametystová,
Topasová, Živcová a Radkovská.
Oprava ulic Výpadová a Přeštínská
byla podmíněna výstavbou dešťové
kanalizace pro odvod vody z ulice
Přeštínské a části ulice Výpadové.

Dále bylo dojednáno vybudování nových chodníků v těchto ulicích.
Na podzim roku 2010 byly firmou
Strabag zrealizovány opravy ulic Strá-

Ušetřeno se sluncem
Projekt fotovoltaické elektrárny na
střeše radotínské základní školy, jímž
se vedení radotínské radnice zabývalo
už od roku 2008, se podařilo realizovat
v minulém roce díky penězům z dotace
získané v roce 2009. Ta pokryla 5 milionů z celkových 5,6 milionu korun. A jak
se tato investice vyplácí?
Elektrárna o výkonu 50,16 kW
pokrývá asi polovinu spotřeby
elektrické energie základní školy
a školní jídelny v Loučanské ulici. Panely jsou umístěny na střeše
II. stupně, která je plochá, není

Máte vůz starší čtyř let? Chcete ušetřit peníze při
provedení opravy nebo výměně opotřebovaných dílů?
Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev,
která obsahuje kupony s 20% slevou na vybrané opravy
a řadu dalších výhod pro Vás.
Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás
připravena u Vašeho autorizovaného servisního
partnera ŠKODA.

ŠKODA Service
ŠKODA Originální díly
ŠKODA Originální příslušenství

odnikud stíněna a celá soustava tak
zde mohla být natočena v ideálním
úhlu pro příjem sluneční energie.
Díky tomu se tu z obnovitelného zdroje energie k 1. srpnu (tedy
za necelý rok) podařilo vyrobit
41 372 kWh, aniž by se musel spálit
byť i jen jediný kilogram uhlí. To
znamená, že do ovzduší uniklo o cca
27 910 kg CO2 méně!
I když toho uspořeného oxidu bylo
ve skutečnosti ještě o něco více. Malá
střešní elektrárna vstoupila nejprve do
zkušebního provozu a teprve její „ostré“ spuštění, které bylo spojeno s instalací sowaru zaznamenávajícího široké
spektrum parametrů výroby, znamena lo pomysl nou
nulu přep o č t u
u spořeného CO 2 .
Tato i další hodnoty se průběžně
z o br a z ují n a i nformační m panelu, který je umíst ě n ve v s t u pn í m
vestibulu II. stupně
školy. Tady je možné
neustále „v přímém
přenosu“ sledovat
a k t uá l ní v ý robu
elektrické energie
a další údaje – třeba

žovská, Ametystová, Topasová, Živcová a Radkovská.
Naše radnice zajistila projektovou

Změny na pozemních
komunikacích
Už na konci května vyšla ve Sbírce
zákonů novela č. 133/2011 Sb., kterou
se mění zákon o silničním provozu.
Dohledu médií zatím docela unikala (narozdíl třeba od nekončících diskusích o „osobě blízké“), připomeňme proto alespoň čtenářům Novin
Prahy 16, jakých důležitých změn se
provoz na pozemních komunikacích
dočkal od 1. srpna letošního roku.
Poslanci, kteří novelu projednávali, chtěli hlavně zjednodušit bodový
systém a zejména zpřísnit postihy za

Czech POINT co umí za 4 roky
Když se v březnu roku 2007 uváděl do
pilotního provozu Czech POINT, bylo
jeho cílem zpřístupnit a hlavně zrychlit
služby státní správy směrem k občanům.
Rozjezd se uskutečnil celkem na
sedmatřiceti pracovištích městských
a obecních úřadů po celé České republice. Po zhodnocení zkušebního fungování se od 1. ledna 2008 jelo na ostro – a to
už na více než osmi stech místech.
Po třech letech od spuštění vydal
Czech POINT více než čtyři miliony
výpisů. Největší zájem je o výpis z rejstříku trestů, další místa v pomyslném
žebříčku patří výpisům z katastru

V dnešním sloupku si Vám dovoluji nabídnout k zamyšlení možná
již otřepané, ale stále aktuální spisovatelovo klišé. Ve fantastickém
podání Rudolfa Hrušínského ve
Vančurově Rozmarném létě zazněla
známá replika: „Tento způsob léta
zdá se mi poněkud nešťastným...“
Fráze je sice všudypřítomná a aplikovatelná na mnoho let i mnohá
léta dopředu i zpátky, ale pro letošní léto je až nestoudně trefná.
Nebo ne?
Opakují se každý rok, a zvyknout
si na ně stále nemůžeme. (Jak bychom také mohli?) Povodně, záplavy, velká voda, bleskové povodně,
místy až extrémní srážky. Nejzářnějším příkladem může být sever
Čech, který to zřejmě v posledních
letech odnesl nejvíc a kde velká
voda brala lidem nejen domovy už
loni. Jaký je pocit být dvakrát za
sebou, od roka do roka, vyplaven,
v některých místech dokonce i letos
dvakrát za sebou...
Snad mi to meteorologové později
nevyvrátí, když si troufnu tvrdit, že
slunečných dní o tom letošním létě
bylo až žalostně málo. A když už
byly, završily je k večeru bouřky.
Jenže – ne ty „klasické“, na něž jsme
byli vždycky zvyklí. Snad si to ještě
pamatujete – to lehké letní zabouření z veder a pak klid. Tohle jsou
bouře zničující, devastující. Když se
proženou, nechávají za sebou leckde
spoušť. Je to ještě normální?
Sledujete v poslední době zprávy o počasí? Zpravidla se v nich
dozvídáme, jak bylo a ne jak bude.
Rosničky a jejich mužské protějšky
nás zahrnují grafy a jinými malůvkami, kudy postupovala oblačnost,
kde pršelo, kolik bylo stupňů, ale
to, jak má být, se tajuplně schovává
v závěrečné třetině zpráv. To už je
divák často tak unaven, že již dále
nevnímá.
Buď jak buď, léto budiž pochváleno, ať je jakékoliv. A ještě předtím, než skončí, jste srdečně zváni
17. září na další ročník Radotínského Burčákfestu (pozvánku na něj
najdete na stranách 4 a 10)!
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