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Zpravodajství z Prahy 8

Starosta Osmičky přivítal prvňáčky v Libni
radiční vítání prvňáčků absolvoval
i starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS)
na Základní škole Bohumila Hrabala
v Libni. Volba této školy na dnešní den byla
logická. Starosta Gros zde prvňáčky navštívil
nejen jako představitel městské části, ale též
jako otec. V lavicích zde totiž svůj první školní den zažila i jeho dcera Cecílie.
Starosta popřál ředitelce, aby pod jejím vedením škola dobře fungovala a aby do školy
rády chodily nejen děti, ale i pedagogický
sbor. Především pak popřál všem dětem, aby
tento školní rok byl pro ně úspěšný, ničím

nenarušovaný, aby se nejen dozvěděly mnoho nových věcí, ale našly i nové kamarády.
A také, aby byly zdravé a opatrné ve škole
i mimo školu.
„Nastává opět září, děti se zase s radostí
vrací do školních lavic. Jim i vám, jejich rodičům, přeji hladký začátek školního roku.
Dětem laskavé paní učitelky a pány učitele,
rodičům pak to, aby jejich ratolesti dobře
prospívaly a měly z nově nabytých vědomostí
radost. A pokud se ve škole nebude dařit úplně na jedničku, buďte ke svým dětem vstřícní
red
a chápaví,“ dodal starosta Gros.
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V Praze 8 se prázdninách vrátilo do všech patnácti základních škol
zřizovaných městskou částí zhruba osm tisíc sedm set žáků. Svůj
první školní den v lavicích zažilo tisíc sto padesát prvňáčků.

Starosta Prahy 8 Ondřej Gros přivítal prvňáčky na Základní škole Bohumila Hrabala
v Libni.

Městská společnost Technologie
hlavního města Prahy začala
v Praze budovat fotovoltaické
elektrárny. Dvě sluneční
elektrárny nainstalovala na
střeše bytových domů v Libni
a jednu na Černém Mostě. Tři
pilotní projekty sloužily k tomu,
aby společnost otestovala
technologie a nastavila procesy.
Nyní už přechází do ostrého
režimu výstavby. Do konce roku
chce nainstalovat fotovoltaické
panely na dalších 17 objektů, od
příštího roku pak zvýšit tempo
až na dvě fotovoltaické
elektrárny týdně.
istou energii budou ihned po připojení
do sítě využívat první tři bytové domy
v Praze. V letošním roce se jí dále dočká třeba i domov pro seniory v Ďáblicích,
objekt Policie ČR v Praze 4 nebo škola
v Praze 11. „Střechy domů nachází díky fotovoltaickým panelům smysluplné využití.
Zvlášť v současné situaci, kdy řada domácností zažívá zdražování elektřiny. Oproti
tomu fotovoltaické elektrárny zajišťují
vlastní zdroj levné energie a tím úsporu té,
kterou je jinak nutné nakupovat ze sítě.
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Dvěma domům v Libni
dodávají energii sluneční elektrárny

Úspora se pohybuje mezi 20 až 40 procenty,“
uvedl pražský radní Prahy pro oblast správy
majetku Jan Chabr (TOP 09). Budování slunečních elektráren na pražských střechách
přispívá i k plnění klimatického plánu metropole.
Společnost Technologie hlavního města
Prahy (THMP) v celém projektu tzv. „Pražské solární elektrárny“ zajišťuje vypracování
projektové dokumentace, povolovací procesy
a na jejím základě pak instalaci celé solární
elektrárny. Práce vedoucí k hotové elektrárně trvají podle předsedy představenstva
THMP Tomáše Jílka zhruba čtyři týdny: „Pokud není vyžadováno stavební povolení,
které celý proces prodlouží, máme projektovou dokumentaci pro jeden objekt hotovou

obvykle do tří týdnů. Samotná realizace už
je rychlejší – ta zabere týden. Podmínkou je
ale dostatek potřebného materiálu, zejména
FVE panelů,“ řekl Jílek.
Fotovoltaické panely bude THMP instalovat nejen na městské objekty, ale také na bytové a rodinné domy. „Pro následující rok
jsme si stanovili cíl dokončit až dvě fotovoltaiky týdně. Plánujeme proto významně posílit stav našich elektromontérů a projektových manažerů, kteří by nám pomohli
ambiciózního výsledku dosáhnout,“ dodal
Tomáš Jílek.
Sluneční elektrárny vybudované v letošním roce budou mít souhrnný maximální výkon 400 kilowatt peak. Ambicí pro příští rok
red
je navýšení až na tři megawatt peak.

