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ZŠ U Školské zahrady se může 
chlubit novou jídelnou a družinou 

Opravy chodníků v Kobylisích pokračují,
u Palmovky vznikají bezbariérové přechody

Ipodec má vůz na svoz komunálního 
odpadu, který jezdí na zemní plyn

Městští strážníci v dubnu radili 
malým cyklistům 

Fórum: 
Jak účinně bojovat proti vandalismu
a nepořádku na veřejných místech? 

Nabídka Centra aktivizačních
programů pro seniory

Nemocnice Bulovka otevřela nový 
příjem oddělení ARO  

Fotbalový turnaj přípravek na 
Admiře vyhráli Vikingové
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Vážení spoluobčané,

zřejmě každý z nás při putování českou zemí 

často žasne nad tím, co všechno bylo v komu-

nistické architektuře možné. A také nad tím, 

jaké hrůzné kombinace staveb nám rudá strana odkázala. Paneláky 

nalepené na historických památkách či dálnice protínající centra měst. 

Všichni věděli, že s tím nic nenadělají. A když ceknou něco proti, budou 

ještě kádrováni, popotahováni, šikanováni a třeba i souzeni.

Bohužel i dnešek přináší takové nápady. Jedním z nich je záměr 

distribuční společnosti postavit plynovou elektrárnu s pětatřicetimet-

rovým komínem v těsné blízkosti zástavby a Čimického háje. Lidé se 

určitě ozvou a řeknou takovému monstru kategorické ne. Co s tím? 

Nynější vedení radnice Prahy 8 občanům Bohnic slíbilo, že nebude 

podporovat zahušťování výstavby, a to včetně budování takových 

objektů, jakými jsou například elektrárny. To platí i o projektu Troja 

Horizons, proti kterému někteří obyvatelé i osmá městská část bojují 

již delší dobu. Ale nemusí to stačit.

Zákony této země jsou už zkrátka takové. Obce nebo občanská 

sdružení jsou jen účastníky schvalovacího procesu, defi nitivní rozhod-

nutí ale mají ve svých rukách orgány státní správy, jakým je například 

stavební úřad. A pokud investor splní zákonem dané podmínky, máme 

smůlu. Ale možnost příznivého výsledku tu stále je, tak ji zkusme 

využít. Společně totiž máme větší šanci.

Příjemný květen Vám přeje

 Josef Nosek
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Chcete se setkat se senátorkou a zastu-

pitelkou Prahy 8 za ODS Alenou Palečko-

vou? Máte příležitost každé pondělí, a to od 

10.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hod. 

v Libeňském zámku, Zenklova 35, číslo dveří 4,

tel.: 284 82 20 31.

Zastupitelé za KSČM v Praze 8 zvou 

občany na setkání, která se uskuteční

12. a 26. května a 9. června, a to v době 

od 16.00 do 18.00 hodin na OV KSČM Pra-

ha 8, Světova 8, Libeň, tel.: 284 82 58 20, 

e-mail: ov.praha8@kscm.cz, net: www.pra-

ha8.kscm.cz. 

ČSSD zve občany do svého sídla 

v Zenklově ulici 27 na setkání se zastupiteli 

zvolenými v Praze 8. Ta se uskuteční 18. květ-

na a 15. června od 17.00 hodin. Telefon: 721 

029 892, e-mail: ovv.praha8@cssd.cz

Strana zelených nabízí občanům Prahy 8 

setkání se zastupiteli a diskuzi o problémech 

naší městské části. Pro dohodu o schůzce pro-

sím volejte pana Petra Vilguse, tel.: 602 80 

70 82 nebo pište na e-mail: petr.vilgus@zele-

ni.cz nebo využijte Skype kontakt „vilgus”.

Setkání s politiky

Vedení radnice Prahy 8 nesouhlasí s výstavbou 

plynové elektrárny, kterou poblíž Čimického háje 

plánuje vybudovat Pražská energetika. Osmá měst-

ská část tak chce zabránit projektu, jenž by zhoršil 

životní podmínky především okolních obyvatel.

„Rada osmé městské části v minulosti opakova-

ně tento záměr odmítla. Není možné občany tak-

to nešetrně zatěžovat dalšími emisemi v ovzduší 

a hlukem. Nehledě na to, že Čimický háj slouží jako 

místo oddychu i aktivního odpočinku stovek lidí,” 

prohlásil starosta Prahy 8 Josef Nosek. Podle něj 

se vedení radnice bude snažit výstavbě elektrárny 

i nadále bránit. Svůj nesouhlas se záměrem dali 

najevo i zastupitelé osmé městské části.

Pražská energetika hodlá v blízkosti své roz-

vodny Sever postavit elektrárnu o výkonu 50 MW. 

Na projekt již od Ministerstva životního prostředí 

získala kladný posudek vlivu na životní prostředí 

EIA, přestože nejen tamní obyvatelé varují před 

novým zdrojem znečištění. Výstavbu doprovázejí 

i pochybnosti, kdy se například objevují informace 

o zkreslování technických podkladů. I proto radni-

ce požádala odborníky o nezávislý posudek, včetně 

možností alternativních řešení. -jf-

Vedení Prahy 8 stavbu elektrárny nechce

Místo poblíž ulice K Ládví, na kterém chce Pražská energetika vybudovat plynovou elektrárnu

Foto: verpa

Zpravodajství

Škola má novou jídelnu a družinu
Základní škola U Školské zahrady se může 

pochlubit zrekonstruovanou jídelnou a také 

družinou, která byla umístěna do nově prove-

dené vestavby v půdním prostoru. Radnice tak  

vyhověla požadavkům hygieniků ohledně stra-

vovacího provozu a zároveň pomohla škole vyře-

šit dosavadní nedostatečné prostory pro druži-

nu. Zmodernizovány byly jak veškeré prostory 

kuchyně a jídelny, tak gastronomická zařízení. 

„V budově se uskutečnila sanace vlhkého zdiva 

suterénu, statické zesílení stropních konstrukcí 

pod půdou a výměna konstrukce krovu. Byly 

provedeny nové ležaté i svislé rozvody zdravot-

ně technické instalace, nová elektroinstalace, 

nové dlažby, obklady, povrchové úpravy, vymě-

něna okna, osazeny nové zařizovací předměty 

a nová vzduchotechnika,” sdělil místostarosta 

Prahy 8 Martin Roubíček. Celá stavba, včetně 

gastrotechnologie, přišla radnici přibližně na

35 milionů korun.

Slavnostní zahájení vystřídal již běžný provoz 

jídelny, prvním obědem, který uvítal děti, byly 

špagety. Hosté si prohlédli veškeré nové prosto-

ry, které bez pochyby přispějí k dalšímu rozvoji 

školy. Prozatím bude jídelna fungovat pouze pro 

žáky a zaměstnance základní školy. Do plného 

provozu pak bude uvedena 1. září 2010 v sou-

vislosti s oslavou 50. výročí otevření školy. -rw-

Fota: Radka Wallace




