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BLANKA MALUŠOVÁ

BATERIE S VÝKONEM
JEDEN MEGAWATT
Prakšice zvolili kvůli tomu,
protože tam firma má už
fotovoltaickou elektrárnu, a
tak mohli zařízení zapojit
do distribuční soustavy.
Svou roli podle slov Vítězslava Skopala hrál také fakt,

SEM JI UMÍSTÍ. Do distribuční soustavy zapojí baterii ve fotovoltaické elektrárně na kraji obce. Foto: Deník/Blanka Malušová

že v blízkosti mají servisní
tým. Systém v Prakšicích
bude mít výkon jeden megawatt a elektrická energie,
která v něm bude akumulovaná, bude využitelná při
výkyvech distribučních
soustav nebo při zvýšené
poptávce po energii.
Systém bude ve větším
množství akumulovat elektrickou energii, aby byla k
dispozici ve chvíli, kdy je
nedostatek energie v síti a
je potřeba elektřinu uvolnit.
Nebo také v případě, kdy je
síť nestabilní či odolává obrovským výkyvům.
„V takových případech je

akumulátor schopen spustit
dodávku energie v řádu
sekund,“ sdělila Lucie Vurbsová, PR manažerka Solar
Global.
Z BATERIE NEMŮŽE NIC
VYTÉCT ANI NIC NEVYPOUŠTÍ DO OVZDUŠÍ
Pro samotné Prakšice nepřinese baterie žádné přímé
výhody, má totiž dalekosáhlejší význam. V budoucnu by prý ale chtěla společnost zaměstnat tamní lidi.
„O baterii jsem se dověděl z
rozhodnutí stavebního úřadu v Brodě. Nemuseli žádat
o svolení, protože baterie

Velehrad bude žít v sobotu
premiérovou literární poutí
Celkem 13 poutí se letos uskuteční na Velehradě.
Tou poslední, ale v historii obce premiérovou, bude
v sobotu literární pouť, jejímž hlavním tématem
bude odkaz života a díla básníka, novináře, spisovatele a překladatele Jana Zahradníčka (†55), oběti
politických represí 50. let minulého století. Program
bude zahrnovat mši svatou, seminární a besední
program a komentovanou prohlídku výstavních expozic ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje.
Besední účast na akci přislíbil literátův syn Jan Jakub Zahradníček (68). „Velehradská literární pouť
bude z části inspirována odkazem katolického básníka Karla Vysloužila, zakladatele poutí píšících
křesťanů, které se konávaly na Svatém Hostýně.
Loni v říjnu proběhla na Velehradě vzpomínková
beseda na tohoto křesťanského literáta,“ informoval
mluvčí velehradské farnosti Petr Slinták. (zs)

PITÍN

Žena, jež bodla muže, je ve vazbě
Dokončení ze strany 1
Co stálo za napadením pětačtyřicetiletého muže,
policie zatím neuvedla. Žena byla po incidentu odvezena do kroměřížské psychiatrické nemocnice.
Nyní čelí obvinění ze zvlášť závažného zločinu
vraždy ve stadiu pokusu. V případě prokázání viny
může strávit za mřížemi dvanáct až dvacet let. (zav)
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Tolik milionů korun rozdělí Nadace partnerství
na Zelené oázy v obcích,
soutěží o ni například ZŠ
Boršice.

INZERCE

Koupím
LOUPANÉ VLAŠSKÉ

OŘECHY
160 Kč/kg
(odvezu od 10 kg)

Výpadky energie sužovaly Hradišťsko
Dokončení ze strany 1
Podle něj byla nejhorší
situace během posledních
tří neděl, kdy během dne
zaznamenal šest až osm výpadků. Lidé si stěžovali, že
jim nejde elektřina nejen v
jiných místech v Uherském
Hradišti, ale například i v
Jarošově, Sadech, Kněžpoli,
Mistřicích, Bílovicích, Buchlovicích, Kunovicích či Ostrožské Nové Vsi.
Reakce nebo spíše nereakce společnosti E.ON dopálila i hradišťského starostu Stanislava Blahu. „Už
jsem opravdu vytočený na
maximum. Na naše upozornění a dotazy z 12. listopadu
zareagoval E.ON dnes večer,
21. listopadu, s tím, že po-

tvrzují přijetí stížnosti a
předají ji k vyřízení příslušnému oddělení,“ napsal starosta na svůj Facebook. Situaci začal řešit přímo s
členem představenstva
E.ONu, což evidentně zabralo. Slovácký deník totiž ve
středu zjistil, že distribuční
společnost zjednala nápravu.
„Krátkodobé výpadky jsme
opravdu řešili již delší dobu.
Několikrát se nám je podařilo obnovit dálkovým sepnutím, ale vznikaly nečekaně nové. Naši technici v
terénu prošli celou trasu a
odhalili problém na trafostanici v Jarošově, která
není majetkem naší společnosti. Do trafostanice zatékalo, což byla také příčina

Klauni pobaví
děti bláznivou
pohádkou

Brodský výtvarník vystaví
své obrazy v restauraci

Uherské Hradiště – Veselé
divadelní představení si
mohou užít děti v Uherském
Hradišti. V neděli od 10 hodin budou v Čajovně Pod
kaštany svědky náhodného
setkání dvou klaunů. V
představení Šašek Franta a
klaun Pepe aneb Se smíchem je vždycky lépe ani jeden z představitelů netuší,
že se na jevišti sejdou dva.
„Oba klauni přicházejí zahrát
dětem pohádku. Přítomnost
druhého šaška je překvapí.
Do představení se musí zapojit i malí diváci, aby jim
pomohli sehrát dobře známou, v jejich podání praštěnou, pohádku,“ nastínil herec Slováckého divadla David
Vacke. V roli druhého klauna
uvidí Davida Vaculíka. (mvh)

Uherský Brod – Svou třetí
výstavu v restauraci Balkán
v Uherském Brodě zahájí
tamní výtvarník Vlastimil
Mahdal na konci listopadu.
Vernisáž začne v neděli od
16 hodin. „Vystavovat budu
asi třicet obrazů, které jsem
namaloval
akrylem a
budou
kombinovanými technikami. Mou inspirací jsou
motivy z kosmu, mé sny a
fantazie. Jsem v důchodu,
takže maluji jen pro radost
a ne pro peníze. Důležité je,
aby se obrazy líbily mně a
přátelům,“ vysvětlil dvaašedesátiletý výtvarník. Tvorbě
se věnuje každodenně. I díky odpočinku jsou jeho díla
veselejší a abstraktnější. Na
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výpadků,“ uvedl mluvčí
E.ONu Vladimír Vácha. Trafostanice byla podle něj
okamžitě odpojená od distribuční sítě až do té doby,
než bude opravená.
Lidé, kterým výpadky
způsobily nějakou škodu na
majetku, mohou náhradu
požadovat právě po E.ONu.
„Našim zákazníkům se za
nečekané potíže omlouváme. Jejich požadavky, pokud
se prokáže, že byla škoda
způsobena výpadky dodávky
elektrické energie, jsme připraveni řešit,“ dodal mluvčí.
Požadavky mohou lidé
posílat elektronicky na
info@eon.cz nebo zavolat
na zákaznickou linku 800 77
33 22, která je zdarma.

netradičním místě vystavuje
rád. „Na vernisáž lidi do galerie přijdou, samostatně na
výstavu za týden přijdou tři
návštěvníci. Do restaurace
chodí víc lidí, takže je mohu
zaujmout. Z Balkánu jsme
udělali takové miniaturní
kulturní centrum,“ řekl
na prodej
nadšeně výtvarník. Na
vernisáži možná vystoupí
s kapelou Country beat Fénix, kterou spoluzakládal.
Kvůli svému věku loni z kapely vystoupil. Obrazy si
návštěvníci mohou zakoupit. Výstava potrvá do konce
února příštího roku. Na
Vladimíra Mahdala následně
naváže svou výstavou umělec František Sovák. (mvh)
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Prakšice – Energetický
unikát budou mít od konce
listopadu v Prakšicích. Jako
první ve Zlínském kraji a
mezi prvními v celé republice tam bude sídlit velkokapacitní baterie. Kontejner
přivezený z Nizozemska
bude obsahovat zařízení,
které dokáže rozsvítit 100
tisíc led žárovek na hodinu.
Baterie by měla pokrývat
výkyvy v elektrické síti.
„Velmi zjednodušeně řečeno, je to jako malá přečerpávací elektrárna. Když je v
síti přebytek energie, baterie se bude nabíjet a když
naopak energie bude scházet, baterie bude energii
dodávat,“ vysvětlil Vítězslav
Skopal, akcionář společnosti
Solar Global, která baterii
vlastní.

bude v jejich areálu, kde
mají solární elektrárnu,“
uvedl starosta Prakšic Josef
Hefka. Tamní obyvatelé se
nemusí obávat žádného nebezpečí. „Velkokapacitní
baterie fungují ve světě již
přes pět let a nikde zatím
nebyl zaznamenán žádný
problém, žádná havarijní
situace,“ sdělil Vítězslav
Skopal.
Z baterie nemůže podle
jeho slov nic „vytéct“ a ani
nic nevypouští do vzduchu.
„Velmi zjednodušeně řečeno, je to jako dobíjecí tužková baterie, jen milionkrát
větší. Baterie neprodukuje
žádné emise a neohrožuje
okolí nebezpečnými látkami,“ doplnil Vítězslav Skopal
s tím, že společnost počítá s
využitím zařízení minimálně 10 let.
Baterie bude schopna plně fungovat od 30. listopadu. To je zároveň den, kdy
se uskuteční slavnostní zahájení za účasti hejtmana
Zlínského kraje, holandského velvyslance a dalších významných hostů. V průběhu
prosince budeme baterii
testovat a ostrý provoz
předpokládáme od ledna
2018,“ uzavřel Vítězslav
Skopal. Velkokapacitní baterie společnost vyjde na 20
milionů za přispění evropských fondů.

VELEHRAD

dbi_1018673-04

Kontejner s baterií
přiveze firma
z Nizozemska.
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Velkokapacitní baterie z Prakšic
rozsvítí 100 tisíc žárovek na hodinu

