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Prakšice: první velkokapacitní baterie
v Česku „utáhne“ hodinu sto tisíc žárovek
VOJTĚCH TRUBAČÍK

Prakšice – Jakmile se nabije, dokáže hodinu zásobovat
až sto tisíc žárovek nebo
sto padesát domácností po
jeden den. Dveře do budoucnosti skladování energie pootevřeli návštěvníci a
investoři slavnostního
spuštění první vysokokapacitní baterie v České republice, které se poslední listopadový den uskutečnilo u
Prakšic. Právě tam, u místní
solární elektrárny, byl realizován zatím unikátní projekt v rámci celé republiky.
„Věřím, že tato baterie
nebude pověstnou první
vlaštovkou, která jaro nedělá,
ale že naopak na ni navážou
další významné projekty v
rámci skladování energie.
Sama naše společnost má v
příštím roce v plánu vystavět
desetkrát větší uložiště u

PROHLÍDKA. František Smolka ze společnosti Solar Global ukazuje hejtmanovi Jiřímu Čunkovi vnitřek
velkokapacitní baterie v Prakšicích. Foto: Deník/Vojtěch Trubačík

Ochozu. To by bylo zatím
největším ve střední Evropě,“ odhalil úmysl pokračovat v ustaveném trendu
František Smolka ze společnosti Solar Global.
Na slavnostní zahájení
provozu se byl podívat i

hejtman Zlínského kraje Jiří
Čunek s nizozemským velvyslancem Keesem Janem
Reném Klompenhouwerem.
Náklady na pořízení baterie o výkonu jeden megawatt přesáhly dvacet milionů korun a její výstavba

byla podpořena evropskými
fondy. Díky možnosti ukládat energii při jejím přebytku a dodávat ji do sítě při
jejím nedostatku slouží
především k vyrovnávání
výkyvů energie v distribučních soustavách.

Na trzích se objeví více policistů
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Na slavnostní spuštění
dohlížel hejtman i nizozemský velvyslanec.

Krátce ze Zlínska
Dokončení ze strany 1
Podle tiskové mluvčí policie Zlínského kraje
Lenky Javorkové zvýšená bezpečnostní opatření již
začala v našem kraji posledním listopadovým víkendem a budou pokračovat až do konce roku.
A netýkají se zdaleka jen vánočních trhů. „Vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě se policie více
zaměří například na vánoční trhy a na akce, které
doprovází blížící se vánoční svátky, kde bude vyšší
koncentrace lidí,“ uvedla Lenka Javorková s tím, že
z preventivních důvodů budou policisté v ulicích
vybaveni dlouhými zbraněmi.
Mezi nakupující vyráží v předvánočním období i
strážníci Městské policie Zlín. „Již několikátým
rokem realizujeme bezpečnostní opatření Advent,
strážníci budou od 1. prosince provádět kontroly
vnějších i vnitřních prostor obchodních center
včetně přilehlých parkovišť. Intenzita prováděných
kontrol pak ještě více vzroste ve dnech pracovního
volna,“ uvedl ředitel zlínské městské policie a ředitel Kolegia ředitelů městských policií Milan
Kladníček.
Opatření podle něj budou prováděna tak, aby
nerušila běžný chod města. Milan Kladníček také
připomněl, že zlínským strážníkům budou v této
době na náměstí pomáhat nová mobilní služebna
i nový kamerový bod. Zlínské náměstí Míru tak
budou mít strážníci doslova pod drobnohledem.
„Přesto uvítáme oznámení občanů, pokud se jim
nebude cokoliv zdát,“ vyzval ředitel zlínských
strážníků Milan Kladníček.
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Rozsvěcení vánočních stromů:

1 120 000

Senátoři chtějí zrušit část
zákona o střetu zájmů
Slovácko – Velkou vlnu nevole vyvolala novela zákona
o střetu zájmů. Ohradily se
proti ní obce, ale i velká část
Senátu. Ve čtvrtek 30. listopadu byl Ústavnímu soudu
v Brně oficiálně doručen návrh na zrušení části zákona
podepsaný 42 senátory.
„Tento zákon může sloužit
k šikaně určité části obyvatel, volně dostupné informace pak kriminálním živlům
k vydírání či vyhrožování
představitelům místních samospráv,“ uvedla renomovaná advokátka Jana Zwyrtek
Hamplová, která společně se
senátory spatřuje protiústavnost především v tom, že
se ve veřejných přehledech
má objevovat i majetek
manželek či manželů, případně společníků starostů,
místostarostů a radních.
„Zveřejňování majetkových
přiznání, v našem případě
pro starostu a místostarosty,
funguje už několik let. Informace si může po zaregistrování kdokoliv prohlédnout, s
čímž souhlasíme. Nově by ale

Na takovou částku vyšla nová sanitka pro Baťovu
krajskou nemocnici. Vůz Volkswagen Transporter má
kvalitnější transportní techniku včetně nakládací rampy, pojízdného křesla a klimatizaci v prostoru pro pacienty. Krajská nemocnice tak již nyní disponuje osmnácti sanitními vozy.

tuto povinnost měli mít i
neuvolnění členové zastupitelstva, s čímž nesouhlasíme
stejně jako s tím, aby nahlížení do oznámení probíhalo
bez předchozí žádosti anonymně,“ nechal se slyšet
starosta Velehradu Aleš
Mergental. Obec se proto už
na začátku listopadu připojila k prohlášení Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Severo-Lanškrounsko.
Slovácký senátor Ivo Valenta považuje krok senátorů za zatáhnutí symbolické
záchranné brzdy. „Podpora
nadpoloviční většiny všech
senátorů je jasným signálem, že jako zákonodárný
sbor stojíme o tuto nezbytnou změnu zákona o střetu
zájmů,“ řekl Ivo Valenta.
Podle něj je pozitivním
signálem, že Ministerstvo
spravedlnosti zatím nebude
přistupovat k udělování
sankcí pro ty starosty, místostarosty či radní, kteří by
nepostupovali v souladu s
napadnutým ustanovením
zákona o střetu zájmů. (ms)

2. 12. 16:30 – Tlumačov, na náměstíčku
2. 12. 16:30 – Racková
2. 12. 16:00 – Fryšták, náměstí
3. 12. 18:00 – Zlín, náměstí Míru
3. 12. 17:00 – Zoo Zlín, Lešná
3. 12. 16:30 – Spytihněv, u kostela
3. 12. od 14:30 – Bohuslavice u Zlína, u zbrojnice
6. 12. 17:00 – Vizovice, Masarykovo náměstí
10. 12. 15:30 – Březůvky, u kulturního domu
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Dotační titul
Sazba dotace v Kč Jednotka
Jednotná platba na plochu (SAPS)
3 377,73
ha
Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy
1 853,35
ha
příznivé pro klima a životní prostředí (Greening)
Platba pro mladé zemědělce
844,43
ha
Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS)
VCS bílkovinné plodiny
2 989,64
ha
VCS konzumní brambory
4 776,85
ha
VCS brambory pro výrobu škrobu
13 743,06
ha
VCS ovoce s velmi vysokou pracností
12 932,59
ha
VCS ovoce s vysokou pracností
7 940,85
ha
VCS zelenina s velmi vysokou pracností
11 462,28
ha
VCS zelenina s vysokou pracností
4 083,80
ha
VCS cukrová řepa
6 540,43
ha
VCS chmel
15 965,20
ha
VCS tele masného typu
8 560,25
VDJ
VCS dojnice
3 597,20
VDJ
VCS bahnice nebo kozy
3 402,87
VDJ
Přechodné vnitrostátní podpory (PVP)
Zemědělská půda
159,25
ha
Chmel
4 370,55
ha
Brambory určené na výrobu škrobu
1 449,39
t
Přežvýkavci
85,65
VDJ
Krávy bez tržní produkce mléka
100,93
VDJ
Ovce/kozy
50,43
VDJ
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Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje
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