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Roztylské námìstí patøilo poprvé spoøilovským sousedùm

Témìø osmdesát Spoøilovákù se
dostavilo 6. èervna 2007 ve støedu
do støedu - na trávník Roztylského námìstí pod Eurekou k neformálnímu setkání a posezení o
nièem i o všem, o novinkách, o
Spoøilovì, o minulosti i budoucnosti.
Poèasí bylo objednáno: po bouøce totiž vysvitlo krásnì sluníèko,
a tak mnozí roztáhli svoje deky.
Uprostøed byl pøitom rozložen
stolek, na nìmž se objevila øada
sladkých
laskominek,
které
napekly šikovné Spoøilovandy.
Setkání neformálnì zahájil Tomáš
Ledvina, s tím, že krátce po tom,
co objasnil, že toto setkání má
pøedevším sloužit ke vzájemné
komunikaci, sousedským debatám a seznamování, se musel
vìnovat televizi Prima. To již se
vytváøely kolem stolku skupinky,
kde se živì diskutovalo jak o vážných vìcech, jako je oprava a
rekonstrukce Hlavní tøídy, kácení
topolù v Boèních ulicích nebo
neodbytný hluk z okolních dálnièních komunikací, tak i tøeba o historii nebo o tom, "kde kdo bydlí.".
(thr)

Místostarosta si pochvaloval spolupráci s petièním výborem
V témìø poklidné atmosféøe probìhlo 31.
kvìtna 2007 diskusní setkání prvního zástupce starosty Oldøicha Pražáka se spoøilovskými
obèany. Vše zaèalo kolem osmnácté hodiny,
kdy se dostavilio do jídelny ZŠ Jižní více než
sto zájemcù o zklidnìní dopravy na Spoøilovì.
Pøitom místostarosta mìl praktickou možnost
vidìt aktuální situaci v okolí školy, kdy køižovatka Hlavní - Lešanská byla auty zcela
zacpaná a kolona na Hlavní ulici sahala až na
Roztylské námìstí. Byl si toho plnì vìdom a
hned v úvodu uvedl, že z toho dùvodu chápe
požadavky spoøilovských obèanù a vyjádøil
spokojenost nad spoluprácí s petièním výborem.
V úvodní èásti pøedstavil „Studii dopravního zatížení na Spoøilovì“, kterou pro radnici
Prahy 4 vypracoval Ústav dopravního inženýrství hlavního mìsta Prahy a která byla pro
pøítomné v nìkolika desítkách kusù k dispozici, studii mùžete podle místostarosty získat

bezplatnì na požádání na ÚMÈ Praha 4).
Studie podle slov Pražáka vychází ze souèasného stavu a simuluje stav k roku 2010,
tedy roku, kdy konèí platnost souèasného
Územního plánu hlavního mìsta Prahy. Pøedpokládá se, že zatížení komunikací za uvedené období vzroste prùmìrnì o 10%. Uvedl, že
tato studie je spíše simulací a mìla by být podkladem pro vypracování klasické dopravní
studie, s návrhy øešení dopravy na celém Spoøilovì.
V další èásti dostal slovo zástupce petièního
výboru Tomáš Ledvina. Podìkoval obèanùm
za úèast, vyjádøil spokojenost s faktem, že se
radnice opravnìnými požadavky obèanù
zabývá a z nich vypíchl øešení otázky dopravy
na Spoøilovì jako celku. Ochránit Spoøilov,
aby se jeho ulièky nestaly tranzitními prùjezdnými trasami a vrátit Spoøilovu èistì obytnou
funkci.
(pokraèování na s. 2)

Tomáš Ledvina (vlevo) diskutuje s Oldøichem Pražákem (vpravo)

Místostarosta si pochvaloval ...
Do diskuse za zapojil dále p. Hrdlièka (rovnìž
z petièního výboru), který upozornil na snahy
developerù po zastavení lokality "Trojmezí" a
v té souvislosti dopravní nebezpeèí pro Spoøilov (tranzitní charakter Hlavní ulice na sídlišti i na starém Spoøilovì). Zeptal se také na
financování opravy Hlavní ulice. Místostarosta reagoval v tom smyslu, že "Hlavní ulice
není pøivadìè, ale zkratka." Rovnìž uvedl, že
"otázku Trojmezí neøešíme, protože Trojmezí
neleží na území Prahy 4." Po pozdvižení v
sále doplnil, že ale otázku Trojmezí monitorují a radnice se jistì bude v otázce návazné
dopravy vyjadøovat v rámci územního øízení
(rozhodnutí). Obslužnost území podle místostarosty neøeší ale mìstská èást, nýbrž developer.
Na toto téma navázala další diskutující,
která jako pøíklad uvedla stavbu bytového
domu v blízkosti GFÚ, kterou stavitel staví
bez ohledu na své sousedy (rekonstrukce vily
Na Spoøilovì na bytový dùm se sedmi bytovými jednotkami a krytým parkovacím stáním) a bez ohledu na fakt, že Spoøilov má svùj
historický charakter a ráz. I další obèan Spoøilova se pøimluvil za zachování Spoøilova se
"svým kouzlem urbanistického celku".
Oldøich Pražák stoèil diskusi opìt k Hlavní
ulici. Øekl, že radnice považuje souèasnou
opravu Hlavní ulice jako svoji prioritu, pøed
následnou rekonstrukcí (oprava a rekonstrukce jsou podle Pražáka dva odlišné termíny) by
mìla být definována podoba komunikace.
Radnice pøipravuje minimálnì v blízkosti
školy zvýšené pøechody pro chodce s pøisvícením. Podpoøil námìt petièního výboru vyvýšit køižovatky Hlavní s Boèními. Oprava
musí zaèít ještì letos, bude-li stavební povolení.
Do diskuse se zapojil Jan Jindra, který se
pøedstavil jako pracovník Pražských vodohospodáøských staveb. Uvedl, že Hlavní ulice
nesnese zvýšené dopravní zatížení, hutnìní
materiálu neprobìhlo tak, jak mìlo. Nepovažuje pøesun dopravy do Lešanské za št´astné

øešení a pøimlouvá se za odvedení dopravy na
Spoøilovskou. Na nìj navázal p. Antušek,
který vedle pøesunu dopravy do jiných ulic
upozornil na velmi nepøesná èísla v pøedložené studii a její špatné zpracování. Požaduje
výhled do roku 2030. Místostarosta zopakoval, že studie musela být navázána na aktuální Územní plán. Dále vystoupila pamìtnice,
která zavzpomínala na jednosmìrné øešení
dopravy v dobì výstavby sídlištì i nesplnìný
slib tehdejších politikù, že komunikace na starém Spoøilovì budou urèeny výhradnì pro
místní dopravu. Další obèanka uvedla, že
domù na Spoøilov dnes jela z Barrandova 1
3/4 hodiny a zeptala se, zda pochopila správnì, že v souvislosti s Hlavní budou probíhat 2
stavební øízení (+ oprava Hlavní a + rekonstrukce Hlavní, pøi které budou postaveny
retardéry). Místotarosta pøitakal, a pak dala
tisková mluvèí slovo p. Vaòkovi (èlenu petièního výboru). Ten obsáhle zhodnotil jednání
radnice, upozornil na fakt, že Ústav dopravního inženýrství má software umožòující
dopravní simulaci do roku 2015, informoval o
tom, že investor v lokalitì Trojmezí hodlá v
místì mìnit územní plán, ptá se, proè radnice
Prahy 4 s developery v okolí Spoøilova nejednala. Místostarosta zareagoval v tom smyslu,
že stanovisko MÈ Praha 4 bude v rámci projednávání územního plánu respektováno.
Pan Linha ve svém pøíspìvku øekl, že Spoøilov je obklopen øadou nadøazených komunikací, z nichž automobily v okamžiku zácpy si
zkracují cestu pøes Spoøilov. Jako návrh øešení nabízí uzavøení nájezdu na Jižní spojku.
Rovnìž rekapituloval další problémy Spoøilova: zužování komunikací nemá smysl, øešit
také otázku parkování, dopravu na Spoøilovì
hodnotit z hlediska celku.
Slovo dostal i Jiøí Bendl (zastupitel MÈ
Praha 4 za Stranu zelených), který v obecné
rovinì se pøimluvil za snižování dopravy, podporu cyklostezek a pìších tras. Pan Doležal z
Hlavní ulice podpoøil návrh na zrušení sjezdu
z Jižní spojky a uvedl další neuralgické body
Spoøilova - sjezd z Bohdalce a zkratku v
oblasti Senohrabské ulice.

S emotivním projevem vystoupil Miloslav
Vnouèek. Jeho pøíspìvek se týkal hlukové
problematiky. Øekl, v nedávné dobì obeslal 9
institucí s požadavkem na usnesení týkající se
situace na Spoøilovì (vèetnì ministerstva
zdravotnictví a hlavního hygienika MUDr.
Víta). Státní zdravotní ústav provádìl v jeho
bytì 17. dubna 2007 dvacetiètyøhodinové
mìøení, kdy každých 15 minut mìøil intenzitu
hluku. Ústavem bylo údajnì zmìøeno, že jeho
žádost a petice s 666 podpisy je bezpøedmìtná, protože limity hluku byly zvýšeny jen o
0,8 decibelu. Pøitom p. Vnouèek uvedl, že
85% ètvrthodin bylo tzv. nadhluèných.
K Hlavní ulici se vrátil urbanista p. Pospíšil, který rovnìž podpoøil uzavøení sjezdu na
Jižní spojku, podle nìj by to mìlo být uvedeno v zadání dopravní studie.
Oldøich Pražák zareagoval v tom smyslu, že
o tom by mìla jednat jmenovaná pracovní
komise (2 zástupci samosprávy, dva úøedníci
Prahy 4, dva èlenové petièního výboru). K
otázce hluku se vyjádøil v tom smyslu, že v
nedávné dobì jednal o požadavku nìkterých
spoøilovských obèanù v záležitosti protihlukového valu.
Jedna z diskutujících položila dotaz, proè
vodovodní uzávìry nového vodovodu jsou
umístìny v komunikaci a ne na chodníku, paní
Vlèková zase upozornila na problematiku
kácení Topolù v Boèních ulicích. Na ní navázali Jana Ledvinová a Tomáš Ledvina z petièního výboru, kteøí s Oldøichem Pražákem diskutovali o údajném chystaném svìøení
pozemkù do správy TSK hl. m. Prahy. Oldøich
Pražák na tuto otázku nedokázal odpovìdìt.
Pøítomní obèané vyjádøili nesouhlas s pøípadným novým správcem zelenì. To už se diskuse spíše rozmìlòovala, že ji Oldøich Pražák
ukonèil a podìkoval za úèast. Další diskuse už
probíhala v hlouècích, pøípadnì u nástìnek,
které pøipravili èlenové obèanského sdružení
Spoøilov.
(thr)

Podrobnosti o opravì a
rekonstrukci Hlavní tøídy
najdete na
www.sporilov.info
a
www.praha4.cz

TSK chce na Spoøilovì pokácet
sto stromù
schùzi ve škole se mnozí obèané dozvìdìli, že TSK hodlá vykácet pøes sto stromù na
starém Spoøilovì. Konkrétnì si pøeèetli, že
„VE STROMOØADÍCH ULIC BOÈNÍ I. a
II.*) má padnout více než 100 stromù bez rozdílu vìku a jejich stavu (*vyjma nìkolika kusù
mladých stromkù).“
Na letáku umístìném na jedné z nástìnek se
doslova psalo:
„Žádost TSK již leží pøipravena ke schválení na Úøadì mìstské èásti Praha 4. Podle získaných informací neexistuje žádný projekt
nebo plán obnovy stromoøadí.
TSK - Technická správa komunikací, již dle
svého názvu i praxe nemá dostateèný vnitøní
zájem na zakládání, péèi a ochranì zelenì.
Byla to právì TSK, která v uplynulých letech
trvala na solení ulic a prosadila solení na
obou Boèních. To významnì zapøíèiòuje souèasné poškození stromù. Pokácení stromù bez
náhrady není øešení.
TSK je i zadavatel projektu a hlavní investor opravy ulice Hlavní.
Jak se zachová majitel a správce zelenì na
svém území? Ptejte se na MÈ Praha 4. Žádejte odpovìï. Žádejte nápravu.“
Co je na tom pravdy, jsme se zeptali spoøilovského zahradníka Jana Fischera:
„Svoji odpovìï uvedu takto:
Kácení v rámci smysluplného plánu obnovy
je pøijatelné. Ale kácení pouze s vágním pøíslibem náhradních výsadeb a navíc do pravidelnì prosolované pùdy je nesmyslné a tedy
nepøípustné.
Klubko se musí rozplétat od pøíèiny, nikoli
od následkù.
Ano, dnešní zhoršený stav stromù v tìchto
alejích je dùsledkem zimního solení vozovek
v pøedešlých letech.
Horní úseky, (na B-I. 4 bloky a na B-II. 1
blok), byly v rámci úpravy posypových plánù
v létì 2005 ze solné údržby vyjmuty – tam je
nadìje, že se stav stromù po èase stabilizuje a
také tam bude možné nové stromy vysazovat.
Bohužel však na 70% výmìry alejí se dále pøi
zimní údržbì komunikací (ZÚK) solí a stromy
dále umírají. To je zvláštì markantní na Boèní
II., kde se stav výraznì zhoršuje - právì v
závislosti na solení vozovek. Boèní II. má
totiž ještì navíc tu smùlu, že vozovka je zde
pouze 3m široká a sypaèe nedovedou posolit
pouze asfalt a tak intenzivnì solí také stromy
a plochu aleje.
Toto je základní pøíèina chøadnutí našich
stromoøadí. K tomu dále pøistupují výkyvy
poèasí, sucho a mìstské prostøedí vùbec. Pøesto lze konstatovat, že po úpravì ZÚK a omezení solení v r. 2005, vèetnì lepšího dodržování technologické káznì ze strany sypaèù,
dochází místy ke stabilizaci, nìkde i k mírnému zlepšení stavu stromù. Vždycky však jde o
dlouhodobé procesy v øádu mnoha let.
Celkový stav obou stromoøadí lze hodnotit
jako stav pøed obnovou, vìtšina stromù z
pùvodní výsadby je již opravdu na konci

životnosti, a jsou-li navíc silnì zasaženy solí nemají již dlouhodobou perspektivu. Takové
stromy musí být a jsou prùbìžnì redukovány
a vyžaduje-li to jejich stav – pak jsou i káceny.
Stav jednotlivých stromù v tìchto alejích je
znaènì rozdílný, jsou i rozdíly mezi celými
úseky. Po letošní zimì je opìt vidìt i nìkolik
mrtvých stromù, které budou následnì odstranìny, na dalších stromech je plánována prùbìžná údržba - øez. Jiné stromy jsou bezvadné, další mladé, vysazené v rámci obnovy. Na
jaøe r. 2006 MÈ zadala znalecký posudek k
posouzení stavu stromù v tìchto alejích z hlediska provozní bezpeènosti a dalšího vývoje.
Následnì byly provedeny pøedepsané akutní
zásahy a další péèe je provádìna prùbìžnì v
souladu se závìry posudku.
Celkovì lze øíci, že aleje jsou pod stálou
kontrolou, jsou tam provádìny potøebné zásahy a stav z hlediska provozní bezpeènosti je v
rámci možností konsolidovaný.
Vedle toho se zaèalo na MÈ diskutovat o
možnostech obnovy obou alejí a vzhledem k
fin. možnostem byla pøijata varianta postupného odstraòování celých neperspektivních
stromù, (tedy žádná zbyteèná konzervace) tak jak doporuèují i závìry posudku.
Posledním bodem znaleckého posudku z
r.2006 je však také požadavek na vyøešení
ochrany pùdy pøed solením.
Tento požadavek je pak klíèový ke všem dalším úvahám o jakékoliv formì obnovy stromoøadí, zejména na ul. Boèní II. - tam bez zmìny
dnešní solné praxe hrozí poškození, èi znièení
každé nové výsadby stromù.
Nejprve by tedy mìla být uspokojivì vyøešena otázka solení vozovek v tìchto stromoøadích a jednotné správy zelenì. Poté je tøeba
vést odbornou širší diskuzi, nebo alespoò
úvahu, (také s památkáøi), na téma druhového
složení a habitu budoucích alejí – jednoduše
øeèeno: „Mají se obnovit topoly, nebo se má
sázet nìco zcela jiného? Mají být obì aleje
osázeny jedním druhem stromu, nebo má být
každá alej jiná?“ Nakonec bude tøeba vypracovat osazovací plány respektující nové provozní vztahy a teprve potom zahájit obnovu
stromoøadí.
Dokud toto nebude vykonáno a navíc nebudou zajištìny finanèní prostøedky na výsadby
a následnou péèi, nemá smysl podporovat hromadné, èi plošné kácení. Do té doby funguje

základní péèe v jejímž rámci jsou havarijní, èi
jen potenciálnì nebezpeèné stromy prùbìžnì
odstraòovány."
(thr)

Dopravní zácpy jsou na Hlavní
skoro bìžnou záležitostí
Již jsme ve Spoøilovských novinách nìkolikrát informovali o tom, že Hlavní ulice na starém Spoøilovì dnes neplní funkci obytné tøídy,
nýbrž tranzitní komunikace a jakési zkratky
mezi dálnicemi.
Obèanské sdružení Spoøilov nám
k tomuto podalo podrobnìjší informace.
Prostøednictvím monitorování dobrovolníkù zjistilo, že v dobì od 23.4. do 10.5.2007,
došlo celkem 7x k dopravní zácpì v oblasti
Hlavní - Lešanská. K uvedenému blokování
Hlavní ulice docházelo jak v dopoledních
hodinách, tak v podveèer. Kolizní situace byly
zaznamenány ve dnech 24.,26.,27.4. a 2, 3., 4.
a 10.5. 2007. To vše za situace, kdy jeden
smìr Hlavní je úplnì uzavøen.
„Jednoznaènì jde o tranzitní dopravu,
která se sem vlévá z dálnice a Jižní spojky
pøímo na ulici Hlavní, tu celou projede a
pokraèuje smìr Praha 10 pøes celé sídlištì,
nebo nahoru smìr Jižní mìsto. Další místo
kudy se tranzit vlévá do naší oblasti je Severní I. ve smìru od Bohdalce. Postupnì dojde k
úplnému naplnìní Lešanské a Hlavní - bìžnì
ke kostelu, ale i ještì dále smìrem ke sjezdu z
dálnice. Pak stojí i Severní I. a pøíjezd po
Hlavní ze sídlištì (svìtla pod školou.) Ucpání
Hlavní a Lešanské má vždy za následek rozlití dopravy do ulièek st. Spoøilova a další
zácpy v tìchto ulièkách pøi výjezdu z oblasti.
Navíc èást øidièù v oblasti beznadìjnì bloudí,
jezdí nervóznì až agresivnì.“ Tolik uvádí
jeden z dobrovolníkù obèanského sdružení.
Jak jsme na stránkách Spoøilovských novin
již nìkolikrát napsali, tento stav je na Hlavní
ulici zpùsoben dlouhodobì neøešenou organizací dopravy v celé oblasti starého i nového
Spoøilova a absence sjezdù a propojení v klíèových místech rychlostních komunikací.
Paradoxem zùstává, že právì Spoøilov je tìsnì
sevøen trojúhelníkem dálnic, kudy projede
dennì na 235.000 automobilù a dostává se mu
jednoho z nejhorších zatížení automobilovým
smogem v zemi vùbec.
(red)

Paradoxy pražské dopravy
15. kvìtna 2007 hovoøili o spoøilovské
dopravì na vlnách Èeského rozhlasu 6 v
rámci poøadu ZEMÌŽLUÈ Tomáš Ledvina z
obèanského sdružení Spoøilov, Oldøich Pražák
(místostarosta MÈ Praha 4), Michaela Valentová (Ústav pro ekopolitiku). Poøad si mùžete
poslechnout na adrese:
http://media.rozhlas.cz/podcast/media/_audio/00545683.mp3.
(red)

Obèanské sdružení Spoøilov
Obèanské sdružení Spoøilov vzniklo
21.3.2007 a v souèasné dobì sdružuje témìø
dvacítku èlenù. Jde vesmìs o aktivní èleny
Petièního výboru Petice obèanù za zklidnìní
dopravy na celém Spoøilovì a za zachování
ulice Hlavní jako obytné tøídy. Dne 5. èervna
2007 si èlenové mezi sebou zvolili pìtièlenný
výkonný výbor. OS sdružuje „obyvatele a
pøátele Spoøilova k poskytování obecnì prospìšných èinností v oblasti ochrany životního
prostøedí, ochrany památek a kulturních hodnot a k dalším aktivitám ve smyslu obèanské
spoleènosti, k ochranì pøírody na území Spoøilova a rozvoji obèanské spoleènosti v této
oblasti.“
(thr)

Pátráme po osudech sochy!
Pomùžete?
Již nìkolikrát jsme ve
Spoøilovských novinách
psali o historii pomníku
zborovským hrdinùm.
Zmínili jsme se o tom, že
byl pomník odhalen 29.
7. 1937 za velké úèasti
spoøilovských obèanù.
Vìøíme tomu, že jistì
mezi vámi ètenáøi existují fotografie z jeho
odhalení. Víme také, že autorem pomníku je
ruský legionáø kapitán Babka, a že návrh
pochází od arch. Stanislava Režného. Socha
byla odlita v ÈKD Blansko. Je rovnìž známo,
že socha byla na konci èervence 1940 z politických dùvodù odstranìna.
Chceme se pokusit zmapovat podrobné
osudy pomníku, od návrhu pøes realizaci
(vèetnì postupu výroby), odhalení, slavnosti u
pomníku v letech 1937, 1938 až po následné
sejmutí a odstranìní. Pomùžete pøi pøíležitosti
70. výroèí popsat a zpracovat jeho historii? V
pøípadì, že se nám sejde dostatek materiálù,
rádi uspoøádáme výstavku tìchto materiálù.
Pište, kontaktujte nás na adrese v tiráži!
(red)

Znáte zábìhlický jez?
Správce potoka Botiè (MHMP) by rád
umístil informaèní tabuli na zábìhlický jez. V
této souvislosti shání nìjaké informace o historii tohoto díla. Uvítá fotografie i vzpomínky
pamìtníkù. Materiály zasílejte prosím do
redakce Spoøilovských novin. Pracovníkùm
pražského magistrátu je rádi pøedáme.
(red)

Sbìr nebezpeèného odpadu 2007
V roce 2007 opìt probìhne sbìr nebezpeèného odpadu ze spoøilovských domácností. Na každém stanovišti, jejichž seznam
pøinášíme v tomto pøíspìvku, se bude
nebezpeèný odpad (nebezpeèné složky bìžného komunálního odpadu) sbírat pøibližnì 20 minut. Využijte proto i vy možnosti,
zbavit se nebezpeèných vìcí a zároveò možnosti ušetøit naše životní prostøedí.

Pokraèuje rekonstrukce
OD CENTRUM
Po èase bychom ètenáøe Spoøilovských novin rádi chtìli informovat o prùbìhu rekonstrukce
Obchodního domu Centrum.
Jak asi všichni zaznamenali, stavební práce zaèaly 2. dubna 2007 a
zatím probíhají bez vìtších problémù. Zatím se zdá, že plánovaný termín otevøení v prùbìhu záøí tohoto
roku bude dodržen.
Nyní bych Vás rád pøedbìžnì seznámil s tím, co se nám povedlo a na jaké prodejny a provozovny služeb se mùžete tìšit a i s tím, co se nám dosud nepodaøilo.
V pøízemí, v prostorách souèasného zverimexu, který se pøesune do 1. patra, bude otevøena velká lékárna, vpravo od vstupu bude nová vìtší prodejna kvìtin a hned za vstupními
dveømi máme pøipravený prostor o rozloze 19 m2, kam bychom rádi získali provozovnu služeb, nejlépe opravnu obuvi a výrobu klíèù, èi sbìrnu èistírny, nebo jinou, pro okolní obyvatele potøebnou službu. Musíme se ale pøiznat, že se nám to zatím nepodaøilo a tímto bychom
rádi oslovili i Vás, ètenáøe Spoøilovských novin, zda-li nevíte o nìkom schopném a šikovném, kdo by mohl mít o pronájem této provozovny zájem.
Ostatní prodejny a provozovny (Albert, Sázková kanceláø Fortuna, Èeská spoøitelna, Pošta
i Trafika) v pøízemí zùstávají zachovány na stejné ploše.
Do 1. patra bude od parkovištì pøístup eskalátory, nebo výtahem z druhé strany od Pošty
po schodišti. Budou Vás zde èekat pravdìpodobnì tyto nové prodejny a provozovny: kniha,
optika, zlatnictví a hodináøství vèetnì oprav šperkù a hodinek, obuv, papírnictví, prodejna
spoleèenských odìvù i odìvù pro volný èas, velká drogerie, zverimex - akvaristika, který se
sem pøesune z pøízemí a další prodejna odìvù vèetnì prodeje znaèky Quele.
Dále zde v menších stáncích bude prodej mobilních telefonù, zastoupení významné
pojišt´ovny Axa a pravdìpodobnì prodejna tapet vèetnì dalšího sortimentu.
Ze služeb zde bude k dispozici solárium, kadeønictví a holièství spolu s kosmetickým salonem a velká moderní restaurace, která však bude otevøena dodateènì, pravdìpodobnì až v
závìru tohoto roku.
V 1. patøe máme volnou ještì jednu prodejnu o rozloze cca 70m2 a jeden prodejní stánek
o rozloze 25m2. Vìøíme ale, že i ty se nám podaøí brzy obsadit.
V prùbìhu pøíštích mìsícù si Vás dovolíme znovu oslovit a seznámit s dalším prùbìhem
stavebních prací a doufáme, že i s posledními pozitivními novinkami v sortimentu nabízeného zboží a služeb.
Filip Votruba
øeditel, Obchodní domy Regata

Trasa sbìru nebezpeèného odpadu v kvìtnu
až listopadu 2007 nemine ani Spoøilov. Pøinášíme Vám pøehled, kde je možno odložit do
speciálního mobilního kontejneru nebezpeèný
odpad.
20.èervna 2007, 1.srpna 2007, 19.záøí
2007 a 31.øíjna 2007. Roztylské námìstí (u
è.o. 33) od 17:40 hod. do 18:00 hod. Jižní
námìstí od 18:10 hod. do 18:30 hod. Hlavní
(u restaurace U Øezníkù) od 18:40 hod. do
19:00 hod.
Ve støedu 21.listopadu 2007. Roztylské
námìstí (u è.o. 33) od 8:00 hod. do 8:20 hod.
Obyvatelé Spoøilova mohou v uvedených
termínech obsluze svozových vozidel odevzdat baterie, akumulátory, nádoby od sprejù,
zahradní chemii, mazací oleje, lepidla, øedidla
a barvy, léky a teplomìry, kyseliny a hydroxidy, záøivky a výbojky, pesticidy, fotochemikálie a odmašt´ovací pøípravky.
(mm)

Kino Sigma
14-15.6.
16-17.6.
19.6.
20.6.
24-27.6.
29-30.6.

20:00 Divoèáci
16:00 Robinsonovi
20:00 Fontána
20:00 Želvy Ninja
20:00 Piráti z Karibiku
Na konci svìta
20:00 Roming

Program kina najdete na www.sporilov.info
nebo na www.kinosigma.cz.
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