Noviny pražské ètvrti Spoøilov

CHYSTANÁ

REKONSTRUKCE

Pražská vodohospodáøská spoleènost, a.s.
(PVS) pøipravuje rozsáhlou investièní akci v
podobì kompletní rekonstrukce dnes již zastaralé vodovodní sítì na starém Spoøilovì.
Pùjde o dvì etapy stavebních prácí v oblasti
ulic Severní I / Lešanská - Severní XI.
Vodovodní pøípojky jsou v této oblasti jednak již znaènì zastaralé a èasto se zde vyskytují poruchy, jednak jsou i pomìrnì netradiènì
øešeny, kdy nìkteré domy jsou napojeny pøes
sousední a ne pøímo z vodovodního øadu.
Èasto tak dochází k sousedským sporùm, a to
zejména pøi odstraòování havárií.
Po ukonèení hlavních výkopových prací je
v plánu i rekonstrukce vozovky v uvedené
èásti ulice Hlavní. Budou vyznaèeny nové
pøechody, a to i s pøekonáním zeleného pásu
(napø. u zastávky autobusu è.118 - Starý Spoøilov). Bude kladen dùraz na co nejmenší
zásah do zelenì, která je nyní v Hlavní ulici
koneènì na velmi dobré úrovni. Ovšem úsek
mezi ulicemi Boèní I a Boèní II nebude z
finanèních dùvodù rekonstruován.
Rekonstrukce ulice vyvolává negativní
reakce mezi místními obèany. Obrželi jsme
dvì reakce, které zveøejòujeme:
Rekonstrukce Hlavní ulice postrádá
nápaditost a zejména vizi
Tedy spíše by se to nemìlo jmenovat rekonstrukce, ale jen oprava povrchu - tedy nový
koberec a chodníky. Co je však zásadní to jsou
pøechody a jejich úplnì nové vedení - tedy
napø v prostorech B-I. a B-II. zrušení stávajících chodníkù pøes aleje a budování zcela
nových (!) 4m širokých chodníkù zcela mimo
pochozí smìry umísƒovaných hloubìji do alejí
samozøejmì na úkor stromù, vèetnì kácení.
Navíc obèanùm na Hlavní budou do oken
svítit další svìtla - pøisvícení pøechodù - vše to
bude zaklandrováno, protože i autoøi cítí, že to
nebude fungovat - a protože nebude - tak
budeme chodit pøímo køižovatkou - tedy
vozovkami...
Jaký charakter bude mít Hlavní tøída?
Rychlostní dálnièní pøivadìè (potom ta opatøení proti chodcùm, parkování a de facto obyvatelùm této ulice) X nebo obytná ulice, tøeba
s dopravou, ale zklidnìnou na 40km v celé
délce, pøijetím faktu a na vìdomí existenci
domù a obyvatel, kteøí nemají jiný pøístup do
domu než z Hlavní, umožnìní tøeba i parkování .... (to by ale znamenalo napø rozšíøení
vozovky o cca 0,5-0,75m, nebo dláždìné zálivy ap. - všichni to známe z ciziny - možností je
mnoho!)
Chodcù již oproti minulosti moc nechodí opravdu musíme pøekládat smìry chodníkù a
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pøechodù - a ty pak budovat 4m š.?????? mnohde nám dnes staèí - NA TEN pìší
PROVOZ šíøe 1,5 - 2,0m, (dokonce jen dlaždice 0,45m!) - a pak ty vyvolané klandry...
Musíme ty pøechody v prostorech B-I. a II.
opravdu ještì svítit??? Napø. u školy tøeba jo,
ale tady?) - domky jsou malé - snad na to je i
norma, urèitì to není dobré).
Závìr - dìlá to na mne dojem, že to postrádá nápaditost a zejména VIZI!!! Tu však
potøebujeme ze všeho nejvíce - nebo tam
máme ten dálnièní pøivadìè na vìèné èasy???
A když ano - tak s ním chceme žít a pøežít a ne
aby nás jenom uzurpoval. Hlavní byla pùvodnì koncipována jako souèást zahradního
mìsta - jako promenáda a samozøejmì jako
sadová obytná Hlavní ulice - tøída Zahradního mìsta - nenavazovala na žádnou dopravní
tepnu té doby. Chodník na severní stranì byl
široký "vyhlídkový" - promenádní - a dláždìný
mozaikou. Je anachronismus, že domky nízké, dlouhé øadovky nemají de facto jediný
pøístup k jediné ulici!!! (a pozbydou ho zcela
obrubníky zvednou na 15cm - nájezd na nový
chodník bude zakázán, ulice - vzhledem k
autobusu a náklaïákùm obecnì rel. úzká... ale
zùstane nám v podstatì nesmyslnì široký
chodník, po kterém se však již nikdo neprochází...a chodci sedli do aut.)
Doba se mìní a je tøeba to brát v úvahu.
Další šance na stavební úpravy za 50let - tak
to vážení Spoøilováci zvažte.
(ètenáø si nepøeje uvést své jméno, jeho
identita je však redakci známa)
Pøíspìvek do diskuse na téma
rekonstrukce Hlavní ulice
Taky mám z toho všeho pocit, že ani tak
nejde o smysluplnou rekonstrukci Hlavní
ulice, ale spíš o zprostøedkování dobrého kšeftu nìkterým nejmenovaným firmám. Jedna
ruka druhou myje...
Proè øešit následky a ne problém zcela od
zaèátku. Ten problém, jak se o nìm zmiòuji,
zaèal v okamžiku vybudování dálnièního pøivadìèe, který nìkterá moc moudrá hlavièka
navrhla vyústit do ulice Hlavní, úzké to
dopravní tepnièky celého starého Spoøilova.
Silnièka má uprostøed stromoøadí, po stranách jsou rodinné domeèky se zahrádkami jak
dlaò. A kdo to nezná, mìl by se pøijet podívat,
co se tam dìje každé ráno, témìø každý den
odpoledne, nejlépe však v pátek odpoledne a v
nedìli veèer. To je vìc....
A tak doporuèuji øešit nejdøíve omezení
dopravy na Hlavní ulici, co nejvíc ji minimalizovat a taky zpomalit, nejlíp retardéry, a to

nejenom u školy, aby si z této ulice nedìlali
øidièi závodní dráhu, což už se teï nìkdy dìje.
Až bude nová asfaltka, bude to svádìt ještì
víc.
A pak se mohou ušetøit ty naprosto vyhozené peníze za vybudování jakýchsi pøechodù
pro nikoho. Snad jsem nìkde zaslechla, že prý
taky pro slepce. Jen tak mimochodem, na Spoøilovì žádného neznám a pokud tam nìjaký
pøece jen existuje, tak by se vyplatilo spíš mu
poøídit zlatého retrívra jako vodícího psa a
nebudovat pitomosti!!! Ušetøené peníze by
pak bylo lépe vynaložit do nákupu nových
stromù, protože TSK solí a solí a solí. V zimì
si nìkdy pøipadám jak v pohádce sùl nad zlato
- kopec soli, hora soli... A stromy hynou...Není
škoda nièit zeleò a kácet ty krásné topoly kvùli
novým pøechodùm u Boèní I a II, když ty stávající aspoò mnì a všem mým známým vyhovují? Proè budu muset kvùli nim chodit oklikou kolem zábradlí, které stejnì brzy zrezatí a
bude hyzdit ulici. Navíc se toto všechno bude
budovat pro dvì èi tøi spoøilovské babky, které
tudy za den pøejdou, vìtší frekvence tu stejnì
není.
A ještì k tomu parkování na Hlavní....
Úžasný nápad.... Celou tuhle akci musel
vymyslet nìkdo, kdo vùbec nemá ponìtí, jak to
na starém Spoøilovì chodí, jak tady žijeme.
Nejenže nám žádná místa na parkování nepøibydou, ale naopak kvùli nepotøebným pøechodùm o mnoho dalších ještì pøijdeme, a to ve
všech ulicích zaústìných do Hlavní.
Pokud mi na úøadech poskytly správné
informace, pak životní prostøedí se k celé záležitosti vyjádøilo odmítavì, zrovna tak doprava. Tak jsem zvìdavá, jestli pravda zvítìzí (jak
nám po revoluci nadšenì sdìloval pan prezident Havel), anebo jest-li jsme se už octli v
tvrdém kapitalismu, kde vítìzí spíše zisky a
styky - a rozum pokulhává.
Iva H. z Hlavní ulice
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Náš pravidelný ètenáø Jiøí Konvalina nám
pøeposlal vyjádøení Ing. Ctibora Kocingera,
øeditele divize investic PVS, ze kterého
vybíráme: “V lokalitì "Starého Spoøilova"
je pøipravena rekonstrukce vodovodu a
kanalizace v ulici Hlavní. Z dùvodu potøeby
snížení nákladù je akce koordinována s
TSK, která po realizaci investice PVS provede rekonstrukci vozovek. TSK však z dùvodu
omezených finanèních zdrojù v r. 2006 zaøadilo akci do r. 2007, tedy i investice PVS je
posunuta do roku 2007 s pøedpokladem termínu zahájení realizace se zahájením stavební sezony v jarním období r. 2007.”

Údržba chodníkù na Spoøilovì

100 000 ètenáøù Spoøilovských novin!

Ètenáø Spoøilovských novin ze Spoøilova,
pan Jiøí Zadražil je autorem dalšího zajímavého pøíspìvku.

Bylo vás již neuvìøitelných 100.000 !
Ano, vás, ètenáøù Spoøilovských novin. Dnes - v nedìli 19.listopadu 2006 v 11:44 hod.
naše webové poèítadlo (v pravé dolní èásti monitoru) zaznamenalo stotisícího návštìvníka
tìchto nekomerèních, lokálních e-novin... ètìte dále...
Blíží se rok 2007 a v kvìtnu uplynou již 3 roky od zahájení provozu internetové domény
sporilov.info a Spoøilovských novin. Ètenost novin se postupnì zvýšila pøibližnì na úroveò
cca 400 unikátních pøístupù za den, což je více než skvìlé èíslo, vezmeme-li v úvahu, že se
jedná o amatérské, lokální a nekomerèní noviny. A pøece,ètenáøi si Spoøilovské noviny našli
sami. A jsou to nejenom ètenáøi ze Spoøilova, ale i z Michle, Chodovce, Chodova, Zahradního Mìsta, ale i z mnohem vzdálenìjších míst...
Vìøíme, že se podaøilo založit základní internetový rozcestník a jediný stálý a pravidelnì
aktualizovaný informaèní zdroj z této pražské ètvrti.
I na základì vašich pøipomínek se je snažíme pøehlednì tøídit do tématických rubrik. Tìší
nás i èasté "bouølivé" diskuse k èlánkùm. Projekt obyvatele Spoøilova zajímá, ètvrt´ ve které
žijí jim není lhostejná a mají ji rádi. Za dobu provozu SN jsme zaznamenali jen nìkolik negativních reakcí, což je v porovnání se stovkami kladných ohlasù smìšné èíslo.
V souèasnosti už neexistuje na internetu tématicky ucelená stránka o Spoøilovì, kterou
byste na Spoøilovských novinách v odkazech nenašli.
Tìší nás i odezva "mobilních ètenáøù", kteøí si chválí WAPovou verzi SN a systém RSS.
100 tisíc ètenáøù odpovídá témìø osminásobku poètu obyvatel Spoøilova, a to nás zavazuje k další èinnosti.
Vìøíme, že Spoøilovské noviny zùstanou pro Vás i nadále místem, kam rádi a pravidelnì
zavítáte a že i Vy sami v budoucnu pøispìjete vlastním èlánkem, reportáží, fejetonem, anketou. Souèasnì bychom chtìli požádat ty z vás, kteøí mají možnost a hlavnì disponují lingvistickými schopnostmi s pomocí pøi pøekladu základního informaèního èlánku o naší ètvrti. V
rubrice "International" budou postupnì veškeré možné jazykové mutace tohoto èlánku, pøípadnì mutace jeho zkrácené verze. Na spolupráci, na námìty a pøipomínky se tìší vaše
Redakce Spoøilovských novin.

Kdo má provádìt v zimì úklid a posyp
chodníku pøed domem? Èást chodníkù na
našem sídlišti uklízí mìsto (mìstská èást?) a
èást majitelé domù. Platí pro to zøejmì nìjaká
kriteria, která neznám...ètìte dále...
Jsem èlenem Spoleèenství, kterému patøí
dùm a pozemek na kterém je postaven. Zeleò
kolem domu a pøedzahrádky patøí mìstské
èásti Praha 4. Na chodník pøed domem pøiléhající k místní komunikaci se od vchodových
dveøí dostáváme pøes pozemek mìstské èásti
(MÈ) po pøístupovém chodníku, který byl zøejmì postaven v rámci výstavby sídlištì a
pozdìji bezplatnì pøeveden na obec. My jsme
ho nechali na naše náklady vydláždit. Jinak
než po tomto chodníku, pøes pozemek mìstské
èásti, se na chodník pøiléhající k místní komunikaci nedostaneme.
Úklid chodníku v zásadì upravuje zákon
13/1997 Sb. "o pozemních komunikacích". Ve
zkratce: vlastníkem pozemních komunikací je
obec ( § 9 ) a odpovìdnost za škody vzniklé
neschùdností chodníku má majitel pøilehlé
nemovitosti ( § 27 odst.4 ).
Z mnou uvedených skuteèností je zcela zøejmé, že náš dùm nehranièí s komunikací (chodníkem) a že proto neodpovídáme za škody
vzniklé neschùdností chodníku. Podle mého
výkladu zákonných ustanovení za škody zodpovídá mìstská èást Praha 4, která by proto
mìla zajistit úklid chodníku v zimním období.
My pak máme samozøejmou povinnost zajistit
úklid pøístupových chodníkù vedoucích pøes
pozemek MÈ k vchodùm našeho domu. Tomu
se nebráníme.
Je mùj výklad zákona správný? Jaká vlastnì v Praze platí pravidla pro jednoznaèné
urèení subjektu, který má úklid chodníku provádìt ?

Mgr. Tomáš Hromádka – šéfredaktor a zakladatel Spoøilovských novin
Marek Mahdal, DiS. – redaktor Spoøilovských novin

Projekt Krajina za školou
ZŠ Na Chodovci Praha 4 - Spoøilov se
úèastní práce na projektu Krajina za školou.
Projekt se uskuteèní ve spolupráci se sdružením Tereza o.s. a bude trvat dva roky.
Hlavním úkolem je shromažïování starých
fotografií Spoøilova a jeho okolí. Poøízením
fotografií souèasného stavu daného místa
bude možné pozorovat vývoj naší obce. Obracíme se proto i na veøejnost, kdo mùže zapùjèit staré fotografie, aby je laskavì pøinesl do
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kanceláøe školy. Všechny fotografie obratem
vrátíme. Všem, kdo nám poskytnou jakoukoliv pomoc, pøedem dìkujeme.
Tel. spojení 272 011 882 zástupkynì øeditele školy Mgr. Zuzana Švadlenová, 272 011
881 hospodáøka školy Nikola Páníková.
Staré fotografie a materiály i vzpomínky
na zašlou slávu Spoøilova uvítáme rovnìž
ve Spoøilovských novinách.

PRAZE 10 A 13?

Již dva a pùl roku píší pravidelnì Spoøilovské noviny o tom, že se Spoøilov nachází v Praze 4. To nakonec každý považuje za samozøejmé,
že? Ovšem dnes jsme se pøesvìdèili, že to není tak jednoznaèné.... Pøi procházce v ulicích a ulièkách Starého Spoøilova narazíte na mnoho novì
zrekonstruovaných domù a vil.... a také na nové "ulièní cedule". Paradox je v tom, že nìkteré novotou záøící ulièní tabulky a tabulky popisných
èísel jaksi zaspaly dobu. Posuïte sami...
Majitelé rekonstruovaných domù mnohdy ani netuší v jaké mìstské èásti Prahy žijí. Spoøilov byl souèástí obvodu Prahy 13 do roku 1960, souèástí Prahy 10 nebyl dokonce nikdy.
Marek Mahdal

Aktuální informace
již více než 2 roky na
www.sporilov.info
Zajímáte se o chystanou
rekontstrukci Hlavní ulice?
Hledáme obèany, kterým
není osud nejdùležitìjší a
nejznámìjší spoøilovské
ulice lhostejný.
Napište nám na
hlavni@sporilov.info
Vánoèní koncert 2006 v ZŠ Jižní
ZŠ Jižní zve všechny rodièe zdejších žákù a
i všechny lidi ze Spoøilova na tradièní vánoèní koncert. Ten se bude konat ve støedu
20.prosince 2006 od 18:00 do 19:00 hodin,
a to v tìlocviènì školy. Vstup je hlavním
vchodem dolní budovy "A". V prùbìhu akce
probìhne ochutnávka vánoèního cukroví.
Výtìžek z koncertu bude vìnován na dobroèinné úèely, konkrétnì na podporu studia dítìte z Afriky.
(mah)

Èekání na Ježíška 2006
Pod záštitou Výboru rodièù dìtí ze základní
školy Na Chodovci se koná již 8.roèník lampiónového prùvodu. Akce pro dìti nazvaná
"Èekání na Ježíška" se tentokrát koná ve ètvrtek 21.prosince 2006. Sraz úèastníkù pochodu
je v 17:30 hod. v ulici Hlavní pøed supermarketem Albert..
Prùvod odtud pùjde spoøilovským sídlištìm
smìrem ke škole v ulici Na Chodovci a Tøešòovkou dolù k Hamerskému rybníku. Cestou
si dìti (a jejich rodièe) ozdobí "stromeèek pro
zvíøátka" a zazpívají si i vánoèní koledy.
Všichni jste vítáni. S sebou staèí vzít jen lampión, pøípadnì jiné "svìtlo", rolnièky, zvony, a
samozøejmì nìco pro zvíøátka. V cíli úèastníci obdrží drobný dárek a mohou posedìt v areálu Hamrsport.
Vypnìte televizi a vezmìte i vy své dìti
na dnes již tradièní pøedvánoèní prùvod Spoøilovem!
(mah)

Zacházíte správnì
s vánoèním kaprem?
Státní veterinární správa ÈR upozornila ve
své tiskové zprávì ze dne 22. 11. na zásady
zacházení s vánoèními kapry pøi jejich prodeji a pøi dalších manipulacích po jejich koupi.
Chceme s nimi zákazníky seznámit. Dále už
mluvèí SVS ÈR ing. J. Duben:
„Veøejnost si stále více uvìdomuje, že
vánoèní kapr není hraèka, ale „jídlo“. Není
tedy vhodné si s ním pøed jeho usmrcením
hrát, napøíklad doma ve vanì. Vhodné není
ani vypustit ho tzv. na svobodu, do rybníka
nebo do øeky. Obojí se považuje podle zákona
za týrání zvíøat.
Kapr je po výlovu sádkován, zbaví se tak
bahenního pachu, pøimìøenì se vylaèní, takže
o Vánocích je pøipraven na to, aby byl
humánnì usmrcen a stal se pokrmem. Kdyby
byl v takové kondici vypuštìn do øeky èi
do rybníka, s nejvìtší pravdìpodobností by
uhynul.
Usmrcení kapra je nejlépe nechat odborníkùm, a ne pùsobit mu stresy cestou domù
a pak ještì další neodborným zabíjením
v kuchyni. Usmrcení musí pøedcházet omráèení tupým pøedmìtem na temeno, následovat
musí okamžité vykrvení pøetnutím žáber,
popøípadì pøetnutím míchy a cév tìsnì za hlavou. Že se nesmí kapr zaživa zbavovat šupin,
vytlaèovat mu jikry nebo mlíèí kvùli zjištìní
pohlaví, ohrožovat jeho oèi, èi brát ho za skøele, je již všeobecnì známo. Usmrcovat se smí
jen schváleným zpùsobem, a jen na pøání
zákazníka, nikoli do zásoby.
Nakládání s rybami a zpùsob prodeje na ulicích kontrolují pracovníci státního veterinárního dozoru.
Povinností prodejcù je zajistit prodejní
místo tak, aby odpovídalo vyhlášce
è. 375/2003 Sb. Musí být vybaveno váhami a
prodejním pultem s omyvatelnou a dobøe èistitelnou pracovní deskou, dále dostateènì velkými kádìmi na uchování živých ryb v souladu s požadavky na pohodu zvíøat a jejich
ochranu pøed týráním. Prodejce musí také
zajistit dostatek èerstvé vody, která musí protékat a tím vodu provzdušòovat.
Pokud prodejce ryby i zabíjí, kuchá a por-

cuje, musí mít i odpovídající porcovaní desku,
nože, palièku na omraèování ryb a stìrky.
Dále pak uzavíratelné a øádnì oznaèené nádoby na odpady – vnitønosti, žábry, šupiny. Musí
mít také zdroj pitné vody na umývání pracovního pultu. Osoby, které ryby usmrcují,
kuchají nebo porcují, musejí mít zdravotní
prùkaz a pøíslušné ochranné pracovní prostøedky (omyvatelnou zástìru, pryžové holinky a pryžové rukavice).“
(štk)

Hospodou roku 2006 je
spoøilovská První piwní tramway
První piwní tramway Jiøího „Bejèka“
Stehlíèka se stala HOSPODOU ROKU.
Ocenìní obdržela od Sdružení pøátel piva,
které udìlovalo ceny 15. listopadu 2006
v Humpolci. GRATULUJEME!
27.11.2006 byl v restauraci nacházející se
na koneèné tramvajové linky èíslo 11 (Spoøilov) naražen sud netradièního piva Joes Garage a na zaèátku prosince další pivní specialitu
z náchodského pivovaru Primátor - pivo
typické pro britské ostrovy (PRIMÁTOR®
English Pale). V nedìli 3.12.2006 okolo 21:30
hod. se už toèil tøetí 15-ti litrový soudek
ze ètyø.
(red)

Horolozecká stìna v ZŠ Jižní
V letošním roce byla otevøena nová horolezecká stìna tìlocviènì ZŠ Jižní. Jsou zde jak
cesty lehké obtížnosti pro zaèáteèníky, tak i
cesty pro zkušené lezce.
Otevírací doba: pondìlí 18:00 - 22:00
úterý 19:00 - 22:00
Cena: jednorázový vstup 50 Kè
permanentka 10 x vstup 400 Kè
Pùjèovné: veškerý lezecký materiál (kromì
lezeèek) 50 Kè. Informace na tel. èísle: +420
731 457 031 Milan Lebeda
Informaci zaslala Daniela Kaudersová

Tomáš Töpfer vyhrál pøesvìdèivì
doplòovací volby do Senátu
Tomáš Töpfer (bez politické pøíslušnosti na
kandidátce ODS) zvítìzil v našem volebním
obvodu v II. kole doplòovacích voleb
do Senátu Parlamentu ÈR.
Výsledky II. kola:
Tomáš Töpfer - 73.07%
Prof. Ing. Richard Hindls CSc - 26,92%
Volební úèast - 25,48% (25 650 vydaných
obálek).

Výsledky volby do Zastupitelstva
Prahy 4 ve spoøilovském obvodu
Až dlouho po pùlnoci byly 22.10.2006
na serveru Èeského statistického úøadu zveøejnìny souhrnné výsledky voleb do Zastupitelstva MÈ Praha 4 ze všech okrskù našeho
volebního obvodu è. 4. Na Spoøilovì zvítìzila
ODS (5 mandátù), pøed ÈSSD (2 mandáty),
KSÈM a SZ (obì strany po jednom mandátu).
Volební úèast dosáhla pouhých (!) 45,04%
(Spoøilovští obèané, to jste tak spokojeni nebo
vám je to jedno??? - pozn. red.) . Do zastupitelstva byli konkrétnì zvoleni:
Staòková Ivana, 49 let,
ODS, 4 839 hlasù 11.55%,
Schneider Jan, 22 let, ODS,
4 710 hlasù, 11.25%
Tomanec Vladimír, 38 let,
ODS, 4 757 hlasù, 11.36%
Kabíèková Jana, 46 let,
ODS, 4 739 hlasù, 11.32%
Menzelová Blanka Ing. , 49 let,
ODS, 4 716 hlasù, 11.26%
Vedral Vladimír Ing., 38 let,
SZ, 1 392 hlasù, 12.86%
Skoupil Karel, 53 let,
KSÈM, 970 hlasù, 12.32%
Kuchaø Petr, 52 let,
ÈSSD, 1 750 hlasù, 12.20%
Ptáèník Karel, 59 let,
ÈSSD, 1 638 hlasù, 11.42%
Na celoobvodní úrovni získala Strana zelených 11.11 %, Èeská strana sociálnì demokratická 13.33%, Komunistická strana Èech a
Moravy 4.44%, Obèanská demokratická strana 64.44% , Koruna Èeská (monarchistická
strana Èech, Moravy a Slezska) 0.00%,
STRANA ROVNOST ŠANCÍ 0.00%, Èeská
strana národnì socialistická 0.00%, Koalice
SONOB 0.00%, Unie Prahy 4 6.67%. Volební
úèast dosáhla 42,08% (!).
Zastupitelstvo se dosud nesešlo k svému
ustavujícímu zasedání vzhledem k odvolání
ÈSSD ve 2. volebním obvodu.

Derek Nadsamec aneb
Mr.Noon poprvé v detektivce
A je to tady ! Jen devìt mìsícù ubìhlo od
premiéry pátého filmu Mr.Noona - Napoleon
Pražský a tento amatérský filmaø se chystá na
další velkolepou kulturní akci, se kterou
èasem zavítá i na Spoøilov. Bìhem jara a léta
a prakticky i bìhem podzimu Mr.Noon a jeho
poètený filmový štáb nezahálel a natáèel.
Výsledkem je vùbec první "noonovská detektivka". Pro všechny pøíznivce producenta a
herce Mr.Noona máme tak další, velmi dobrou zprávu. Mr.Noon pøináší do kin svùj nový
film - Derek Nadsamec. Premiéra se tentokrát
koná v kinì Atlas na Florenci (Sokolovská 1), a to v sobotu 16.prosince 2006 od 18:00 hod.
Mr.Noon plánuje na jaro 2007 promítání tohoto filmu i ve spoøilovské Sigmì.
V každém pøípadì nepropásnìte další šanci a v sobotu 16.prosince 2006 od 18:00 hod pøijïte do kina Atlas v Karlínì (na Florenci). Vstupné je 50 Kè (na zaplacení pronájmu kina). Snímek Derek Nadsamec trvá 55 minut a stává se tak zatím nejdelším dílem od NoonArt Production.
Spoøilovské noviny o natáèení detektivní "vyrakvené" prvotiny Derek Nadsamec informovaly již koncem srpna. Stejnì jako loni, tak i letos Mr.Noon natoèil nìkolik zábìrù do svého,
již šestého celoveèerního filmu právì u nás na Spoøilovì.
Mistr Noon bezesporu patøí k nadìjným tváøím èeského filmového umìní. Filmy jako
"DNV", "Zkuste to také", "Hrdina se vrací", "Život a dílo génia Ištvána Birambíba" ale i loni
dokonèený snímek Napoleon Pražský není tøeba èeskému divákovi více pøedstavovat.
Mr.Noon bìhem druhé poloviny letošního roku získal za svou tvorbu celou øadu ocenìní. Za
snímek "Život a dílo génia Ištvána Birambíba" dostal cenu v rámci projektu "Revoluce v
Divadle na Prádle". A právì Ištván získal i další cenu, tentokrát "Zlatou kazetu". Aby toho
nebylo málo, tak s "Ištvánem" vyhrál Mr.Noon i cenu pivovaru Rychtáø na festivalu "Žïárský
trpaslík 2006". Gratulujeme.
Mr.Noon pøedstavuje své unikátní dílo, vèetnì skeèù "Léèebna zjevù" na svých webových
stránkách kde je možno nahlédnout do zákulisí celého filmového štábu...
(mah)

Strategická hluková mapa
Hlavní mìsto Praha bude muset v nejbližší
dobì podle podmínek Evropské unie realizovat tzv. "strategickou hlukovou mapu".
Do konce srpna roku 2008 musí být vytvoøen
akèní plán na snížení hlukové zátìže, jinak
hrozí mìstu sankce. Snížení hlukové zátìže je
považováno za jeden z nejvýznamnìjších
úkolù nastávajícího volebního období (20062010). Toto vzešlo i z podnìtu a z doporuèení
odborníkù a obèanských iniciativ. Na akèní
plán pak naváže jednotný pìtiletý plán
postupného snižování a odstraòování hlukové
zátìže v metropoli. Do pilotního projektu
odboru mìstského investora jsou zaøazené
lokality Barrandov, Spoøilov a Kbelská spojka. Nechme se tedy pøekvapit...
(mah)

Stravování pro spoøilovské
dùchodce i ve školním roce
2006/2007
Školní jídelny spoøilovských základních
škol zajišt´ují stravování pro dùchodce
i v tomto školním roce - 2006/2007.
Stejnì jako v loòském roce, tak letos dvì
základní školy na Spoøilovì pro místní seniory pohodlné a cenovì velmi pøijatelné stravování. Do školních jídelen si mohou zajít spoleènì se svými vnuky a vnuèkami.
ZŠ Na Chodovci 2700 nabízí pro dùchodce
obìdy za 45,-Kè (o 5,- více než loni). Obìd si

lidé mùžou odnést domù v pøinesených nádobách, nebo sníst v jídelnì, a to od 11:00 hod.
– 11:45 hod. Kontakt: paní Dvoøáková 272
770 790.
ZŠ Jižní 750 nabízí obìdy za 46,- Kè
(o 5 Kè více než loni). Obìd v této jídelnì si
lidé mùžou odnést domù v pøinesených nádobách, nebo sníst v jídelnì, a to od 11:15 hod.
–11:45 hod. Kontakt: paní Medøická 272 762
767.
(mah)

Na Spoøilovì vznikla kniha
o Chuchli
V záøí 2006 jsme si pøipomenuli 100 let od
okamžiku, kdy se na závodišti v Praze - Velké
Chuchli poprvé bìhaly dostihy. Fenomém
dostihového støediska zpracovali ve “Slávì
chuchelských dostihù” chuchelský kronikáø
Tomáš Hromádka a dostihový novináø Martin
Cáp. "S kolegou Martinem jsme se scházeli
U Bøízy a ve Svatém pekle, kde jsme u piva
diskutovali nad jednotlivými kapitolami“, øíká
Hromádka.
(red)
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