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CO SE DĚJE NEJEN V REGIONU
Výsledky referenda za Prahu 14
Referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii, konaného ve dnech 13. až 14. června 2003, se v Městské části Praha 14 z
29 081 oprávněných občanů zúčastnilo 15 512, což představuje 53,34% účast. - Platných hlasů bylo ve 29 okrscích odevzdáno 15
128. Počet hlasů: ANO 11 803 (78,02%), NE 3 325 (21,98%). Nejvyšší volební účast, 68,95%, byla v okrsku č. 707 (hlasovací místnost
restaurace Na Baště na Ja- hodnici, počet oprávněných občanů 554). Účast v největším hlasovacím okrsku č. 698 (1 771 oprávněných
občanů z Dygrýnovy a Vašátkovy ulice) byla 50,20%.Pro porovnání celostátní výsledky: účast 55,21 %, ANO 77,33 %, celopražské:
účast 57, 80 %, ANO 80,16 %.Celkové výsledky referenda v tabulkách najdete na www.volby.cz, z Prahy 14 na stránkách městské
části www.praha14.cz

Poděkování starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám poděkoval za aktivní účast na hlasování o přistoupení naší vlasti k Evropské unii. Zvláštní poděkování patří vám
všem, kteří jste pracovali v okrskových komisích. Díky vaší kvalitní práci proběhlo referendum na vysoké úrovni. Věřím, že i v příštích
volbách, eventuálně referendech bude zájem občanů Prahy 14 o dění v naší městské části či celé naší zemi stoupat.

Ing. Miroslav Froněk

Městská část Praha 14 - oddělení kultury a občanských záležitostí kanceláře starosty - srdečně zve na tyto akce:
STŘEDA 9. ČERVENCE
Pro děti, které ještě neodjely na prázdniny, pořádáme jako každoročně Malování na chodníku. Pro všechny účastníky jsou připraveny
barevné křídy a odměny. Malovat budeme od 9 do 12 hodin před Základní školou Bří Venclíků na Černém Mostě - stanice metra
Rajská zahrada.

SOBOTA 30. SRPNA
Turnaj trojic v nohejbalu o pohár starosty na hřišti Základní školy Bratří Venclíků na Černém Mostě u stanice metra Rajská zahrada.
Registrace hráčů na místě v 8.30 až 8.50 hodin, zahájení soutěže v 9.00 hodin. Při nepřízni počasí se turnaj uskuteční v tělocvičně výše
uvedené školy.

SOBOTA 6. ZÁŘÍ
Tenisový turnaj ve čtyřhrách o pohár starosty na kurtech TJ Slavoj Hloubětín.Registrace hráčů na místě od 8.30 hodin, zahájení turnaje
v 9.00 hodin.Přihlášky přijímá oddělení kultury a občanských záležitostí, telefon: 281 005 278, 281 005 279.

Turnaj v minikopané
FC King a Městská část Praha 14 pořádají II. ročník jednodenních turnajů o pohár starosty a MČ Praha 14 na hřišti s umělým
povrchem při ZŠ Vybíralova ve dnech
29. srpna (pro ročník 1993 a 1994) a 30. srpna (pro ročník 1995 a mladší). Hraje se dle pravidel minikopané. Bližší informace a
přihlášky: tel. 281 866 687, 604 320 227
(Vojtěch Král).
Kroužky a kurzy pro děti

Studio Inspirace sdružení Občanská inspirace z Černého Mostu zahajuje 25. srpna zápis do kroužků a kurzů pro děti od
tří let a starší. Informace na tel.: 281 918 473.

Já a můj obvod v Galerii 14

Třídenní červnové výstavě dětských výtvarných prací ze soutěže Já a můj obvod předcházelo slavnostní vyhlášení výsledků.
Připomínáme, že letošním soutěžním tématem byl Český rok - lidové zvyky.

KRESBA-MALBA, I. kategorie (6-9 let): 1. místo děti z 2. A ZŠ Chvaletická za kolektivní dílo Velikonoce (věnec s vajíčky a vlastními
verši), 2. Pavla Kučerová - ARS PUERIS - Slovácká nevěsta - zaslíbení, 3. kolektiv 3. A ZŠ Šimanovská - Kraslice. II. kategorie (10 12 let): 1. místo Dita Šimánková - ARS PUERIS - Vánoční zvyky a pohoda, 2. Ondřej Lietavec - ZŠ Šimanovská - Symbol Velikonoc,
3. kolektiv dětí z 5. tříd ZŠ Generála Janouška (Andrea Žampachová, Markéta Polanská, Tereza Polanská, Kateřina Brabencová,
Alžběta Frouzová, Adéla Řehořová a Michala Smrčková) - Masopust. III. kategorie (13-15 let): 1. místo Kateřina Hájková - kurz VV
ÚMČ Praha 14 - Na sv. Jiří vylézají hadi, štíři, 2. kolektiv ZvŠ Mochovská (Pavlína Marhoulová, Veronika Linartová a Helena
Čabraková) - Masopustní masky, 3. Petra Muchová a Kateřina Hricková - ZvŠ Mochovská - Vynášíme Moranu.

KERAMIKA, I. kategorie (6-9 let): 1. místo Eva Svobodová - ZŠ Chvaletická - Lucie noci upije, 2. Lenka Lehárová - ZŠ Chvaletická Babí léto má své stříbro i zlato. II. kategorie (10-12 let): 1. místo Alena Křivánková - ZŠ Chvaletická - Jaro je krásné, všem tvorům
spásné, 2. Zdena Formánková - ZŠ Chvaletická - Svatá Žofie políčko často zalije, 3. Alena Procházková - ZŠ Chvaletická - Lucie noci
upije. III. kategorie (13-15 let): 1. místo Barbora Herzánová - ZŠ Chvaletická - Sv. Apolena bývá mlhou zahalena; Medardova kápě,
40 dní kape, 2. Kateřina Kadavá - ZŠ Chvaletická - Ať si kdo chce co chce říká - v srpnu ještě do rybníka. FOTOGRAFIE, čestné
uznání: Jiří Mikšík - Fotoklub Hloubětín - Velikonoce.

LITERÁRNÍ ČÁST, II. kategorie: 1. místo Ondřej Holešovský - ZŠ Šimanovská. III. kategorie: 1. místo: Haiha Nguyen, 2. Lukáš
Sedláček, oba ZŠ Gen. Janouška.

VÝSTAVA
okořeněná vtipem
Jaroslav Dodal z Hloubětína bude v září v Galerii 14 vystavovat humorné kresby. Medailon autora s ukázkami jeho tvorby uveřejníme v
zářijových Listech. Vernisáž výstavy se uskuteční 3. 9. od 17 hodin.

Upozornění: V červenci a srpnu se nebudou v Galerii 14 sloužit katolické mše. Obnoveny budou až 31. srpna.
V galerii Zelený dům v Újezdě nad Lesy vystavuje od 2. do 26. července obrazy a grafiku Olga Stárková z Dolních Počernic.
Otevřeno: středa až pátek 14 - 18 hod., sobota 14 - 17 hod.

Přípravy na tábory vrcholí
Minule jsem psal o akcích, které nás čekají. Nejdůležitější byl okresní Svojsíkův závod. Tam naše středisko podržely skautky z 65.
oddílu světlušek. Obsadily hezké třetí místo. Moje skautky se ztratily a skončily až poslední. Do dnešního dne jsem nepochopil, jak se
jim to mohlo povést. V červnu se světlušky vypravily do Ronova nad Doubravou, skautky uskutečnily výpravu do Kokořínského dolu,
kde navštívily známý hrad a skalní útvar Pokličky. Bydlely na skautské základně u Harasovského rybníka. Ještě zmínku o Květinovém
dni. Prodej kvítků měsíčku zahradního na podporu boje proti rakovině měly na starosti tři naše oddíly. Světlušky za 800 kvítků utržily 21
699 Kč, skautky si objednaly 2 000 kvítků a získaly 43 449 Kč a oddíl - děvčat ze Satalic měl 1 000 kvítků s tržbou 23 868 Kč. A jaké
máme z této akce dojmy? Jen dobré, letos nám ani nikdo nenadával. Lidé byli vstřícní a ochotně si kvítky kupovali. Všem patří velký
dík.
Nyní jsou ale nejdůležitější přípravy na letní tábory. Letos budou opět dva. Světlušky na svém tábořišti v Jívce nedaleko Hronova a
skautky v Trkově u Sedlčan. Připravujeme táborový materiál a dolaďujeme program. Ještě připomínám, že září je nejlepší měsíc pro
vstup do skautského oddílu. Přijmeme chlapce a dívky od sedmi let pro oddíly v Kyjích a v Satalicích. Veškeré informace podám na tel.
281 912 437.

Karel Pospíšil-Rikitan
vedoucí 84. skautského střediska

Naučte se znakový jazyk

Pevnost - České centrum znakového jazyka, sídlící na adrese Vašátkova 1010/20 na Černém Mostě, připravilo pro ty, kteří by se rádi
domluvili s neslyšícími, letní intenzivní kurzy v termínech 7. 7. až 25. 7. nebo 11. 8. až 29. 8. Bližší informace na www.pevnost.com,
tel./fax 266 006 390.

K ukončení školního roku se v Galerii 14 uskutečnil za účasti 31 interpretů koncert žáků klavírního, flétnového a kytarového oddělení
hudebních kurzů, pořádaný oddělením kultury a občanských záležitostí kanceláře starosty. Zájem veřejnosti byl tak velký, že pro
všechny ani nestačila místa k sezení.
V rámci každoročně pořádaného Evropského svátku hudby se na pódiu před stanicí metra Rajská zahrada v pátek 20. června konal
koncert dětských souborů. Pořadatelem byla Městská část Praha 14, oddělení kultury a občanských záležitostí kanceláře starosty. V
programu vystoupily: dětský pěvecký sbor Prahy 14 Pueri et puellae XIV, Jižní spojka - taneční orchestr ZUŠ Křtinská, Musica per
bambini, pěvecký sbor ZŠ Vybíralova a C band ZUŠ Horní Počernice. Koncert trval do 14 hodin, ale posluchači by klidně vydrželi
mnohem déle, tak se jim závěrečné vystoupení bandu z Horních Počernic líbilo.

HARMONIE
radí a pomáhá
Hloubětínské občanské sdružení Harmonie a styl, poskytující poradenství handicapovaným i institucím zaměstnávajícím zdravotně
postižené, pořádalo 4. června Den otevřených dveří. I přes velká vedra panující v Praze se v příjemném prostředí malé kanceláře s
bezbariérovým vstupem během dne vystřídalo dost lidí se zájmem o uvedenou problematiku. "Navštívili nás z Informačního
poradenského střediska pro výběr povolání, několik eventuálních zaměstnavatelů handicapovaných, zástupci úřadů práce,
představitelé internetového sdružení," vypočítává jednatelka Harmonie Miroslava Filipová. "Nejvíc mě potěšilo, že volala i pracovnice
sociálního odboru a chtěla poradit - to beru jako důkaz, že jsme se osvědčili."
Kontakt: tel. 281 865 494 (8 až 10 hodin), 603 209 949 (10 až 18 hodin) vš

Nové parkoviště u metra
Malý dárek v podobě parkoviště P + R dostali řidiči v polovině června od Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Nachází se v
těsném sousedství stávajícího P + R u konečné metra Černý Most. Jeho celková kapacita je 138 stání.

V obchodním areálu Sparta bylo otevřeno papírnictví. Socha Muž s kamenem musela být přemístěna o několik desítek metrů, aby uvolnila místo novému parkovišti se zámkovou dlažbou.

UPOZORNĚNÍ PRO MOTORISTY

na Jahodnici
Odbor životního prostředí a dopravy jako příslušný silniční správní úřad upozorňuje na komplexní úklid komunikací v oblasti Jahodnice,
který bude probíhat v červenci, v určených dnech vždy od 8 od 14 hodin, v ulicích Manželů Dostálových, Travná, Kostlivého, Stružná,
Bajgarova, Tovarova a na všech přilehlých parkovištích. Žádáme všechny motoristy, aby respektovali dopravní značení, které se na
těchto komunikacích objeví s týdenním předstihem, a aby zde v uvedeném termínu ve vlastním zájmu neparkovali.

Požár střechy v obchodním domě Hasso patrně nejvíc odneslo Fitness Praha, neboť se nachází v nejvyšším podlaží. Po odstranění
škod a rekonstrukci zahajuje od července provoz. Otevřeno má od 9 do 22 hod. Čeká na vás posilovna, malý sál pro aerobik, dětský
aerobik a gymnastiku dětí. Dále zde probíhá výcvik karate, sebeobrany, výuka tance, redukční kurzy, k dispozici je solárium, vířivý
bazén, masáže a sportovní bar.

Příjemné posezení v nově upravené zahradě se slunečníky nabízí restaurace Na Baště.

Kynologové ze střediska v Kyjích opět pořádají soutěže v areálu, který byl poničen během loňských povodní.

