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Dělba práce
Naše představa o záměrech a jejich
následná realizace v Letňanech bude
jednoznačně vycházet z volebního programu všech zúčastněných stran, které
vytvořily trojkoalici v Zastupitelstvu
MČ Praha 18.
Kompetence, styl a řízení radnice se
změnily. Mezi jednotlivé zástupce starosty jsme rozdělili pravomoci v řízení
a odpovědnosti takto:
zástupce starosty Ing. Lubor Pavlíček (ODS) odpovídá za územní rozvoj
a majetek městské části
zástupce starosty David Kolínský
(Strana zelených) odpovídá za dopravu, životní prostředí a sociální oblast
zástupce starosty Ing. Stanislav
Tomášek (ODS) odpovídá za bytový
fond a koncepci prodeje bytového
fondu
Co se nezměnilo je skutečnost, že
starosta odpovídá za všechno.
Důsledky minulosti
V současné době postupně pozastavujeme řadu usnesení přijatých bývalými
radními. Např. projekt výstavby nových veřejných studní za 1,5 mil. Kč,
kdy zároveň víme, že nejsme schopni
do budoucnosti garantovat jejich kvalitu případným znečištěním z okolí.
Dále je to projekt výstavby obrovského
skateparku, kdy nabídku na realizaci
za 27 mil. Kč není možné akceptovat
zejména k velikosti rozpočtu naší
městské části.
Bytová výstavba
Některé citlivé záležitosti, zejména realizace bytové výstavby, jsou v mnoha
případech již rozhodnuty opatřeními
našich předchůdců a nelze tyto skutečnosti již změnit. Např. výstavba
v ulici Chlebovická, „Dvě věže“ v ulici
Rychnovská a některé další projekty.
V našem pojetí budete, občané, vždy

před realizací záměrů výstavby na
území Letňan pozváni k veřejné prezentaci a v Letňanských listech bude
záměr zveřejněn k diskusi a vašim
názorům.
V oblasti prodeje bytového fondu
v majetku městské části budou do
konce dubna 2007 předložena nová
pravidla a koncepce k diskusi i vám
- nájemníkům. Do konce června 2007
budete moci vznášet připomínky a diskutovat. V tomto období plánujeme
několik panelových veřejných diskusí,
které nebudou jen o cenách, ale zejména o vašem rozhodnutí a odpovědnosti
se dále podílet na péči o získaný majetek. Na podzim 2007 se pak začne
s prodejem bytů.
Bezpečnost v Letňanech
V této oblasti dojde do konce března
2007 k posílení počtu městských
strážníků a rozšíří se počet služeb
i ve večerních hodinách. Na konci
roku 2007 bude na dvou vybraných
místech naší městské části instalován
systém bezpečnostních kamer.
Doprava a metro v Letňanech
Jsme rádi, že na rozdíl od mnohých
městských částí budeme mít v Letňanech metro. Připravujeme řešení
otázky alternativních způsobů dopravy, při kterém zároveň vyzveme i vás
k pomoci přispěním vašich názorů
a podnětů.
Realizujeme rezidenční parkování pro
naše obyvatele. Zahájili jsme jednání
o otevření ulice Beranových přes areál
Avie včetně urychlení výstavby ulice
Veselská až do Kbel.
Podpora zájmových organizací
a motivace jednotlivců
V rámci společenských organizací posílíme finanční prostředky na konkrétní projekty pro děti, mládež a seniory
v Letňanech. Plánujeme klubovou
činnost a zřízení místností, kde bude
zázemí pro realizaci projektů, ale také
pro posezení, kávu a diskusi.
Rozvoj školství
V oblasti školství vrátíme školám
jejich právní samostatnost, ale také
odpovědnost.
Budeme usilovat o to, aby školní jídelny byly samostatné a školy nezávislé
na jídelnách. Tímto systémovým opatřením zůstane vedení škol více času na
pedagogickou práci.

V oblasti předškolních zařízení od září
2007 rozšíříme počet míst, zatím však
provizorním řešením. V příštích letech
plánujeme výstavbu samostatného
předškolního zařízení včetně mateřského centra.
Klidová zóna v Letňanech
V souvislosti s výstavbou komunikace Veselská připravujeme v prostoru
okolo ulice Toužimská výstavbu klidové rekreační oblasti. Zde by měl
vzniknout rekreační areál, louky pro
pejsky, lesní porosty, ale také běžecké
a cyklistické tratě, na kterých si budete moci nejen měřit své síly, ale také
aktivně odpočívat.
Olympijská myšlenka
Na území Letňan, kde by se měla
uskutečnit výstavba olympijského
areálu, se prohání sysel. Vy se ale
sportu nebojte a sportujte a podporujte vaše děti či vnuky, protože i když
olympiáda nebude ani v Praze ani
v České republice, určitě někde bude
a byla by škoda nezískat nominaci do
olympijského týmu České republiky
a reprezentovat tak Letňany. Takže
děti, kterým je dnes 8 let a více mají
šanci. To je k dnešnímu datu konkrétní
vyjádření představitelů obce.
V nejbližší době připravujeme veřejnou prezentaci realizace výstavby
olympijského areálu, o které budete
včas informováni prostřednictvím
Letňanských listů a informačních
vývěsek.
Transparentní zakázky
V oblasti zadávání veřejných zakázek
budeme využívat elektronické aukce
přes internet. Proto současné firmy,
které pracovaly na obecních zakázkách, se mohou zeptat, kde se mohou
registrovat.
Víme, že některé zakázky nebyly v minulosti vždy transparentní, a proto
budeme na našich webových stránkách uveřejňovat seznam našich dodavatelů.
Otevřený a moderní úřad
Začneme pracovat na projektu získání
ISO 9001, tj. evropského certifikátu
kvality pro úřad naší městské části.
Tato snaha přinese změny v organizaci,
kvalitě, obsahu a celkovém klimatu naší práce ve prospěch občanů.
Mgr. Ivan Kabický, starosta

www.letnany.cz

v minulém čísle Letňanských listů jsem psal o tom, že připravujeme zásadní změny
v jejich obsahu i formě. Výsledek našeho snažení právě držíte v ruce. Změna formy je
zřejmá na první pohled, LL se staly opravdovými „novinami“. Umožní to zveřejňovat
i obsáhlejší materiály, větší a kvalitnější fotografie a mnohem lépe přizpůsobovat
členění listu aktuálním potřebám.
Druhá změna na první pohled patrná není, odhalit byste jí měli až poté, co se do
dnešních článků začtete. Mnohé „oficiální“ tiskoviny trpí nemocí, kterou bychom
mohli nazvat „úřednická horečka“. Místo výrazu „na návsi jsme postavili nové
dětské hřiště“ se dozvíme, že „byl realizován projekt sanace pozemku č. 123/45
v k.ú. XYZ s cílem iniciovat optimálnější saturaci volnočasových potřeb předškolní
mládeže“ a podobné perly. Touto horečkou trpěly i LL. Laskavý čtenář býval často
zmaten a netušil, co chtěl autor vlastně sdělit. Úřednický jazyk už nebude jazykem
LL. Budeme vám předávat informace jasné, přehledné a v lidské podobě. O tom, že
jazyk je obrazem duše, pojednává v tomto čísle LL článek našeho spolupracovníka
Radka Čermáka.
Nová podoba LL je hotova. Nyní pracujeme na podobné změně letňanských internetových stránek a brzy je spustíme v nové podobě.
Změny děláme proto, aby jak LL, tak internetová prezentace Letňan byly přínosnější
pro vás, naše čtenáře. Budeme rádi za vaše reakce – příznivé i kritické. Pro tento účel
jsme zřídili mailovou adresu listy@letnany.cz. Kontaktovat nás můžete i písemně
nebo telefonicky, adresa a telefonní spojení je uvedeno na straně 6. Zároveň oznamujeme, že bylo provizorně opět spuštěno diskusní fórum na letňanském webu.
Děkuji jménem svým i všech spolupracovníků podílejících se na vzniku LL za vaši
přízeň.
Ing. Tomáš Raška, předseda redakční rady

Světe div se, radnice funguje!
Náhodný čtenář, jistě zděšený
z předvolebních prognóz sociální
demokracie, by mohl očekávat, že
nové vedení radnice snad už rozprodává Letňany investorům, ale
opak je pravdou. První pracovní
zastupitelstvo 19. prosince 2006
proběhlo naprosto hladce a s noblesou, v důstojné a konstruktivní
atmosféře.
Začalo se složením slibu nového zastupitele Lukáše Opatrného (ODS), který
se prvního jednání neúčastnil.
Hned poté byl schválen řádný program o 38 bodech, ze kterého každý
mohl vyčíst, co se bude skutečně na
zasedání projednávat. Každý měl
dopředu k dispozici návrh zápisu, ten
byl zároveň promítán na tabuli, takže
každý viděl, o čem se jedná a co se
v zápisu mění. Na tuto předvánoční
dobu to je opravdu hodně, ale musíme si uvědomit, že zastupitelé nad
problémy naší městské části seděli
naposledy na konci června a říjnové
sezení sabotovala bývalá koalice. Na
své vyřízení tak čekaly problémy po
celý půlrok.
Peníze byly až na prvním místě. Bylo
schváleno rozpočtové provizorium
na rok 2007 a některá rozpočtová
opatření plánu financí roku 2006.

Provizorium na první čtvrtletí má rozsah 30 miliónů korun, celoroční balík
peněz, který proteče naším rozpočtem,
čítá kolem 130 miliónů. Protože výdaje jsou z velké části tzv. „mandatorní“,
tedy povinné, například na sociální
dávky či na výdaje škol, není tolik
prostoru, jak by se na první pohled
zdálo. Zbytek těchto peněz půjde na
investice, které začaly v roce 2006,
jako je rekonstrukce hřišť.
Byly dokončeny procedurální záležitosti voleb z ustavujícího zasedání:
volební řád, jednací řád kontrolního
a finančního výboru. Byli zvoleni
řadoví členové těchto výborů, zastupitelstvo jimi zvolilo i zástupce
současné opozice, kteří se v minulosti
osvědčili. Stejné pravidlo platí pro
komise Rady MČ. Stanislav Tomášek
(ODS), radní pro bytovou politiku,
byl zvolen neuvolněným zástupcem
starosty. V této oblasti nastane řada
změn, které nastínil už volební program ODS. Při zvýšení nájemného
budou zároveň zvýšeny investice do
bytů a budou postaveny nové sociální
byty. Prodej bytů byl pozastaven do
30. dubna, protože bude pokračovat
až podle nových pravidel.
pokračování na straně 2

strana 2
pokračování ze strany 1
Čestné občanství Městské části Praha
18 obdrželi další z řady válečných
veteránů podle návrhu bývalého
starosty.
Byla zrušena veřejná soutěž, v rámci
které se velmi komplikovaným a nepřehledným způsobem rozhodovalo
o způsobu zbourání a postavení nového nájemního domu v Křivoklátské 32, zbourání hasičské zbrojnice,
přilehlého domku a dopravního hřiště
v Toužimské ulici a na jejich místě postavení nového domu a nové hasičské
zbrojnice.
Letňanské zastupitelstvo konečně
úřaduje v ryze pracovním a konstruktivním duchu. Opozice souhlasila
s celou řadou návrhů nové koalice,
starosta nikomu neodňal slovo, nikdo
neukončil diskusi k bodům, naopak,
diskuse se stala zvláštním bodem
v závěru zastupitelstva.
Aktuálně z Rady naší MČ
V předvolebním čísle Letňanských
listů jste si mohli přečíst řadu informací o plánech na změny organizace
školství. Ukázala se nereálnost radikálních změn, kdy abychom ušetřili,
diskriminovali bychom žáky z jiných
městských částí, zatímco naši žáci
v okolních školách neměli problémy.
Od ledna 2007 se vše vrací do zaběhnutých kolejí.
Magistrát připravuje novou vyhlášku, kterou se rozšiřuje počet položek
tříděného odpadu o kontejnery na

nápojové kartony, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a elektrozařízení. Znění předkládaného návrhu
již neobsahuje zákaz spalovat odpad na
volných plochách.
Jelikož vláda radikálně zvýšila porodné (jedno dítě 18 tisíc, dvě děti
53 tisíc, tři děti 80 tisíc, čtyři děti
106 tisíc), radní rozhodli o zrušení
příplatku z letňanské pokladny. Bude
připraven nový program pro matky
s malými dětmi.
Podnik Letov – letecká výroba chce
rozšířit projektovanou kapacitu galvanovny z 6 000 m2 na 9 000 m2.
Součástí provozu jsou vany s kyselinou sírovou a kyanidem, ve kterých
se výrobky máčí. Rada městské části
nesouhlasí kvůli možnému ohrožení
místních syslů, kteří žijí v sousedství
galvanovny.
Paní Milena Králíková se vzdala
funkce tajemnice k 31. prosinci 2006.
Jejím nástupcem byl vybrán pan
Ing. Vladislav Gerhard.
Po výborech zastupitelstva byly
ustaveny i komise rady. Jak říká
zákon o hlavním městě Praze, jsou
to její poradní orgány. Máme komisi
bytovou, ochrany životního prostředí,
sportu a volného času, územního rozvoje a výstavby, dopravní, školskou,
komisi kultury a společenských organizací a redakční radu Letňanských
listů. Představíme Vám je podrobněji
v příštím čísle.
David Kolínský, zástupce starosty

Městská policie hl. m. Prahy informuje
Upozornění pro občany Letňan
k parkování vozidel
Parkování je velmi diskutovanou a pro
mnohé bolestivou záležitostí. Hlavní
příčinou je prudký nárůst počtu aut
v posledních patnácti letech, na nějž

ale v žádném případě neznamená, že
Městská policie může tolerovat porušování pravidel pro parkování. Nejde
o to, aby vybírala pokuty a zbytečně
komplikovala řidičům život. Připustit
ovšem stav, kdy někteří bezohledně

ulice měst – a tedy ani Letňan – nebyly v žádném případě dimenzovány.
Nedostatek parkovacích míst nemá
rychlé, levné a účinné řešení. Ulice
nafukovací nejsou, pozemky, na nichž
by obec mohla stavět další parkoviště, neexistují. Nové vedení obce se
tímto problémem intenzivně zabývá,
o všech opatřeních vedoucích alespoň
ke zmírnění složité situace vás budeme
průběžně informovat.
Víme, že zaparkovat v některých
místech Letňan je velmi obtížné. To

blokují například přechody pro chodce nebo parkují tak, že by nemohla
projet například vozidla hasičů, nelze.
Neustále narůstá také počet vozidel
nesprávně zaparkovaných v protisměru. Z tohoto důvodu přistoupí Městská

Deregulace nájemného v bytech MČ Praha 18
Sjednocení názoru zejména parlamentních stran na deregulaci nájemného,
který nesdílí pouze KSČM, je jednou
z pozitivních skutečností poslední
doby. Mnohaleté dohadování, které
plnilo stránky novin a ukrajovalo
z vysílacích časů rozhlasu i televize,
skončilo v loňském roce. Každý občan
si určitě stačil udělat na předmětný
problém svůj názor, a proto v této
informaci již nejsou obhajoby ani polemiky s konečným zněním dohody, ale
pouze sdělení, jak tato situace zasáhne
některé naše spoluobčany..
Zákonem č. 107/2006 Sb. je dán
rámec k jednostrannému navýšení
nájmu v následujících čtyřech letech,
jehož nárůst nesmí v jednotlivých
dvanácti měsíčních obdobích převýšit
zákonem stanovenou míru.
Toto jednostranné navyšování je pronajímatelům umožněno pouze do
31. 12. 2010.
Cílová hodnota měsíčního nájemného, které smí být dosaženo nejdříve
k 1. lednu 2010, je pro Prahu, oblast
č. 8, do které jsou Letňany zařazeny,
99,56 Kč/m² pro standardní byty
a 89,61 Kč/m² pro byty se sníženou
kvalitou.

Rámcově se do první skupiny standardních bytů vejdou byty dodnes zařazené do I. a II. kategorie a do druhé
skupiny bytů se sníženou kvalitou byty
zařazené do III. a IV. kategorie.
MČ Praha 18 bude nájemné zvyšovat s platností od 1. května 2007
a oznámení o jednostranném zvýšení nájemného bude nájemcům
doručeno v nejbližší době. V tomto
prvním oznámení bude uvedena pouze
celková výše nájemného v Kč za měsíc
pro konkrétní byt, bez úhrady za vybavení bytu a služeb spojených s jeho

žádáme, aby provedli změnu výše
platby tak, aby za měsíc květen bylo
nájemné uhrazeno v nově stanovené
výši. Pokud platba nebude provedena
v řádném termínu a předepsané výši,
bude nájemcům účtován poplatek
z prodlení.
Rámcově se bude v roce 2007 jednat
o navýšení přibližně v hodnotách uvedených v následující tabulce, které se
může u jednotlivých bytů lišit za m2
řádově v jednotkách haléřů. Výpočet
budoucího nájmu se vypočítává zákonným způsobem za započitatelnou

Původní
kategorie bytu

Původně za
m2 v Kč

Zvýšení
v průměru o %

Nově za m2
v Kč

I.

37,07

28,00

47,45

II.

27,79

37,60

38,24

III.

21,60

42,70

30,82

IV.

15,44

55,20

23,96

užíváním. V průběhu měsíce dubna
pak bude nájemcům doručen nový
evidenční list nájemného, ve kterém
budou uvedeny všechny položky
předpisu.
Nájemcům platícím nájem prostřednictvím SIPO bude změna provedena automaticky. Ostatní nájemce

plochu celého bytu a výsledná hodnota
se zaokrouhluje dolů na celé Kč.
Počet nájemních bytů MČ, kde budeme deregulaci provádět, je 601, z toho
se sníženou kvalitou 30. V bytech
bydlí 1 377 obyvatel a z toho v bytech
se sníženou kvalitou 39.
Ing. Stanislav Tomášek, zástupce starosty

Upozornění pro žadatele o pronájem obecních
bytů MČ Praha 18
Odbor vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) Úřadu MČ Praha 18 upozorňuje žadatele o pronájem obecních bytů, kteří mají již podanou žádost, že
je nutné do 31. března 2007 odevzdat do podatelny Úřadu MČ Praha
18, Bechyňská 639, vyplněný formulář „Potvrzení žádosti o pronájem
bytu MČ Praha 18“. V něm žadatel vyplní a doloží čisté příjmy za rok 2006
a to u všech členů domácnosti, ve které žadatel žije, případně zdravotní
postižení žadatele nebo člena domácnosti.
Příslušný formulář je možné si vyzvednout na odboru VHČ na výše uvedené
adrese nebo jej najdete na www.letnany.cz /formuláře – odbor vedlejší hospodářské činnosti – Potvrzení žádosti ..…pro rok …../. Podrobné informace
získáte u sl. Žížalové, tel. 284 028 212 nebo osobně na Úřadu MČ Praha
18, Bechyňská 639, II. patro, č. dveří 3.02.
Pokud žadatel svou žádost nepotvrdí, bude to odbor VHČ považovat
vyjádření toho, že na žádosti již netrvá a jeho žádost podle platných
Pravidel pro pronájem obecních bytů k 1. dubnu 2007 zanikne.
Zájemci, kteří mají zájem o pronájem obecních bytů a nemají ještě podanou Žádost o pronájem obecního bytu, ji mohou podat kdykoli v průběhu
roku.
Zuzana Gladišová, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti

www.letnany.cz

policie hl. m. Prahy, okrsková služebna
Letňany, od 1.2. 2007 k důslednému
řešení těchto přestupků.
-tr-

Asi jste si také všimli
neudržovaného pozemku mezi ulicí
Kytlická a parkovištěm, do kterého
se vjíždí z ulice Lovosické. Zjevně se
o něj nikdo nestará, je zde přerostlý
plevel, neupravené dřeviny a začínající skládky různého odpadu. Plocha
patří firmě CONMACO PROSEK,
spol. s r.o., a leží v katastru MČ
Praha 9. Proto jsem požádal zástupce starosty této městské části pana
Ing. Davídka o zjednání nápravy.
V odpovědí od něj jsem se dozvěděl,
že je to první podnět, který Praha 9
v této záležitosti obdržela a slíbil, že
se pokusí zajistit v přiměřené době
vyčištění pozemku od nepořádku
a nezbytnou údržbu zeleně. V této
záležitosti je však odpovědnost na
vlastníkovi pozemku a MČ Praha 9
může uložit pokutu až do výše 100
tis. Kč.
Celou záležitost budu dále sledovat
a věřím, že dojde k nápravě.
Ing. Lubor Pavlíček,zástupce starosty

O nových sociálních zákonech
Vážení občané,
Od 1.1. tohoto roku vstoupila v platnost celková změna tzv. „sociálních
zákonů“. Ruší se zákon o sociální potřebnosti, který je nahrazen zákonem
o pomoci v hmotné nouzi. Systém zákona je založen na principu, že
pracovat se vyplatí. Na druhou stranu zabraňuje sociálnímu vyloučení osob
s nedostatečnými příjmy. Dávkami pomoci v hmotné nouzi jsou:
1. příspěvek na živobytí
2. doplatek na bydlení
3. mimořádná okamžitá pomoc
Nejenom ti z vás, kteří dostávali dávku sociální potřebnosti, mohou samozřejmě požádat o dávku pomoci v hmotné nouzi, a to o doplatek na bydlení a o příspěvek na živobytí. Ve správním řízení se posoudí, zda je osoba
nebo rodina skutečně v hmotné nouzi a zda splňuje podmínky nároku na
příslušnou dávku.
V souvislosti se zákonem o pomoci v hmotné nouzi byl rovněž zrušen zákon
o životním minimu z roku 1991 a nahradil jej zákon o životním a existenčním minimu. Částky životního minima činí:
pro jednotlivce
3 126,- Kč
Domácnost
pro první osobu v domácnosti
2 880,- Kč
pro druhou a další zaopatřenou osobu v domácnosti
2 600,- Kč
nezaopatřené dítě 0-6 let
1 600,- Kč
nezaopatřené dítě 6-15 let
1 960,- Kč
nezaopatřené dítě 15-26 let
2 250,- Kč
Částka existenčního minima činí
2 020,- Kč
Nejvýraznější změnu od 1.1.2007 představuje zákon o sociálních službách.
Sociální služby pomáhají člověku řešit vzniklou nepříznivou sociální situaci.
Protože jsou příčiny této situace různé, existuje několik druhů sociálních
služeb.
Aby si občané mohli zajistit poskytování sociálních služeb, vzniká nová sociální dávka, a to příspěvek na péči. Ke 31.12.2006 zaniká nárok na zvýšení
důchodu pro bezmocnost, který byl dosud vyplácen současně s důchodem.
Dále bude zrušen příspěvek při péči o osobu blízkou, který náležel pečujícím
osobám.
Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiného člověka, a to v oblasti běžné denní
péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.
Výše příspěvku za kalendářní měsíc činí:
do 18 let věku
nad 18 let věku
stupeň I (lehká závislost)
3 000,- Kč
2 000,- Kč
stupeň II (středně těžká závislost 5 000,- Kč
4 000,- Kč
stupeň III (těžká závislost)
9 000,- Kč
8 000,- Kč
stupeň IV (úplná závislost)
11 000 ,-Kč
11 000,- Kč
Po podání žádosti o příspěvek na péči následuje proces posouzení stupně
závislosti na pomoci jiného člověka, který zahajuje sociální pracovník. Sociální
pracovník provede sociální šetření v prostředí, kde žadatel žije.
Poté se žádostí o příspěvek zabývá posudkový lékař úřadu práce, který
hodnotí funkční dopady zdravotního stavu na schopnosti žadatele a vychází
přitom z výsledku sociálního šetření. Lékař bude ve většině případů pracovat
se zdravotní dokumentací žadatele. Žadatel může být vyzván, aby se podrobil
speciálnímu lékařskému vyšetření.
Pokud žadatel neumožní provedení sociálního či zdravotního posouzení, pak
ztrácí možnost získat příspěvek na péči.
Závěrem bych vás všechny chtěla poprosit o shovívavost k ostatním občanům
i k úředníkům a sociálním pracovníkům. Buďte k sobě navzájem vlídní, vždyť
každý, kdo přijde požádat o některou sociální dávku si myslí, že ji z nějakého
důvodu potřebuje, stejně tak, jako vy. A úředníkům a sociálním pracovníkům
rychlá účinnost zákonů nedala prakticky žádný čas na přípravu a zvládnutí
jak samotných zákonů, tak jejich programů nutných ke zpracovávání dávek.
Vzájemná spolupráce nám určitě pomůže zvládnout všechna úskalí, která
na nás naši zákonodárci přichystali.
Mgr. Markéta Kolářová, vedoucí odboru sociálních věcí
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Jaké odbory najdete na naší radnici
Odbor kanceláře starosty
-

tel. 284 028 120
odbor zajišťuje činnost sekretariátu
starosty a sekretariátů zástupců
starosty
organizačně a administrativně
zajišťuje zasedání rady a zastupitelstva městské části, oddělení
školství a kultury, oddělení krizového řízení, interní audit

Odbor správní
vedoucí odboru
Milena Králíková,
tel. 284 028 114
-

zde si můžete vyřídit záležitosti
týkající se matriky (agenda sňatků,
úmrtní matriky – pouze u občanů,
kteří zemřeli v naší městské části)
a další záležitosti, které spadají do
matriční agendy

-

Odbor technické správy obce
vedoucí odboru
Martin Hrádek,
tel. 284 028 112
-

vedoucí odboru
Mgr. Markéta Kolářová,
tel. 284 028 123
-

pověřená vedoucí
odboru
Martina Větrovská,
tel. 284 028 119

-

zajišťuje funkci stavebního úřadu,
výkon státního stavebního dohledu, ochranu životního prostředí
řeší problematiku dopravy a vede
evidenci staveb a pozemků

-

-

vedoucí odboru sestavuje v potřebném předstihu rozpočet městské
části a po schválení zastupitelstvem MČ zpracovává měsíčně
rozbor jeho plnění
mezi další činnosti patří vedení
účetnictví, evidence místních
a správních poplatků, evidence
majetku, pokladní činnost a kontrola účetnictví příspěvkových
organizací

Odbor vedlejší hospodářské
činnosti
vedoucí odboru
Zuzana Gladišová,
tel. 284 028 228
-

odbor zajišťuje opravy a údržbu
domů, bytů a nebytových prostor
v majetku MČ

charakter činnosti odboru vyplývá z jeho názvu, dále je to péče
o zdravotně postižené občany
a důchodce a zavedení pečovatelské služby. Od 1.1. 2007 platí
nové sociální zákony – zákon
o pomoci v hmotné nouzi, zákon
o životním a existenčním minimu
a zákon o sociálních službách.
Podrobnosti jsou v samostatném
článku.

Odbor občanskosprávní
vedoucí odboru
Ivana Etlíková,
tel. 284 028 126

Odbor ekonomický
vedoucí odboru
Ing. Jana Košťálová,
tel. 284 028 127

hlavní činností odboru je správa
a údržba veškerého majetku MČ
včetně majetku svěřeného movitého charakteru

Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a státní sociální podpory

Odbor výstavby, dopravy
a životního prostředí

-

stanovuje výpočtem nájemné, předepisuje zálohy na služby a provádí vyúčtování služeb jednotlivým
nájemcům a vlastníkům

-

hlavní činností odboru je evidence
obyvatel, vydávání občanských
průkazu a cestovních pasů, ověřování listin a podpisů

Odbor živnostenský
vedoucí odboru
Bc. Josef Pavlas,
tel. 284 028 165
-

odbor vyřídí pro občany vše, co
souvisí s podnikáním podle živnostenského zákona

Na stránkách listů vám postupně
představíme jednotlivé odbory, jejich
činnost a kompetence v oblasti výkonu státní správy. Občany Letňan bude
především zajímat, co si mohou na
těchto odborech vyřídit.
Začneme odborem sociálních věcí,
zdravotnictví a státní sociální podpory.
-jk-

Letňanská knihovna v novém
Po více než tříměsíčním uzavření a celkové rekonstrukci se znovu otevírá
Místní veřejná knihovna MČ Praha
18, aby svým stávajícím i budoucím
čtenářům nabídla více než 21 tisíc
knižních titulů beletrie i naučné literatury včetně množství novinek (v roce
2006 bylo zakoupeno 1 600 nových
knih), dále 39 druhů oblíbených periodik i bezplatný přístup na internet.
Samozřejmostí je plná automatizace
knihovny. Pro nejmenší čtenáře je
připraven nový dětský koutek.
Naše aktivity směřují do tří oblastí.
První z nich jsou autorská čtení či
besedy, popř. kombinované literárně-hudební pořady, v nichž by se
Letňanským představili např. písničkář Jiří Dědeček, spisovatelka Irena
Dousková (připomínáme její knihu
Hrdý Budžes, úspěšně zdramatizovanou s B. Hrzánovou v hlavní roli), všestranný divadelník Arnošt Goldflam
(dnes oceňovaný také jako prozaik
a pohádkář), ale i letňanská básnířka
Václava Eiblová, skupina Gwen, specializující se na starší lidovou hudbu,
a další. V tomto ohledu bychom chtěli
navázat na červnové „pilotní” autorské čtení Michala Viewegha, které
přilákalo čtyři desítky zájemců ve
věkovém rozmezí od větších školáků
po seniory. Čtenářství, ale zejména
tvůrčí aktivity - zejména v případě
mládeže - bychom rádi podpořili také
prostřednictvím dlouhodobé literární
soutěže (do hodnocení příspěvků
bychom chtěli zapojit i návštěvníky
knihovny). Láká nás i divadlo - rádi
bychom do Letňan několikrát do roka
přivedli alespoň jeden z menších
divadelních souborů s kvalitním
představením.
V této souvislosti by nás velmi zajímaly názory a podněty všech, kteří
mají o oživení kulturního života
v Letňanech zájem. Těm, kteří by
se na organizaci těchto akcí chtěli
podílet nebo kteří hledají podporu
pro obdobné aktivity, jsou dveře
knihovny a její internetové stránky
dokořán otevřené. O konkrétní nabídce a počinech budeme veřejnost
postupně informovat.

Na závěr pozvánka - přání pro naše
nynější čtenáře a budoucí posluchače.
Václava Eiblová
Přání
Víno
a jen doušek
Štěstí
a horu
Lásku
sladkou a vášnivou
tu bezesporu
Slavnostní otevření knihovny bude
ve středu 24. ledna 2007 mezi 12.00
a 14.00 hodinou, běžný provoz pro
čtenářskou veřejnost bude zahájen ve
čtvrtek 25. ledna 2007 v 10.00 hod.
Najdete nás v prvním patře domu
Šumperka, Rychnovská 651. Těšíme
se na Vás!
Výpůjční doba:
Po 13.30 – 18.00
Út 10.00 – 12.00 14.00 – 18.00
St 12.00 – 15.00
Čt 10.00 – 12.00 14.00 – 18.00
Pá zavřeno
V průběhu měsíce března bude rozšířena výpůjční doba knihovny z nynějších 19,5 hodiny na 28 hodin. O nové
výpůjční době budou čtenáři včas
informováni.
Upozorňujeme čtenáře, že vzhledem
k přechodu na automatizovaný systém výpůjček je při první návštěvě
po znovuotevření knihovny nutné
mít s sebou osobní doklad (OP, pas)
a zároveň 60 Kč.
Mgr. Jana Babková, Mgr. Josef Soukal

Informace k vyúčtování za rok 2006
pro nájemníky bytů ve vlastnictví MČ Praha 18
Začátkem ledna proběhly odečty SV, TUV a poměrových měřidel tepla
v domech patřících MČ Praha 18.
Vyúčtování za rok 2006 obdrží nájemníci přibližně v polovině dubna
2007.
Součástí vyúčtování bude informace o tom, jak, kde a do kdy uplatnit
případné reklamace.
Věříme však, že letos, stejně tak jako loni, bude reklamací minimum.
Jitka Jankovská, odbor technické správy obce

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem
Tohle rčení všichni známe, ale málokdo z nás ví, kolik je v něm pravdy.
Američtí antropolingvisté Edward
Sapir a Benjamin Lee Whorf přišli
v meziválečné době s teorií, podle níž
je lidské chápání světa založeno na systému jazyka. Mnohé z nich si například, a mezi nimi i čeština, vytvořily
tři rody, podle kterých si rozdělily dosavadní slova. Třeba hruška se mohla
stát ženou pro svůj tehdejší „trendy“
oblý tvar. Je také známo, že Eskymáci
dokáží rozlišit velké množství odstínů
bílé barvy, stejně jako některé africké
jazyky rozeznávají rozličné nuance
hnědi. Někteří si přitom vzpomenou
na novořeč z knihy „1984“ od George
Orwella, kterou chtěli komunisté přetvořit myšlení tak, aby nebylo možné
působit proti režimu. Čím více musíte
přemýšlet, tím více trénujete mozek
podobně jako kulturista svoje svaly.
Například u dětí, které jsou vychovávány v dvojjazyčnosti, se ukazuje,
že se u nich záhy rozvíjí abstraktní

myšlení. Dítě má v hlavě vlastní obraz
každého předmětu, kterému teprve
přiřazuje slova. Tyto děti jsou tak
inteligentnější, tolerantnější a snáze
se uplatňují.
Pokud celou teorii obrátíme, způsob
nebo míra, jakou člověk užívá svůj
jazyk, nám ukazuje stav jeho myšlení. Někteří politici dokáží jazyk
neuvěřitelným způsobem pokroutit.
Například v roce 2005 jsem si přečetl
v zápise Rady naší městské části, že
rekonstrukce Vamberské ulice předpokládá „náhradu problematických
hrušní“, tím se rozumí vykácení všech
stromů v této ulici. Bývalý starosta
byl vůbec pozoruhodným publicistou.
Občas nebylo čtenáři jasné, za koho
vlastně mluví. Například v předvolebních Letňanských listech se jeden
celý článek objevil v množném čísle,
a podepsán byl „ing. Josef Dobrý“.
Takový způsob vyjádření se nazývá
plurál majestaticus a je typický spíše
pro krále.

Opakem jsou někteří úředníci, kteří
nedokážou využít ani prostředků, které
jim umožňuje administrativní sdělení
nebo prostá možnost informovat občany. Ani úředník přece není strojem,
který by musel myslet jen v automa-

tizovaných šablonách. Takový člověk
ani neví, kolik prozrazuje o svém světě.
Snažme se proto prosím svůj jazyk pěstovat, pěstujeme tím i myšlení, které je
nejen namáhavé, ale i zdravé.
Radek Čermák

Kdy budou jednat Rada a Zastupitelstvo
MČ Praha 18
Rada Městské části a její Zastupitelstvo jsou samosprávné orgány, které rozhodují o všech důležitých věcech, které se v obecní politice dějí. Každý občan
Letňan má plné právo vědět, jak jím zvolení zastupitelé pracují a jak řeší
otázky, které se týkají všech. Proto srdečně zveme všechny občany na jednání
Zastupitelstva a uvádíme termíny, v nichž se uskuteční.
Termíny jednání rady MČ v I. pololetí roku 2007 jsou následující:
10. ledna 2007, 24. ledna 2007, 7. února 2007, 28. února 2007, 21. března
2007, 4. dubna 2007, 25. dubna 2007, 16. května 2007, 6. června 2007
a 27. června 2007.
V případě potřeby bude schůze Rady MČ svolána bez prodlení.
Jednání Zastupitelstva MČ Praha 18, v I. pololetí roku 2007 jsou plánována
na termíny 13. února 2007 a 24. května 2007.
Poznámka: Tyto termíny se mohou v případě nutnosti změnit. Pokud budete mít úmyslu
na jednání přijít, ověřte si prosím raději termín na sekretariátu ÚMČ,
tel. 284 028 120.
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Tři otázky pro ...
1. Nový rok je tady. Dal jste si nějaké
předsevzetí?
2. Už jste ve funkci druhý měsíc.
Nevyprchalo z vás už nadšení?
3. Užil jste si Vánoc? Měl jste radost
z dárků?
Starosta Mgr. Ivan Kabický
1. Nový rok vnímám
jako každé jiné datum
na konci měsíce.
Čekám na 18. únor
2007, kdy začne rok
ve znamení vepře.
Podle významu to
bude bohatý rok pro každého, kdo
věří ve své síly a schopnosti.
2. Nadšení ke mně ještě nedorazilo.
Přišel jsem na úřad s jasnou představou realizace záměrů. Nadšení by
mělo přicházet postupně od občanů
a zesilovat po celou dobu volebního
mandátu. Na samém konci za čtyři
roky budu společně s vámi i já nadšen.
3. Jsem rodinný typ a každá společná
chvíle s rodinou je velký dar a dobití
energie. Dárky dávat i přijímat je
radost, zejména když jsou z lásky.
Zástupce starosty David Kolínský
1. V minulých dobách byl místostarosta
synonymem pro pouhého vykonavatele
starostových přání.
Mým předsevzetím je
toto mínění napravit.
2. Naopak. Zatím mě práce moc baví.
Pustil jsem se do boje s billboardy
okolo silnic. Máme tu největší Tesco
ve střední Evropě, olympijský areál
za dveřmi, a proto si myslím, že
podnikání už podporujeme dost.
Jen ve Kbelské ulici mezi Lidlem
a Tescem je 38 billboardů bez ladu
a skladu a další tři žádosti nám leží
na stole. Navíc pronájmy pozemků
pod billboardy nebyly pro obec výhodné. Všichni tvrdí, že s tím nejde
nic dělat, tenhle pocit bezmoci mi
hrozně vadí.
3. Byl jsem o Vánocích doma a krásně si odpočinul. Radost jsem měl
velkou, dostal jsem nové golfové
hole, tak doufám, že si zlepším
hendikep.
Zástupce starosty Ing. Lubor Pavlíček
1. Obvykle se mi nedaří novoroční předsevzetí plnit, takže NE.
2. Věděl jsem do čeho
jdu a nevím, jestli se
dá hovořit o nadšení. Obecně mám rád
změnu, nové lidi a nová poznání.
Zatím jsem v pohodě.
3. Měl jsem dovolenou, kterou jsem
trávil s rodinou na Šumavě a bylo
to prima. Z dárků mám radost, spíše
mám problém vždy vymyslet něco
nového pro své blízké.
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Policie ČR
Jak chránit děti před pedofily
Na přelomu let 2006/2007 vzrušil veřejnost případ násilníka, který na sídlištích v Praze 8 a 9 spáchal několik sexuálně motivovaných útoků na děti.
Policie ČR zahájila ihned intenzivní pátrání a následně informovala i veřejnost. Přesto je kritizována, že nevarovala včas a v dostatečné míře. Co si ale
představit pod pojmem včasné a dostatečné varování? Počet osob, které mají
vůči dětem nebezpečné sklony, není znám. Žijí mezi námi. Mnozí se dokáží
ovládnout, případně se dobrovolně léčí, jiní časem zaútočí. Policie proti nim
smí ze zákona zakročit, až když páchají trestný čin nebo přestupek. To už
ale může být pozdě. A i kdyby se v budoucnu zjednodušením přebujelého
papírování a zvýšením početních stavů podařilo vyslat do ulic více policistů
a strážníků než dnes, nikdy jich nebude tolik, aby uhlídali každé dítě. Z toho
vyplývá, že zásady bezpečného chování je třeba děti naučit bez ohledu
na to, zda právě někde řádí nějaký pedofil.
Nejvíce možností mají v tomto směru rodiče a učitelé, případně výchovní
pracovníci v zájmových organizacích, kteří jsou s dětmi v nejčastějším kontaktu. Ale ani policie není v této oblasti nečinná. Již řadu let působí i v Praze
preventivně informační skupina Policie ČR a útvar prevence Městské policie.
Spolupracují také s mateřskými, základními i středními školami a dalšími
organizacemi. Policisté a strážníci formou besed, přednášek, her, rozboru
skutečných případů apod. pomáhají vštěpovat dětem pravidla bezpečného
chování. Preventivně informační skupinu správy hl. m. Prahy Policie ČR
je možné kontaktovat telefonicky na čísle 974 825 281 / 5 / 4 (preventivní pracovníci), 974 825 280 / 2 / 3 (tiskoví mluvčí) nebo e-mailem:
tiskpha@mvcr.cz. Sídlí v Kongresové ulici č. 2 v Praze 4.
Přímo na obvodě Prahy 9, 8, 3 působí Preventivně informační skupina
Policie ČR OŘ Praha III, kde je možné kontaktovat preventivní pracovníky na tel. 974 858 207 nebo 208.
Jde většinou o známé zásady, které ovšem děti často nedodržují. Desetkrát se
nic nestane, protože dítě mělo štěstí a potkalo dobrého člověka. Po jedenácté
může jít o zločince, který někdy ukolébá pozornost dítěte i slušně vypadajícím
zevnějškem a z počátku vlídným chováním. Jindy vystupuje autoritativně
a sází na to, že dítě se mu neodváží odporovat. Zásady typu „Nechoď nikam s neznámými lidmi, neotvírej jim dům ani byt, nesedej s nimi do
auta, nesděluj jim svou adresu, neber si od nich jídlo ani pití, nenos
viditelně klíče od bytu a cenné věci,“ atd. mají jistě svůj smysl. Ostatně
již ve starých pohádkách pro děti najdeme řadu rad, které dnes můžeme
zahrnout pod prevenci. Připomínáme také, že i samotné dítě bez rodičů má
právo požádat policii o pomoc.
Je dobré udržovat si přehled o situaci v okolí. Zjistí-li dítě, že je sledováno, mělo by se snažit zmizet pronásledovateli z dohledu, uchýlit se
někam, kde je více lidí – např. pošta, obchod, úřad, nejlépe policejní
oddělení - a požádat konkrétní osoby o pomoc. Nepřehledná místa
– husté křoví, opuštěná budova, otevřené dveře – minout s odstupem,
tj. prevence proti napadení ze zálohy. Bezpečný odstup by mělo udržovat i tehdy, pokud je někým lákáno k cizímu autu, otevřeným dveřím
nebo podezřelé skupině osob, tj. prevence proti uchopení, zavlečení
nebo obklíčení.
Některé děti byly napadeny při vstupu do domu nebo ve výtahu. Proto
než přistoupí ke dveřím a vytáhnou klíče, měly by se ohlédnout, zda
v jejich těsné blízkosti není neznámá osoba. Pokud ano, ať samy neodemykají, těžko by se s dotyčným přetahovaly o dveře. Mohou zazvonit
na známého souseda, domácí osoby, nebo odejít stranou a vrátit se za
chvíli, až bude „čistý vzduch“, případně s doprovodem. S cizími osobami nikdy nevstupovat do výtahu – pachateli stačí stisknout tlačítko
do sklepa a dítě je v pasti...
Většina lidí, které děti venku potkají, jsou naštěstí normální a slušní. Bohužel,
ne všichni. Je chybou pěstovat v dětech strach z každého kroku na ulici. Zdravá
obezřetnost a předvídavost je však může v některých případech zachránit.

Křížovka na leden
Tajenku křížovky zasílejte do neděle 11. 2. 2007 elektronicky na adresu listy@letnany.cz nebo poštou na adresu:
Letňanské listy, ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha-Letňany.
Losování proběhne v pondělí 12. 2., vylosovaný výherce obdrží velkou knihu o Letňanech. Výherce uveřejníme v příštím čísle.

por. Jan Holub, pprap. Mgr. Gabriela Krupičková, pprap. Bibiana Fuchsová

Společenská kronika
Zlatá svatba
Manželé Galina a Karel Čelikovských
oslavili padesát let společného života.
Zlatá svatba se konala 18. prosince
2006 v obřadní síni letňanské radnice.
Do dalších let přejeme dobré zdraví
a pohodu.

Jubilanti
Přejeme do dalších let dny plné
pohody a dobré zdraví.
V prosinci 2006 oslavili
75 let
Jaroslava Grinčeková
PhDr. Miroslav Rejhon
Květuše Těžká
80 let
Anežka Havlíková
Františka Láníčková
Miloslav Roučka
Eva Šedová

Zprávy z metropole
Pražské kalendárium
Reprezentační chodský ples – Pošumavský věneček
Ples Sdružení rodáků a přátel Chodska
a Pošumaví, 10.2. 2007
Národní dům v Praze na Smíchově
www.fos.cz, tel. 234 621 218

85 let
Josef Honys
Marie Kofroňová
Marie Sýkorová

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ v Letňanech pro školní rok
2007/2008
Po dohodě mezi řediteli ZŠ v Letňanech proběhne zápis jednotně
ve středu 7. února a ve čtvrtek
8. února 2007 od 13.00 do 18.00
hod. v budovách škol. Nezapomeňte
na svůj občanský průkaz a na rodný
list dítěte. Doporučujeme rodičům
sledovat informační tabule škol.
Vyhláškou hl. m. Prahy jsou stanoveny
školské obvody základních škol. Ty
určují, do které základní školy musí
být dítě přijato, ale neznamená to,
že by rodiče nemohli své dítě zapsat
na kteroukoli jinou základní školu

s přihlédnutím k lépe vyhovujícím alternativním vzdělávacím programům.
O přijetí dítěte rozhoduje ředitel základní školy ve správním řízení.
Podle platného školského zákona
č. 561/2004 Sb. je povinná školní
docházka devítiletá a začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud
mu není povolen odklad.
Kontakt: ZŠ Fryčovická,
tel. 286 922 857, ZŠ a MŠ gen. Fajtla, Rychnovská, tel. 286 922 252, ZŠ
a MŠ Tupolevova, tel. 286 920 533

www.letnany.cz

Odnesl úsměvy,
odnesl slzy,
co nový přinese,
zjistíme brzy.
Můžeme sčítat,
můžem i krátit,
to, co už minulo,
nelze již vrátit.
Je třeba smazat každý žal,
trpkou chuť proher,
co rok v nás zanechal,
vstříc novým zážitkům,
vstříc novým lidem,
i všemu špatnému,
co možná přijde,
protože dík tomu,
kdo v jeslích leží,
chápeme, že žít je
to, oč tu běží.

Změna ve vedení ZŠ
a MŠ Tupolevova
Dne 29. listopadu 2006 byl
Mgr. Ivan Kabický, ředitel ZŠ a MŠ
Tupolevova, zvolen starostou Letňan.
Po dobu jeho mandátu nebude vykonávat funkci ředitele školy. Jejím
řízením byla od 30. listopadu 2006
pověřena Mgr. Jarmila Urbánková
jako statutární zástupce do vyhlášení
konkurzu na funkci ředitele školy.

PF 2007
Starý rok zpívá
z posledních sil
o tom, co každý z nás
vyhrál i pokazil.

Hodně štěstí do nového roku!

Pro Letňanské listy Monika Votavová,
amatérská basnířka a kreslířka
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O letňanských letadlech - VII
Ve dvacátých letech 20. století byly
u nás velmi populární letecké rychlostní závody o cenu prezidenta republiky.
Šéfkonstruktér Hlavních leteckých
dílen, inženýr Alois Šmolík, samozřejmě nezůstal stranou. Zkonstruoval
speciální závodní letoun s označením
Š-8, který byl v roce 1923 největším
favoritem. Byl to pozoruhodný hornoplošník neobyčejně čistých tvarů. Měl
štíhlé křídlo s rychlostním profilem
a pečlivě kapotovaný řadový motor
Napier Lion. Snaha o co nejmenší
čelní odpor se však letounu stala
osudným. Prstencový chladič nestačil
uchladit motor, ten se během letu

Z historie Letňan

V době dvouplošníků s „lesem“ vzpěr a výztuh působil Š-8 nadčasově. Zcela zakrytý
motor, jednoduchá vzpěra křídla, kryt
vrtule v linii trupu. Na obrázku je druhá
verze letounu z roku 1924 s chladiči umístěnými na „nohách“ hlavního podvozku.

silně zahřál, což vedlo k nouzovému
přistání. Ing. Šmolík chladící systém
přepracoval a v následujícím roce se
hornoplošník zúčastnil dalšího ročníku
soutěže. Ten byl pro Hlavní letecké
dílny úspěšnější. Letoun obsadil druhé
místo a rychlostí 271 km/h získal na
trati dlouhé 100 km národní rychlostní rekord. Šmolíkova „Š osmička“
se rychlostních závodů zúčastňovala
ještě řadu let, ale slavný závod nikdy
nevyhrála. Významnou měrou se však
zasloužila o technickou úroveň budoucích „letováckých“ konstrukcí.
Pro LL připravil Václav Šorel.
Pokračování v příštím čísle.

Čteme z letňanské kroniky
Leden 1998
- V říjnu a listopadu 1997 bylo vybráno v MČ Praha 18 celkem 50 000,- Kč
jako peněžní dar pro pomoc povodněmi postiženým oblastem. Rada MČ
Praha 18 rozhodla, že vybrané peníze budou poskytnuty „Centru výchovy
a vzdělávání mentálně postižených“, jejichž budova byla při povodních značně
poškozena. Darovací smlouva podepsaly Letňany s městem Přerovem, který
se stal garantem využití peněžního daru.
- Rada MČ Praha 18 vyhlásila akci „Radnice s čistýma rukama“ a vyzvala
radnice ostatních obcí, měst, městských obvodů a částí ČR, aby se k této
výzvě připojily. Jedinou podmínkou bylo, aby představitelé radnic umožnili
občanům přístup k zápisům z jednání zastupitelstev, jejich rad a k dokumentům o hospodaření s obecním majetkem.
- Pokračuje realizace půdních vestaveb v ul. Kladrubská 303 – 310.
-jk-

www.letnany.cz
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Využívání velkoobjemových kontejnerů na území
Letňan
Stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů od ledna do června 2007:
termíny přistavení kontejnerů

Stanoviště
1
2
3a
3b
4
5
6
7
8
9

Velhartická x Prachatická
Vratimovská x Chlebovická
Běloveská
Žamberská
Kolonie u Proseka
Místecká x Jablůnkovská
Bukovecká x Tupolevova
Ostravská
Letovská
Terezínská

leden

únor

březen

duben

květen

červen

12
12
x
12
12
12
12
12
12
x

2
2
2
x
2
16
16
16
16
x

9
9
x
9
9
23
23
23
x
23

13
13
13
x
13
27
27
27
27
x

11
11
x
11
11
25
25
25
25
x

8
8
8
x
8
22
22
22
x
22

Přistavení: pátek od 12.00 hod.
Odvoz: sobota, bez výměn.
Žádáme občany, aby kontejnery zbytečně nepřeplňovali a neskládali odpad
mimo ně!
Upozorňujeme na ZÁKAZ odkládání nebezpečných složek odpadů a stavebního odpadu – suti do těchto kontejnerů. Likvidaci těchto látek (baterie,
oleje a tuky kromě potravinářských olejů, ředidla, staré barvy, léky, kyseliny,
hydroxidy, lepidla, pryskyřice, odmašťovací přípravky a detergenty – syntetické
čistící a prací prostředky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, lednice, vyřazené
elektrické a elektronické zařízení – počítače, televize atd.) zajišťuje hl. m. Praha
a to bezplatně. Občané je mohou odkládat třemi způsoby:
• ve sběrných dvorech – včetně lednic a elektroniky
• v lékárnách na území hl. m. Prahy (nepoužitelná léčiva a rtuťové teploměry)
• při mobilním sběru – všechny výše uvedené odpady mimo lednic a elektroniky
Pro občany Letňan jsou nejbližší sběrné dvory:
Praha 8, Voctářova ul., tel. 266 007 299
Praha 9, Pod Šancemi 444/1, tel. 284 098 581
Praha 20 – Horní Počernice, Chvalkovická 3, tel. 281 924 959
Do sběrného dvora je možné přivézt také železný šrot, sklo, odpad ze zeleně, dřevěný a stavební odpad (do 1 m3 na osobu za měsíc), objemný odpad a elektrošrot,
pneumatiky (za úhradu 25,- Kč za kus). Obyvatelé Prahy po prokázání totožnosti
mohou využívat sběrný dvůr zdarma podle pokynů obsluhy. Podnikatelé jej využívají za poplatek.
V případě zjištění nedostatků nebo při nesrovnalostech v harmonogramu sběru
se lze obrátit na Magistrát hl. m. Prahy, odbor infrastruktury města, Řásnovka
8, Praha 1, tel. 224 484 229, 224 484 376.
Martin Hrádek, vedoucí odboru technické správy obce
Martina Větrovská, pověřena ved. odboru výstavby

Pod letňanskou pokličkou
Motto: „Jaká strava,taková síla a zdraví.“
Milí čtenáři,
již 27. října 1929 napsala slavná kuchařka
Marie Sandtnerová
„žádné umění na světě nedosáhlo ještě
vrcholu. Ve svém vývoji a zdokonalování se pokračuje svojí
cestou a není tomu jinak ani v umění
kuchařském. Bylo by tedy chybou
pokládat vaření za nutnou a nepříjemnou povinnost. Hospodyně má lnout
s láskou k úpravě denních pokrmů,
neboť na správné výživě závisí nejen
stálé zdraví, ale i blahobyt v rodině“.
Každý měsíc na těchto stránkách
uvedeme jeden výtečný a vyzkoušený
recept, aby obyvatelé našich Letňan
také žili ve zdraví a blahobytu.

Kontakt na radnici
Podatelna úřadu 284 028 111
Sekretariát starosty 284 028 120
Sekretariát tajemníka 284 028 115
e-mail: listy@letnany.cz
letnany@letnany.cz
www.letnany.cz

A začínáme oblíbenou a přitom opravdu jednoduchou Volební bábovkou.
Suroviny:
3 celá vejce, 2 hrnky cukru krystal ušlehat, nebo jen smíchat - pak:
1 malá šlehačka - 125 ml, 1 hrnek oleje, 1 hrnek mléka, 1 hrnek nemletého
máku, 2 hrnky polohrubé mouky
1 prášek do pečiva. Hrnkem je míněn
čtvrtlitrový hrneček - 250 ml.
Vše smícháme dohromady a nalijeme
do vymazané a vysypané bábovkové
formy na pečení. Pozor - dávka je do
velké formy, do malé formy dáme
poloviční dávku. Pečeme asi 40 až 45
minut, podle výkonnosti trouby, při
180 stupních.
Dobrou chuť Vám přeje Evita
(evita@telecom.cz).

Pracovní doba na úřadu MČ:
pondělí 8.45 – 17.45
úterý
7.45 – 15.45
středa 8.45 – 17.45
čtvrtek 7.45 – 15.45
pátek 7.45 – 13.45

Co se stalo u sousedů
Generál František Fajtl
a čakovičtí skauti
Dne 13. října 2006 se ve zcela zaplněné Velké obřadní síni krematoria
v Praze – Strašnicích rozloučila veřejnost s legendárním stíhacím pilotem
2. světové války genpor. Ing. Františkem
Fajtlem. Pro skauty byl František Fajtl
opravdovým hrdinou a „rytířem nebes“, ale také člověkem vysokých
morálních hodnot.
Několikrát navštívil Čakovice, před
lety se stal čestným členem čakovického střediska Athabaska. Poznali jsme
ho jako člověka velmi kamarádského,
upřímného a lidského. Sám nikdy
skautem nebyl, byl členem předválečného Sokola, ale měli jsme k sobě
blízko.
Poprvé navštívil Čakovice na pozvání
bratra Rudy Vecky 16. května 1970.
Krátce na to byl skauting u nás opět
potlačen a obnoven byl až na přelomu
let 1989/90. Podruhé byl František
Fajtl hostem čakovických skautů
7. září 1990 a právě při tomto setkání
přijal čestné členství. Třetí setkání
bylo na oslavě světového svátku skautů 24. dubna 1994.
Jsme hrdi na to, že jsme se s ním
osobně znali. Rčení, že na něho nikdy
nezapomeneme může znít jako fráze
– ale není, na takového člověka lze
vzpomínat jen s vděčností a úctou.
Za Athabasku V. Nosek – Windy
(zkráceno)

Z dvouměsíčníku –
zpravodaje MČ Praha 19
„Kbelák“
Rada MČ projednala zadání – vybudování cyklostezky v ul. Toužimská.
Počítá se s asfaltovou trasou směrem
na Letňany s možností napojení na
Čakovice.
Také Kbely mají knihu o městské
části, je možné ji zakoupit v místní
knihovně za 161,50 Kč.
Komise životního prostředí vymyslela
zajímavou soutěž – O nejkrásnější
strom Kbel 2006. Rada MČ na jednání 17.10. 2006 vyhlásila nejkrásnějším stromem Kbel lípu srdčitou
v ul. Krnské, nazývanou také Lípou
republiky.
Od příštího čísla bude mít Kbelák
pravidelnou rubriku „Z deníku starosty“ o všem zajímavém, co se ve
Kbelích děje.

Novinky i v inzerci
Firma ing. Miloš Chlup, MCHTECH, již 7 let, tedy od vzniku
Letňanských listů, zajišťuje jejich
přípravu a tisk. Po celou tuto dobu
také organizujeme příjem inzerce.
Dnes bychom vám rádi představili
zcela novou formu prezentace firem
v Letňanských listech. Kromě nového
formátu novin přicházíme i s řadou
dalších inovací. Jednou z nich je
pevná velikost inzerátů, což je dáno
novinovým formátem. Ale nebojte
se, cena za plochu inzerátu dokonce
lehce klesla. Inzerce také bude mít své
pevné místo v rámci novin a nebude
nikdy na zadní straně. Také objem inzerce je limitován. Nechceme, aby se
z našich novin pro obyvatele Letňan
staly inzertní noviny. Rádi bychom
také vbrzku přijímali inzerci přes
Internet tak, aby si každý inzerent
mohl zjistit, co je ještě volné, přímo
zvolit velikost a umístění inzerátu,
dozvědět se cenu a objednávku elektronicky potvrdit. Ale opět se nebojte,
pokud si nebudete sami vědět rady,
rádi vám s objednáním pomůžeme.

Kbely přátelské k chodcům

Přes takto upravenou křižovatku přejdete pohodlně a bezpečně (Toužimská ulice)
Problém houstnoucí automobilové dopravy a z toho plynoucí nebezpečí pro
chodce trápí každého, kdo občas ještě udělá nějaký ten krok pěšky. V některých
městech, zejména v zahraničí, vznikly a uskutečnily se rozsáhlé projekty, které
mají za cíl chodcům zpříjemnit pohyb po městě a zvýšit jejich bezpečnost.
Letňany jsou v tomto směru Popelkou. Pravda, dílčí úpravy, doplněné o pravidelné hlídkování městských strážníků, najdeme například na Tupolevově ulici
a díky za ně, ale rozhodně se nejedná o nějakou dlouhodobější koncepci.
Pro inspiraci, jak takové úpravy mohou vypadat, nemusíme cestovat nijak daleko.
V sousedních Kbelích jsou v tomto směru o poznání dále, než my v Letňanech.
O tom, jak k tomu došlo a co všechno to obnáší, jsme si povídali s Vladimírem
Bílkem, vedoucím odboru dopravy na Úřadu městské části Praha – Kbely.
Při procházce Kbely se můžeme setkat s mnoha opatřeními, jejichž cílem je zklidnění
automobilové dopravy a tím vytvoření prostředí přátelského k chodcům. Co vedlo Kbely
k jejich vybudování? Byla to iniciativa samosprávy nebo občanů?
Zklidňování automobilové dopravy ve Kbelích je dlouhodobý proces, který má
počátky již v roce 1997, kdy byly zahájeny práce na tzv. Generelu dopravy. Z něj
pak vycházejí všechny dopravní stavby. Po dlouhých a složitých projednáváních
tento dokument schválila Rada a Zastupitelstvo MČ. Na Generelu dopravy
pracovali a stále pracují jednotlivé odbory, komise dopravy, jednáme s Policí
České republiky, s projektanty, vyjadřuje se Rada.Vycházíme také z názorů
a požadavků občanů naší MČ.
Kde jste hledali při přípravě opatření inspiraci?
Inspiraci nacházíme v jiných městských částech, ale občas i v jiných městech.
Pravidelně se zúčastňujeme různých seminářů zaměřených na bezpečnost dopravy. Spolupracujeme s dobrými projekčními kancelářemi, z jejichž návrhů poté
vycházíme. Přihlížíme také k připomínkám a návrhům Policie ČR.
Při přípravě podobných staveb narážejí jejich zastánci často na nesouhlas policie i jiných
státních institucí. Odpůrci argumentují tím, že se příliš zpomalí doprava, že vzniknou
vibrace, že zpomalování a následné zrychlování vede k nárůstu emisí. Setkali jste se
s podobnými námitkami i vy?
Samozřejmě a všechny se snažíme zohlednit. Proto jsme již upustili od gumových
šroubovacích prahů a přikláníme se ke stavebním prahům, které jsou delší a není
u nich tolik negativních vlivů. Také jejich údržba je podstatně levnější.
Zatím nejlepší takovouto úpravou se jeví vybudování integrovaného prahu (zvýšení
celé křižovatky) v ulici Toužimské. K této úpravě došlo po neustálých stížnostech
rodičů dětí docházejících do ZŠ. Nejprve jsme řešili tento problém dopravním
značením, ale problémy neustávaly. Poté samospráva ve spolupráci s rodiči rozhodla
o nutné úpravě křižovatky. Původní záměr byl pouze zpomalovací práh, ale po
konzultacích s dopravními podniky, PČR a projektantem jsme přistoupili k vybudování integrovaného prahu. Byl to návrh právě pracovníka Policie ČR, který má
na starosti naši MČ, aby tento přechod a křižovatka byly v tomto provedení.
A to nejdůležitější na závěr: Jak hodnotíte přínos celého projektu? A co občané Kbel?
Zklidnění dopravy je občany Kbel přijímáno velice kladně a naopak požadují
další a další zklidnění. Ne vždy to ale z hlediska bezpečnosti, plynulosti dopravy,
provozu MHD a dalších vlivů nejde uskutečnit.Vždy se jedná o kompromis.
Tolik zkušenosti ze sousedních Kbel. Svědčí o jednom: když se chce, tak to jde.
O tom, jak bude problém se zklidňováním dopravy řešit naše městská část, vás
budeme pravidelně informovat.
Ing. Tomáš Raška
A nejen s tím. Pokud budete potřebovat pomoci s grafickým návrhem
inzerátu, i v tom vám rádi poradíme.
Poslední novinkou jsou placené PR
články umožňující dokonalou prezentaci firmy. K dispozici jsou 2 druhy. PR
článek může být umístěn v inzertní
části. Zde je cena stejná jako u inzerce
a počet takových článků není omezen.
Druhou možností je článek, který právě čtete. Umístění je tedy vždy v redakční části na poslední straně, vždy ve
stejném místě a ve stejném rozměru,
vždy s 1 fotografií nebo logem. Zde je
cena pochopitelně vyšší. A opět se nebojte toho, že nezvládnete napsat sami
článek. Stačí si domluvit termín s naší
redaktorkou, ta vás přijde vyzpovídat
a článek navrhne sama. To už ale něco
stojí navíc. V každém čísle bude pouze
jedna podobná exkluzivní prezentace
a rádi bychom touto formou prezentovali významné a úspěšné firmy
v našem regionu.
A na závěr něco o nás. Jsme menší
firma pouze se 4 zaměstnanci, ale
dosahovaným obratem kolem 15 milionů se řadíme k těm středně velkým.

Naší parketou je
kompletní servis
v oblasti marketingu. Od překladů
a tlumočení, přes
počítačovou sazbu a přípravu pro
tisk čehokoliv, co
si vymyslíte, až po
tisk návodů a manuálů rychlostí až 75 oboustranných
A4 za minutu nebo ofsetový tisk.
Zvládneme sami i velkoplošnou
a ře zanou grafiku, máme vlastní
fotostudio, zpracováváme i video,
zajišťujeme pro řadu zákazníků reklamní předměty a právě rozjíždíme
působnost jako PR agentura. Kromě
Letňanských listů se podílíme na vydávání také kbelských a čakovických
obecních novin.
Pro příjem inzerce i umístění PR
článků kontaktujte prosím našeho obchodního zástupce pana
Štědrého (602 455 558). Rád vás
navštíví a sdělí vše potřebné.
Naše studio najdete na adrese:
Vítkovická 378, Praha-Letňany.
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