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Děti v nové školce přivítala i Dáda
Čakovice se dočkaly další mateřské školky, už třetí v pořadí
Už podruhé v krátké době se v Čakovicích otvírala nová budova určená především
dětem. Šlo o třetí čakovickou mateřskou školu, kam od 1. září zatím nastoupilo 56 dětí.
Kapacita školky, která čítá stovku míst, bude naplněna v průběhu příštího roku. Pro
školní rok 2008/09 jsou tedy otevřeny dvě třídy a od září roku 2009 se počítá s otevřením
druhých dvou tříd.
Odvážný projekt, kdy
došlo ke skloubení bytového domu a mateřské
školy, ocenila i náměstkyně primátora ing. Marie
Kousalíková při slavnostním otevření, k němuž
došlo na sklonku prázdnin: „Jsem přesvědčena,
že ve Čtyřlístku se podařily
skloubit obě funkce tak,
aby se doplňovaly, nikoli
narušovaly. Navíc vizuálně
působí celý dům veseleji,“
řekla. Starostka Alena Samková nemohla opomenout
finanční stránku věci, a tak
svá slova díků nesměrovala
jen na zhotovitele stavby
firmu M&K development,
Dáda Patrasová děti strhla k spontánnosti.
Foto Šárka Vlčková
ale především na sponzory, kterých také nebylo
málo. Z celkové ceny téměř 28 milionů korun přispělo výraznou částkou 17 milionů hlavní
město Praha, o zbytek se podělili developeři a městská část.
„Čakovice jsou jednou z mála městských částí, které se sice potýkají s převisem poptávky po místech v mateřských
školách, ale mohly vyhovět všem zaměstnaným rodičům, kteří mají trvalé bydliště
na území MČ,“ uvedla starostka Alena
Samková.
Slavnostního otevření se kromě oficiálních hostů a komunálních politiků
zúčastnila řada rodičů se svými ratolestmi.
I slavnostní přestřižení pásky proběhlo
za asistence samotných dětí a pár z nich
si kousek stuhy mohlo odnést i domů Některé děti nebylo nutné ke hře ani pobízet. Hned
na památku. Všichni přítomní měli také věděly, co s hračkami.
Foto Šárka Vlčková
možnost prohlédnout si všechny prostory
nové školky. Děti ale nejvíc uchvátila Dáda Patrasová se svým programem, který následoval
po nezbytné oficiální části.

ZDARMA

OTÁZKY

A ODPOVĚDI

aneb zeptejte se na to, co vás zajímá, možná
to bude zajímat i vaše spoluobčany. Dívejte
se tedy, prosím, kolem sebe otevřenýma očima
a ptejte se … bude vám odpovězeno.

Otázky a odpovědi – tentokrát Komise
pro Miškovice
Jak jsem slíbila v minulém vydání,
dnes se budu blíže věnovat otázkám,
které trápí Komisi pro Miškovice.
Jaká další bytová výstavba se plánuje v nejbližší budoucnosti?
Ani Miškovice nejsou mimo
„hledáček“ investorů bytové
výstavby. Pouhým pohledem
na platný územní
plán se můžeme
přesvědčit o tom,
že další domy
vyrostou nejen
na polích okolo současné zástavby, ale
výraznou změnou projde i centrum
Miškovic. Nového vlastníka má areál
bývalého statku. V souladu s územním
plánem tu chystá výstavbu bytových
domů a na části i tolik chybějící občanské
vybavenosti. Projekt na zástavbu tohoto
území s názvem „Pálkův dvůr – obytný
soubor Miškovice centrum“ připravuje
Vinořská s. r. o., jedna ze společností
v „rodině“ Sekyra Group.
Už řadu let se diskutuje o možnosti
přemístění konečné autobusu na vhodnější místo. Jak je to daleko?
Ano, konečná autobusů je v Miškovicích dost nešťastná. Krátká výstupní
a manipulační zastávka neumožňuje
zavedení dvou a více linek s konečnou
v Miškovicích či zavedení kloubových autobusů (i když výjimečně tam již zajižděly).
Za posledních pět let jsem viděla již řadu
nápadů a námětů. Většinou byly nerealizovatelné, protože byly vesměs umisťovány na soukromé pozemky, jejichž vlastníci
s umístěním nesouhlasili.
Pokračování na straně 2
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Na 49. a 50. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
- kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1177/3 v k. ú. Čakovice
s PREdistribuce; na tomto pozemku o výměře 49 m2 je stavba
trafostanice, která je ve vlastnictví kupujícího;
- darovací smlouvy na pozemek parc. č. 49/8 k. ú. Čakovice
o výměře 234 m2 s bytovým družstvem Otavská na výstavbu
parkovacích stání;
- smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 483 k. ú. Třeboradice
s panem D. S. na umístění novinového stánku;
- prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor Cukrovarská 1 na dobu určitou 5 let ZUŠ Marie Podvalové;
- návrh směnné smlouvy se společností Impera, s. r. o., v k. ú.
Čakovice na směnu částí pozemků v ul. Vážská.
schválila
- podmínky výběrového řízení na prodej objektů č. p. 19 a pozemků parcel. č. 398/1, 398/2 a 397/1, vše v k. ú. Třeboradice;
- zadání realizace zakázky „Zhotovení a instalace žaluzií v MŠ
Čakovice III“;
- zvýšení rozsahu prací a z toho vyplývající čerpání rozpočtové
rezervy ze základní ceny díla akce „Rekonstrukce sociálního
zařízení ve staré budově ZŠ“;
- zrušení výběrového řízení na prodej pozemků parcel. č. 479/25
a 479/4 v k. ú. Třeboradice;
- po vyhodnocení nabídek výběr firmy Pragis a smlouvy o dílo
s touto společností na akce Rekonstrukce ulice K Přejezdu
a Rekonstrukce cest v zámeckém parku.
vzala na vědomí
- rezignaci na mandát člena zastupitelstva Ing. Václava Stránského; dnem 5. 8. 2008 se novým členem ZMČ Praha – Čakovice stala paní Veronika Jiravová, první náhradník volební
strany SNK Evropští demokraté.
10. zasedání ZMČ Praha – Čakovice se konalo 4. srpna
a projednalo následující body:
- návrh kupní smlouvy na nabytí nebytové jednotky – mateřské
školy vybudované na poz. parc. č. 1292/15 v 1. nadzemním
podlaží objektu polyfunkčního domu Čtyřlístek;
- jednací řád ZMČ.
Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy
a k nahlédnutí na Úřadu MČ a jsou také umístěny na internetových stránkách www.cakovice.cz.
Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice
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Otázky a odpovědi
Dokončení ze strany 1

Nyní se zdá, že se blýská na lepší časy. Probíhají jednání
s investorem zástavby bývalého statku (viz výše), že by v rámci
obytného souboru byla vybudována rovněž konečná autobusů,
včetně zázemí pro řidiče. Pokud dojde k dohodě, tak realizace
by přicházela v úvahu tak za dva roky.
Bude se nějak řešit problém miškovických kasáren?
Současný stav, kdy je zde ubytovna nejhoršího typu, je
neudržitelný.
Bohužel ministerstvo obrany využilo svého práva majitele
a pronajalo bývalá kasárna na ubytovnu. Tento neutěšený stav
bude bohužel do té doby, než celý areál prodají a nový vlastník vybuduje v tomto místě něco jiného. Žádost městské části
o bezúplatný převod kasáren byla zamítnuta a postupně je celý
komplex prodáván. Dosud byly prodány téměř všechny volné
pozemky a už proběhlo výběrové řízení na budovy. Problémem
je, že jakákoliv jiná výstavba je možná až po změně územního
plánu. V tom současném je stále využití pro armádu a bezpečnost
(VVA). Čakovické zastupitelstvo již v září loňského roku navrhlo,
aby v rámci nového územního plánu byla kasárna zařazena
do území umožňujícího obytnou zástavbu (OB). Jedině tak je
možno toto území přeměnit na pěknou rezidenční čtvrť.
Alena Samková, starostka

Zveme vás na
11. zasedání ZMČ Praha – Čakovice,
které se bude konat
ve středu 24. září 2008 v 18. hodin
v sále čakovického zámku.

SMS InfoKanál aneb městský
rozhlas do kapsy
Městská část Praha – Čakovice již zavedla novou službu
pro občany – SMS Infokanál. Tato služba umožňuje zasílání
aktuálních a důležitých informací z úřadu městské části na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů občanů formou krátkých
textových zpráv (SMS). Služba funguje pro zákazníky všech tří
českých mobilních operátorů.
Do vysílání SMS InfoKanálu naší městské části se může každý
přihlásit zasláním SMS ve tvaru:
Registrace:
IK CAK REGISTRUJ nebo IK CAK REG
Zrušení registrace:
IK CAK ODREGISTRUJ nebo IK CAK ODREG
Telefonní číslo pro uvedené akce: 605 733 680
Je důležité přesně dodržet formát zasílané zprávy včetně
mezer. Velikost písmen nehraje roli. Při špatném zadání textu
zprávy nebo telefonního čísla nedojde k přihlášení nebo odhlášení. Potvrzovací zprávy nejsou standardně zasílány. Odesílané
zprávy (přihlášení, odhlášení) jsou zpoplatněny operátorem mobilní dle tarifu dotyčného občana jako běžná odchozí SMS zpráva.
To znamená, že jediné, co občan v souvislosti s touto službou
zaplatí, je odeslání jedné SMS při přihlášení, popř. druhé při odhlášení. Služba sama ani zasílání jednotlivých zpráv zpoplatněno
není. Veškeré související náklady nese úřad městské části.
Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice
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Dočkáme se v Čakovicích už také nové pošty?
Stížnosti na práci čakovické pošty
se množí jako houby po dešti. Fakt,
že pošta byla dimenzována na cca 3 tisíce
obyvatel a nyní nás tu bydlí již více než 8
tisíc, je jasně vidět na mačkanicích, které
se u přepážek každodenně vytvářejí.
Aniž bych se chtěla zastávat poštovních
úředníků, dovedu si představit, že v takto
stísněných a nemoderních prostorách
se jim špatně pracuje. Navíc pošta – a to
je správný trend – dnes již není jen doručovatelem zásilek, ale rovněž bankovním
domem s veškerou s tím spojenou agendou. O soukromí při vyřizování záležitostí
často velmi citlivých se nám, klientům,
může na čakovické poště jen zdát.
Dá se s tím něco dělat? Určitě dá.
Současná obliba naší městské části
u developerů má kromě nevýhod i jednu
výhodu. Každý jen trochu rozumný developer (a těch je většina) se snaží vyjít vstříc
potřebám městské části. Je jen na nás, zda
je dokážeme formulovat. Díky této spolupráci se nám podařilo 1. září otevřít novou
školku a zhruba za dva roky bychom mohli

otevřít novou poštu. Při
hledání vhodného místa
jsme posuzovali několik
parametrů – blízkost
centra městské části,
dopravní dostupnost
MHD, koncentrace obyvatel a v neposlední
řadě možnost zaparkování auta. Vhodná
lokalita se ukázala v areálu nového komplexu
nazvaného Rezidence
Čakovice. Část území
Projekt řeší zástavbu na pozemcích ohraničených ulicemi Vážská,
je určena pro veřejné vyNěvská, Dyjská a Ke stadionu. Lokalita sousedí se zástavbou čtyřpodbavení, a tak tam kromě
lažních bytových domů. Území má relativně pravidelný obdélníkový
tvar, pozemek je de facto rovinný. V současnosti se na něm nachází
poštovního úřadu najdepřízemní budovy bývalé školky. Dnes jsou objekty využívány Soukrome i lékařské ordinace,
mou střední uměleckou školou designu.
školu a pro nejmenší
Obytný soubor (vyznačen žlutě)
Areál je navržen jako monofunkční bytový soubor. Je zde navrženo
děti tolik potřebné jesle.
celkem 5 různě velkých bytových domů s celkem 60 byty.
Okolní sídliště „u kouVybavenost (vyznačena modře)
paliště“ a „u stadionu“
Celý areál je rozdělen do tří částí, každá se samostatným pozemjsou na dosah, bytová
kem. V severozápadním rohu jsou umístěny jesle, v severovýchodní
části nová budova školy. V pruhu podél jižní hranice jsou navrženy
výstavba v Oderské připolyfunkční objekty s poštou, malým obchodem a ordinacemi
vede další stovky klientů
se služebními byty. Polyfunkční objekty mají společné suterénní
a možnost parkování je
podlaží s garážemi.
• Jesle asi pro 20 dětí
samozřejmou součástí
• Budova školy asi pro 40 studentů, učitelský sbor
projektu. Autobusová
• Polyfunkční objekty – 8 ordinací, pošta, obchod, škola
zastávka MHD je od buPočet parkovacích míst celkem: 31 stání v garážích
doucí pošty odhadem
Z toho pro poštu 9 parkovacích stání + možnost zřídit další podélná
stání u krajnice ulice Ke Stadionu. Parkování jeslí a školy je řešeno
150 m, což je luxus,
na jejich pozemcích.
za který by kupříkladu
obyvatelé Proseka byli určitě vděčni. „reklamu“ novým projektům nedělám, to
Do doby kolaudace se jistě podaří zajistit je vždy věcí investora, aby si prezentoval
alespoň jednu autobusovou linku, která své dílo, ale v tomto případě se podařilo
bude zajíždět k poště z Třeboradic a čako- dohodnout něco, co bude sloužit nejen
vických sídlišť, která již vznikla, či postupně novým obyvatelům, ale především nám,
kteří v Čakovicích, Miškovicích a Třeboravzniknou severně od zámeckého parku.
Požádala jsem projektanty uvedené- dicích již žijeme.
Alena Samková
ho projektu o dvě vizualizace toho, jak
starostka
bude moderní areál vypadat. Normálně
INZERCE

BRUSÍRNA – ČAKOVICE
Krystalová 7 – Praha 9, Čakovice,
telefon 283 932 544,
Út – Čt 9:00 – 11:00
13:00 – 14:00
Brousíme: nože, nůžky, břity, vrtáky, frézy, řetězy
motorových pil, kotoučové pily, motorové hlavy,
kotouče, brzdové bubny, materiál dle požadavků.
Obrábíme, frézujeme, dělíme, svařujeme.
Provozuje ELPIS, s. r. o.
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ČAKOVICKÉ ZRCADLO

Parkování a černé skládky
Umíte parkovat lépe než řidič vozidla na prvních dvou našich fotografiích? Doufáme, že ano. Tento řidič by
si měl zcela určitě zopakovat pravidla
silničního provozu nebo navštívit očního lékaře. Pravidla silničního provozu
porušil hned dvakrát. Zaparkoval totiž
těsně před křižovatkou, a zakryl tak
označení křižovatky dopravní značkou jiným řidičům. Druhým prohřeškem bylo stání sice mimo vozovku, ale
zato na chodníku. Nápravu zjednali

až policisté, kteří byli na toto porušení
pravidel upozorněni jiným řidičem.
Tentokrát stačila jen domluva.
Myslíte si, že skladování věcí je
prospěšná činnost? Možná. Rozhodně ale není v pořádku, když si
někdo odkládá „svou tašku“ na ulici,
a pak se k ní ani nehlásí. Majitel
pozemku asi také nebude takovým
počínáním nadšený. Na jeho bedra
totiž padnou náklady na úklid této
počínající černé skládky.
(šv)

INZERCE
Majestic set

Au-Mex s.r.o.,
Vážská 845 (proti škole)
Praha 9 – Čakovice

6 884 Kč
10
0 591
5
59
91 Kč
Lehátko Easy
Le

10
0 056
0
05
56 Kč
6536 Kč

304
3
047
47 Kč
3047

bez plachty

Houpačka
Afrodita

Platnost akcí:
do 31. 10.
2008

1980 Kč

Přijďte využít akčních cen

a získejte zákaznickou kartu na celoroční slevu!

26 632 Kč

15 979 Kč
7 dílný hevea set ker
keramika

Aumex_185x136.indd 1

8580 Kč

9353
353 Kč
5611 Kč

Provozní doba:
Po - Pá 8.00 – 17.30 hod.
So 9.00 – 12.00 hod.
e-mail: info@au-mex.cz
www.au-mex.cz

5 dílný set Dennis

5148 Kč

5 dílný set Wodlink
28.8.2008 9:21:52
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Výstavba čakovického projektu
Rezidence Viva postupuje rychle vpřed
V ervnu 2008 zahájená výstavba bytového projektu Rezidence Viva realizovaného mezinárodní
developerskou skupinou Ablon Group v akovicích postupuje mílovými kroky vped. Hrubá stavba,
na které i v tchto dnech pracuje tým generálního dodavatele stavby spolenosti VCES, by mla být
dokonena do konce tohoto roku. Zárove probíhá prostednictvím realitní kanceláe Professionals
i prodej první fáze byt z tohoto projektu.

Rezidence Viva: pro zájemce o úvěry jsou
připraveny zvýhodněné podmínky Raiffeisenbank
Zájemcm o koupi bytu v projektu Rezidence Viva spolenosti Ablon Group nabízí zvýhodnné
hypotení úvry banka Raiffeisenbank. Jde o moné nií úrokové sazby, garanci úrokových sazeb i
individuální ocenní kupované bytové jednotky zdarma.
Raiffeisenbank
a.s.
poskytuje
od
roku 1993 v eské republice iroké spektrum bankovních slueb soukromé i podnikové klientele. V roce 2006 zahájila spojování s eBankou, integraní proces ob
banky dokonily v lét roku 2008. Spolený zisk obou bank loni pesáhl miliardu
korun. Raiffeisenbank obsluhuje klienty
v síti více ne stovky poboek a klient-

ských center, poskytuje rovn sluby
specializovaných hypoteních center,
osobních a firemních poradc.
Co se týe konkrétních zvýhodnných
podmínek pro adatele o hypotení úvr
na koupi bytu v Rezidenci Viva, Raiffeisenbank nabízí monost poskytnutí slevy
z úrokové sazby, a to a do hranice mini-

málních sazeb banky. Maximální moná
sleva iní 0,2 %. Banka dále u vech
typ fixací nabízí garanci úrokové sazby
zdarma na 1 msíc. Úvr Raiffeisenbank
poskytne a do 100 % ceny nemovitosti
a také provede individuální ocenní kupované bytové jednotky zdarma.

Rezidence Viva, Praha 9

akovice, Ul. Oderská

...žijte v pohodě

 162 bytových jednotek
 dispozice: 1+kk  4+kk/39  116 m2
 balkony, terasy, sklepní koje

 podzemní garáe
 6 bytových dom
 atraktivní architektonické eení

 dtská hit
 klidné místo v zeleni
 metro B  Palmovka 15  20 min.

 stanice metra Let any jen 5 minut
 Hypermarket Globus
 Tesco Let any

www.rezidenceviva.cz
developer

tel.: 224 934 680

prodejce
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Zvonek odzvonil prázdninám, začal nový školní rok
83 prvňáčků v doprovodu rodičů a svých
blízkých čekalo 1. září před základní školou
na zvuk školního zvonku, který jim odzvonil
konec bezstarostného dětství a začátek
prvních školních povinností. Prázdniny skončily i pro více než 500 dalších dítek školou
povinných. Během tohoto školního roku
se o ně bude starat na čtyřicet pedagogických pracovníků v čele s ředitelem školy Mgr.
Miroslavem Terkošem. Ten nešetřil chválou
na zřizovatele školy, kterým je čakovická
radnice. „Nová tělocvična, nové podlahy
na chodbách přístavby, nové učebny, to
všechno bylo pro nás ještě před několika
lety pouhým snem. Díky našemu zřizovateli
se nám tyto sny podařilo splnit,“ pochvaluje
si. A tak se žáci mohou nyní učit v nové počítačové učebně, novém výtvarném ateliéru,
chemické laboratoři či za hezkého počasí
v nové přírodní učebně. Možná ani nezaregistrují, že jsou zrekonstruovány požární
únikové cesty včetně vzduchotechniky nebo
budou brát automaticky, že ve staré budově
je zrekonstruované sociální zařízení.
To však nejsou všechny novinky pro
tento školní rok. První týden v říjnu pojedou
šesté třídy do ekocentra Natura v Rumburku v rámci projektu Ekoškola. Po celý

týden je tam budou čekat ekologické programy, které zajišťuje zmíněná agentura.
Týden poté je vystřídají deváté ročníky.
Dále se škola zapojila do projektu
s názvem Partnerství škol, který rozšiřuje
spolupráci škol v rámci ekologické výchovy. Čakovická základní škola bude spolupracovat se školami z Turecka, Maďarska
INZERCE

a Lotyšska. Mezi letošní novinky patří také
navýšení počtu vyučovacích hodin pro
deváté ročníky. Vedení školy se rozhodlo,
že žákům nepřibyde jedna vyučovací hodina v některém ze stávajících předmětů, ale
v rozvrhu se objevil zbrusu nový předmět.
Tím budou základy společenské výchovy
a tance.
(šv)
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Nová mateřinka je umístěna chytře a účelně
Při otevření nové mateřské školy jsme
také měli možnost chvíli si popovídat
s náměstkyní primátora pro oblast školství
ing. Marií Kousalíkovou. Jak se dívá na Čakovice a na snahy zdejší samosprávy, můžete posoudit sami. Zde jsou její odpovědi.
Je to už podruhé v krátké době, co jste
v Čakovicích na otvírání školského zařízení.
Jak vidíte z pohledu magistrátu snahu městské části o budování nových a nových staveb, které jsou určeny zejména pro děti?
Já si myslím, že paní starostka Čakovic,
paní Alena Samková, tady udělala opravdu
velký kus práce a že na to jde velmi rozumně. Podařilo se jí vlastně ještě s předstihem, než došlo k velké porodnosti dětí,
zrekonstruovat školu, postavit tělocvičnu
a teď vlastně i školku. Vzhledem k nové výstavbě si myslím, že to je docela záslužná
činnost. Navíc to dělá dobře, protože jen
nestojí u dveří magistrátu a nečeká, až jí
někdo něco dá. Snaží se sama sehnat
nějaké prostředky jak z vlastních zdrojů,
tak od některých sponzorů ze soukromého sektoru. Myslím si, že právě soukromý
sektor by měl s místními samosprávami
i v budoucnu více spolupracovat. Konec
konců musí to být i jejich zájem, protože
i oni tady bydlí a měli by pomoci k tomu,
aby městská část nějak vypadala, aby byla
hezká. Aby byla jen hezká, to však nestačí. Musí být také, jak se říká, občansky
vybavená. Myslím tím, aby měla takové ty
základní objekty, které se týkají občanské
vybavenosti, tzn. školku, školu, zdravotní
středisko, obchod.
Pokud z celopražského hlediska srovnáme tuto městskou část s jinými městskými částmi, jak si Čakovice stojí?
Já si myslím, že si stojí moc dobře a je
to vidět na tzv. rozpočtovém určení daní.
Čím více je v Čakovicích obyvatel, potom
i z rozpočtového určení daní přichází
víc peněz. Podle mých informací se tu
připravuje další bytová výstavba nebo je

Prohlídku prostor nové mateřské školy si nenechala ujít ani náměstkyně primátora ing. Marie Kousalíková. Průvodkyni jí dělala starostka Alena Samková.
Foto Šárka Vlčková

dokonce v proudu, takže i ta určitě pomůže
Čakovicím k dalšímu rozkvětu. Já je považuji za moc hezkou městkou část a hrozně
fandím paní starostce, a proto sem za ní
ráda jezdím.
Budují se ještě někde jinde v Praze
nové školky nebo školy nebo je to v dnešní
době ojedinělý počin?
Budují se. Řada malých městských
částí se samozřejmě snaží o to, aby mohla
budovat školy nebo školky, nebo školu
a školku dohromady, protože tam má,
stejně jako tady Čakovice, nárůst obyvatel.
Tedy abych byla přesná, má novou výstavbu, nová sídliště, ale ne každá malá městská část má nárůst obyvatel, protože v řadě
městských částí se lidé, kteří se nastěhují
do nového sídliště, nepřihlásí k trvalému
pobytu. Tím pádem se městské části ani
rozpočet nenavyšuje. Řada starostů říká,
my tady máme hodně lidí, my tady máme
nové sídliště, dejte nám peníze. Mě však

Hned od září hlavně bez slziček
V průběhu slavnostního otevření mateřské školy jsme mezi dětmi zastihli i paní ředitelku Ludmilu Vargovou. Nevyhnula se naší otázce, s jakými plány nastoupila do této
funkce a co čeká její malé svěřence.
„Ve školství už dělám řadu let a mám
hodně zkušeností. Navíc bydlím asi 500
metrů od školky, tak jsem si řekla, proč
to nezkusit. Už v průběhu prázdnin jsme
předjednali spolupráci s majiteli zdejšího
kreativního krámku. Máme spoustu nápadů,
co všechno budeme s dětmi vyrábět a mož-

ná se dostane i na nějaké kurzy pro ty, kteří
mají šikovné ruce. Chceme do života školky
zapojit i rodiče, ať už jako drobné sponzory
nebo přímo v rámci našeho programu.
Takže uvažujeme o olympiádě, karnevalu
a mnoha dalších akcí.
Naším hlavním cílem ale je, aby se tu
děti cítily příjemně, aby během prvních dnů,
co sem budou chodit, se vše obešlo bez
slziček. Zkrátka, chceme jim tu vytvořit takové přátelské a v rámci možností i domácí
prostředí.“
(šv)

nezbývá, než jim oponovat: to nejsou vaši
občané. Řekněte jim, ať se buď přihlásí
k vám nebo ať jdou žádat o místo ve školce
či škole do jiné městské části. Tedy tam,
kde mají trvalé bydliště. Je ale také pravda,
že není možné ve všech malých městských
částech stavět školky ani základní školy.
V současnosti je sice více dětí, ale za čas
jich bude zase méně a byla by to zbytečná
investice. Ale Čakovice myslím dokázaly,
že by si i v takové situaci poradily. Vystavět
školku do domu, který se používá také
pro jiné účely, je naprosto ideální záležitost, protože kdyby nebyly děti, tak se dá
vždycky tento prostor přestavět. Ale tady
asi děti budou, že? (úsměv, poznámka redakce) Takže stavění zatím nehrozí, ale je
to velmi dobrá věc a já si myslím, že tímhle
směrem by se měly ubírat i ostatní městské části.
Děkujeme za rozhovor.
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Jak dostát magistrátní vyhlášce o odpadech?
Podle platné vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl.
města Prahy o odpadech (podrobně jsme
o ní informovali v minulém čísle) nesmí
kontejnery na směsný komunální odpad jen
tak samovolně stát na veřejném prostranství. Magistrát má velmi dobře zmapováno,
kde nejsou sběrné nádoby umístěny podle
dikce vyhlášky, která je platná od začátku
loňských prázdnin, tedy od 1. července
2007, a upozornil na to i čakovický odbor
životního prostředí.
Je celkem pět variant, jak mohou být
nádoby o objemu 1100 litrů umístěny.
O všech je možné se podrobně informovat
právě na odboru životního prostředí čakovické radnice. „Pokud je v blízkosti objektu
již dříve vybudované stání nebo přístřešek
na popelnice, je to nejjednodušší řešení,
kam nádobu na odpad umístit,“ podotkla vedoucí odboru životního prostředí
a majetkoprávního ing. Lucie Zemanová.
Pokud takové stání u objektu nikdy nebylo,
lze jej při dodržení stanovených pravidel
nově vybudovat, například v zeleni. V každém případě, pokud takové stání není
na pozemku majitele objektu, musí s jeho
vybudováním samozřejmě souhlasit stá-

Vlastníci objektů, kteří nedodrží vyhlášku o odpadech vydanou magistrátem, se vystavují možnosti
finančního postihu.
Ilustrační foto Šárka Vlčková

vající vlastník pozemku. Další variantou je
umístění sběrné nádoby přímo do objektu.
Pokud však ani jedna z uvedených variant
není možná, lze ve výjimečných případech
postavit popelnice na komunikaci nebo
na parkoviště. Při tomto řešení však musí

obyvatelé takového domu počítat s tím,
že nebudou platit pouze poplatek za odvoz
komunálního odpadu, ale i místní poplatek
za zábor veřejného prostranství.
Vyhláška se samozřejmě týká i podnikatelských subjektů.
(šv)

INZERCE

Krámek pro kreativní tvoĜení
U nás najdete vše pro ruþní tvoĜivé techniky, jako jsou ubrousková technika, korálkování, mozaika, práce
s pedigem, ruþní výroba mýdel a svíþek, floristika, drátování atd.
Najdete nás na adrese : Dr.Marodyho 912/16 (Stará náves), Praha 9 – ýakovice
Provozní doba: Po – Pá 10-17h / So 9 -12h Kontakt: www.creative.icpraha.cz ; Tel.:283931436
PoĜádáme kurzy k osvojení uvedených technik
PĜehled kurzĤ na þtvrté þtvrtletí roku 2008

Kreativní akce pro dČti

13.09.2008 Pedig – pletení košíkĤ, Savování a batikování triþek 27.09.2008 Sádrové odlitky
27.09.2008 Smaltování – výroba šperku
25.10.2008 Dlabání dýní
04.10.2008 Ketlovaný šperk, Decoupage na textil
06.12.2008 Vyškrabované ozdoby
25.10.2008 Podzimní dekorace
z hliníkové folie
08.11.2008 Malování na sklo, Pedig
22.11.2008 Drátované šperky , Mozaika
29.11.2008 Adventní vČnce
06.12.2008 Pedig - zvoneþky
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Archeologické nálezy investory asi neodrazují
Místo, kde začíná v Oderské ulici vyrůstat pět bytových domů, možná sloužilo
jako pohřebiště našich dávných předků.
V průběhu léta zde totiž probíhal záchranný archeologický výzkum. Archeologové
z něj byli nadšeni. Objevili totiž 26 kostrových hrobů lidí z období tak zvané kultury
se šňůrovou keramikou staré zhruba 5000
let. Další nálezy se týkaly tří desítek žárových hrobů starých více než 3000 let.
Výzkum zahájila počátkem června
pražská společnost Archeo Pro a vedl
jej Lukáš Drápela. Ten nám tehdy nálezy
popsal takto: „Nejstarší zachycenou archeologickou komponentu této lokality
představuje 8 kostrových hrobů kultury
se šňůrovou keramikou z období mladšího
eneolitu. Šest z těchto hrobů obsahuje
pohřby žen, které byly na cestu na onen
svět vybaveny například keramickými nádobami (amfory, misky, poháry) či šperky
vyrobenými z říčních lastur. Ve zbylých
dvou hrobech byly nalezeny pozůstatky
mužských jedinců vybavené taktéž ke-

Lukáš Drápela.

ramickými nádobami reprezentovanými
převážně šňůrou zdobenými honosnými
poháry. Druhým obdobím, kdy byla tato

Hledáme malé
i velké zpěváky

Jeden z hrobů náležející kultuře se šňůrovou keramikou. Zemřelí byli pohřbeni ve skrčené poloze.
Zda šlo o místo posledního odpočinku ženy nebo muže, napovídalo samotné uložení těla.
Foto Šárka Vlčková.

lokalita využívána k funerálním účelům, je
mladší doba bronzová. Tato etapa je zde
reprezentována žárovými hroby knovízské
kultury. Kremační pozůstatky zemřelých
byly společně s bronzovými či keramickými milodary uloženy do keramických
nádob a uloženy do nehluboké hrobové
jámy. Z keramických tvarů zachycených
v průběhu předstihového záchranného
výzkumu můžeme uvést například amfory, misky, amforovité zásobnice a koflíky.
Nečetný bronzový inventář představují
bronzové jehlice s pečetítkovitou hlavicí
a bronzové kroužky.“
Podle mínění čakovické zastupitelky
Jaroslavy Krákorové, velké milovnice historie, jde o další zajímavý objev, který nám
poodkrývá další střípek skládačky historie

lidstva. I když jsou Čakovice v hledáčku
archeologů poměrně často, dalšímu rozvoji
této městské části to asi nezabrání. „Jsem
starousedlík, takže mě někdy mrzí, že Čakovice pomalu ztrácejí osobitý vesnický
ráz, ale tomu se zabránit nedá. Investoři
a developeři mají o Čakovice stále zájem
a i když před zahájením výstavby musí
zafinancovat archeologický průzkum,
od jejich záměrů je to neodrazuje. S tím
se musíme smířit.“ Objevené nálezy jsou
nyní předmětem dalšího zkoumání. Potom
poputují do Muzea hlavního města Prahy.
„Už současná expozice v muzeu začíná
dokumenty o archeologických nálezech
z roku 2005 právě z Čakovic. Už to hovoří
o významu těchto nálezů,“ doplňuje Jaroslava Krákorová.
(šv)

KRÁTCE

Základní umělecká škola M. Podvalové
přijímá děti ve věku od pěti let do dětských
pěveckých sborů ČTVERÁČEK a KALAMAJKA.
Bližší informace na tel. 283 933 071.

V ZUŠ M. Podvalové začíná sezona
22. 10. v 18.00 hod. se uskuteční Slavnostní koncert k výročí vzniku republiky,
o necelý měsíc později, 12. 11., se v 18.00
hod. posluchačům představí pedagogové
ZUŠ a jejich hosté.

Od 11. září začíná po prázdninové
odmlce opět zkoušet komorní smíšený
pěvecký sbor Gaudium Cantorum.
Zkoušky se konají každý čtvrtek
od 19,00 hodin v sále ZUŠ M.Podvalové.
Informace na tel. čísle 603 162 498.

Radnice o krůček blíže k občanům
Čakovická radnice se v brzké době
chystá rozšířit své služby občanům. Půjde
o otevření kontaktního místa v rámci projektu Czech POINT. Na jednom místě si
tak i Čakovičtí budou moci vyřídit výpisy

z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a z rejstříku
trestů.
Národní divadlo oslaví kulatiny
V listopadu, přesněji 18. listopadu,
uplyne 125 let od otevření Národního divadla. Do své 126. sezony vstupuje s plánem
uvést 17 premiér, z toho šest operních,
osm činoherních a tři baletní. První z nich,
opera Prodaná nevěsta, bude uvedena již
25. září, 7. října pak ND uvede obnovenou
premiéru Jiráskovy Lucerny.
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Cyklista bez přilby na silnici hodně riskuje, zbytečně

Cyklista na snímku předpisově vybavené kolo neměl, policistům tedy raději pozorně naslouchal.

Koupit si open card výhodně už lze jen krátce
Obyvatelé a návštěvníci Prahy mají
možnost zjednodušit si cestování. Namísto
„papírových“ jízdenek pro MHD si mohou
koupit elektronickou jízdenku, takzvanou
open card. Touto čipovou kartou lze nyní
nahradit tramvajenku, bezhotovostně
platit za parkování v zónách placeného
stání v Praze 1, prokazovat se v síti automatizovaných poboček pražské městské

knihovny a přistupovat k portálu hlavního
města.
Kartu lze koupit na kontaktních místech,
kde se prodávají kupóny PID. V současnosti
si můžete pořídit kupóny na 30 a 90 dní
nebo roční. Tramvajenka na rok bude platná
od 1. ledna 2009. Na nákup open card je
poskytován bonus 10 %, cena je díky tomu
nižší o 475 Kč. Nabídka platí do 30. září.

Vyměňte si co nejdříve „občanky“
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů už brzy pozbydou platnosti. Pro
jistotu si všichni své doklady zkontrolujte.
Jestliže vám byl občanský průkaz vydán
v době před 31. prosincem 2003 a zatím jste
si ho nevyměnili, na nic nečekejte a vydejte
se na příslušný úřad. Pokud totiž nebudete
mít novou občanku vyřízenou do konce
tohoto roku, čeká vás celá řada komplikací.
Tak proč si znepříjemňovat život.
Ti, kteří se moc v úředních dokladech
neorientují a náhodou by nenašli datum
vydání svého průkazu, vězte, že jde o staré,
růžové občanské průkazy, které nemají
ve spodní části strojově čitelnou zónu, což
jsou dva řádky tvořené čísly, písmeny a závorkami. Tyto občanské průkazy budou
od 1. ledna 2009 neplatné, takže by se vám
mohlo stát, že budete mít problémy napří-

klad při dopravních kontrolách, na poštách
při vyzvedávání zásilek, v bankách a samozřejmě i na úřadech. A že s těmito neplatnými doklady nebudete moci ani cestovat
do zahraničí, byť v rámci Evropské unie, to
je snad také každému jasné.
Mějte na paměti, že vyřízení nového
občanského průkazu trvá až 30 dní, proto
je nutné podat žádost o výměnu do 30.
listopadu letošního roku. Nečekejte tedy
na poslední chvíli, jinak taky můžete
ve frontách na vyřízení žádosti vystát důlek.
Kromě vyplněné žádosti musíte mít s sebou
také jednu průkazovou fotografii.
Tato informace se netýká seniorů narozených před 31. 12. 1935, takže nemusejí své
staré občanské průkazy měnit. V České republice budou platit i nadále, ovšem v ostatních státech EU už nikoli.
(šv)

Ve středu 27. srpna v dopoledních
hodinách proběhla v Čakovicích na náměstí Jiřího Berana na cyklistické stezce
dopravně preventivní akce. Dopravní policisté se zaměřili zejména na dodržování
základních pravidel bezpečné jízdy, používání cyklistických přileb u osob mladších
18 let a povinné vybavení kola. Během
dvou hodin byla kontrolována více než
dvacítka osob jedoucích na jízdním kole.
Pouze ve dvou případech byly zjištěny nedostatky, a to umístění oranžových odrazek
na paprscích kol.
Policisté z preventivně informační
skupiny cyklistům předávali drobné dárky
s reflexními prvky, které na tuto akci věnoval BESIP, a rovněž informace o zásadách
bezpečné jízdy. Dospělí cyklisté většinou
nebyli vybaveni přilbou, ale policisté
doporučují používat ochranné pomůcky
v každém věku. Dle statistických údajů
cyklista bez přilby podstupuje až 19x větší
riziko smrti než cyklista s přilbou.
Tato cyklistická stezka vede souběžně s velmi frekventovanou komunikací,
a proto právě zde byla policejní kontrola
shledána jako potřebná. Akce podobného
typu budou pokračovat i nadále a nejen
v této lokalitě.
nprap. Bibiana Fuchsová, DiS
PČR, OŘ Praha III
INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám v Čakovicích řadovou zděnou
garáž v ulici Na Bahnech (u zámeckého
parku). Tel. 212 237 405 večer.
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Letos slavíme již 5 let existence
Píše se rok 1901 a firma Schoeller staví
původně rodinný dům na parc. č. 1023/2.
Uplynula řada let a na tomto pozemku
se nachází nám známá vazárna, pohřební
služba, prodej květin a kadeřnictví. V roce
2003 proběhne rozsáhlá rekonstrukce tohoto objektu a vznikne náš Klub seniorů.
Nyní se píše rok 2008 a již je tomu 5 let,
kdy se poprvé otevřely dveře tohoto klubu.
Slavnostní otevření zahájila 15. října 2003
v 16.00 hod. přestřižením pásky paní starostka Alena Samková. Za hudebního doprovodu žáků ZUŠ Marie Podvalové jste si
mohli prohlédnout společenskou místnost,
čajovou kuchyň, 2 koupelny s hydromasážními vanami a sociální zařízení. Činnost
klubu oficiálně začala 29. října 2003 první
přednáškou od MUDr. L. Václavka na téma
„Onemocnění kloubů a páteře“.

Postupně jsme si udělali obrázek, co by
asi bylo pro naše seniory zajímavé a poučné. Zcela jste propadli cestopisným a histo-

rickým přednáškám, při kterých jste lahodili
nejen uchu, ale i oku. Nenechali jste zahálet ani své ručičky a nožičky. Vyrobili jste si
řadu potřebných věcí do domácnosti a pro
své blízké, prošli jste spoustu zajímavých
a historických památek Prahy. Vykonávali
jste i dobré skutky, kdy jste nosili pro vás
již nepotřebné věci pro Diakonii Broumov,
a pomohli tak lidem v tísni.
Zprvu náš klub navštěvovala jen hrstka
seniorů MČ. Postupem času kromě „stálých
návštěvníků“ rozšířili naše řady senioři, kteří
se o činnosti klubu dozvídali z novin U nás
v Čakovicích, ale neměli odvahu mezi nás
zavítat. K dnešnímu dni má klub 142 zaregistrovaných členů. Počet těch, kteří nás
navštěvují pravidelně nebo jen občas, bych
odhadovala tak na 30 – 35 seniorů. Ale i to
je někdy dost na naše rozměry. Pokud je
na programu pro vás
zajímavé téma, máme
leckdy co dělat, abychom se tam všichni
vešli. Ráda bych ještě
zavzpomínala za nás
za všechny na naše
stále členy, kteří již
mezi námi nejsou – A.
Čížková, Z. Němcová,
B. Rysová, O. Pěknice,
K. Trykalová a C. Nachlingerová. Při pohledu
na fotografie z akcí klubu se nám vždy
vybaví pěkné okamžiky strávené s těmito
lidmi v našem klubu.

Vy, kteří byste chtěli chodit mezi nás
a nemáte odvahu přijít, překonejte sami
sebe a zavítejte mezi nás. Nemusíte mít
obavy, že zde všichni znají i vás. „Nováčky“, kteří se chtějí dozvědět něco nového
z různých oblastí, rádi přivítáme mezi

sebe. Již teď je pro vás připravena spousta zajímavých témat z oblasti cestopisů,
dávné historie, vycházky na známá místa
Prahy a pro ty, co rádi něco tvoří, máme
připravenou tvorbu nenáročných dárků
pro jejich blízké.
Jelikož letos slavíme to krásné půlkulaté výročí našeho klubu, máme pro vás,
seniory, připraven slavnostní program
k tomuto výročí. Podrobnosti se dozvíte
v novinách. Přejme si, aby náš klub fungoval i nadále jako doposud, nebyla nouze
o témata a hlavně návštěvnost, aby nám
neustále vzrůstala.
Jindra Soroková, správce Klubu seniorů

Sportují všichni, od capartů po dospělé
TJ AVIA Čakovice SPV slavnostně zahájila cvičební hodiny 18. září v 17 hodin. Zúčastnily se děti všech věkových kategorií, malé děti doprovodili rodiče, starší děti cvičily pod
dohledem cvičitelů. Akce měla velký úspěch a předvedli jsme ukázku našich cvičebních
hodin dětských složek.
Těšíme se na vás od 23. září, kdy zahajujeme pravidelné cvičební hodiny:
Pondělí: 16.00 – 17.00 hod.
Předškolní děti (od 4 do 6 let)
17.00 – 18.00 hod.
Žákyně a žáci (od 7 do 14 let)
19.00 – 20.00 hod.
Ženy – Kondiční cvičení
20.00 – 21.00 hod.
Ženy – Aerobic P-class
Úterý:
19.30 – 20.30 hod.
Ženy – Bodystyling
Středa: 15.30 – 16.30 hod.
Rodiče a děti (od 2 let věku s doprovodem)
16.30 – 17.30 hod.
Rodiče a děti (od 2 let věku s doprovodem)
20.00 – 21.00 hod.
Step-aerobic
Čtvrtek: 16.00 – 17.00 hod.
Předškolní děti (od 4 do 6 let)
17.00 – 18.00 hod.
Žákyně a žáci (od 7 do 14 let)
19.00 – 20.00 hod.
Ženy – zpevňujeme a posilujeme s hudbou
Zveme do svých řad všechny bez rozdílu věku, kteří si s námi chtějí protáhnout či posílit tělo.
Další informace naleznete na našich webových stránkách: http://www.cakosport.info/

Senioři se projdou
na Pražský hrad
Dne 8. října se uskuteční další vycházka a to přímo do srdce Prahy, na Pražský
hrad. Navštívíme největší a nejvýznamnější pražský chrám, katedrálu sv. Víta,
kde se kromě bohoslužeb odehrávaly
i korunovace českých králů a královen.
Nezapomeneme ani na Zlatou uličku, kde
bydlela hradní čeleď, snad zlatníci. To a více nejen uvidíte, ale i uslyšíte od školené
průvodkyně Evy Sokolové. Sraz účastníků
vycházky je ve 12.45 hod. na konečné
autobusů. Odjezd autobusem č. 140 směr
metro Palmovka.
Jindra Soroková, správce Klubu seniorů
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