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První velikonoční jarmark vyšel na 1
Poslední březnová
sobota patřila v Čakovicích prvnímu velikonočnímu jarmarku. Na své
si tu přišli mladí i staří,
vyřádily se i děti. Prostě
atmosféra byla taková,
jaká má na jarmarku
být. A i když je sázka
na počasí na přelomu
března a dubna vždy
nejistá, podpořit snažení
organizátorů přišlo i jarní
sluníčko.
Program jarmarku byl skutečně nabitý. Vše začalo už dopoledne, kdy návštěvníky přivítala starostka Alena Samková. Následoval kouzelník, vystoupení mažoretek i roztomilé
pásmo písniček a básniček v podání dětí z mateřské školky v Něvské ulici. Parkoviště
na náměstí Jiřího Berana se postupem doby zaplňovalo čím dál tím víc. Koho zrovna
nezajímal právě probíhající program, mohl utrácet peníze u stánků jak s jarním a velikonočním zbožím, tak také s občerstvením. Vůně staročeského
trdelníku, langošů nebo pečeného selátka se totiž linula
opravdu široko, daleko.
Na začátku odpoledního programu pobavili hlavně malé
diváky klaun a cvičení pudlíci. Pak už přišla na řadu muzika.
Nejprve ta lidová spolu s vystoupením folklórního souboru
Vonička. Poté pódium obsadila skupina ABBA Chiquita
revival. Dospělí si tiše se zpěváky pobrukovali notoricky
známé melodie jako Money, money, money; Mamma Mia
či Waterloo. Děti neznalé slov se ale také nenudily. Spontánně se pohupovaly do rytmu, některé si i bezprostředně
zatancovaly. Kapela tak navodila tu správnou atmosféru pro
vystoupení v Čakovicích žijícího Viléma Čoka, který diváky
zavedl do světa muzikálů. A protože jeho vystoupení mělo velký úspěch, pamatoval na své
fanoušky i narychlo připravenou autogramiádou. Pak se obloha začala pomalu zatemňovat,
a tak byl nejvyšší čas na poslední bod programu – barmanskou ohňovou show.
„Moc se mi to tu líbilo, nelituji, že jsem tady. Přišla jsem se hlavně podívat na vystoupení
Viléma Čoka a jsem z toho opravdu nadšená. Všechna čest organizátorům,“ nešetřila
slovy chvály jedna z návštěvnic jarmarku Libuše Burešová. Zeptali jsme se na pocity
i jednoho z přihlížejících mužů – Jiřího Irimičuka: „Přišli jsme s rodinou sice později, a tak
jsme neviděli vystoupení kouzelníka, ale i tak se nám to moc líbilo. Nebylo by na škodu,
kdyby bylo podobných akcí v Čakovicích víc.“ Doplňme jen, že celým jarmarkem vtipně
provázel ostřílený rozhlasový moderátor Dan Kohout. Závěr patřil opět starostce Aleně
Samkové, která celý program pozorně sledovala. Při rozloučení s diváky tak mohla pochválit organizátory akce v čele s Jindrou Sorokovou.
Svůj obrázek o tom, jak to na prvním čakovickém jarmarku vypadalo, si můžete udělat
z fotografií, které jsme během akce pořídili. Věříme, že fotografie na straně 3 opravdu
nepotřebují náš komentář.

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.

Při procházkách Čakovicemi občas narážíme na neutěšená zákoutí
– kupříkladu u rybníka za zámeckým
parkem či nad Husovým parkem. Bude
se i s těmito místy něco dělat?
Určitě ano. Ovšem je to – jak se říká
– běh na dlouhou
trať. Celé území
za tzv. cukrovarskými rybníky jsme
odkoupili od společnosti LB Immo,
s.r.o., za zhruba
třetinu odhadní
ceny ve splátkách
rozložených do čtyř let. Letos budeme
platit podruhé 4 miliony z celkových 16.
Developerská společnost, která bude stavět na pozemcích vedle sídliště U zámeckého parku, tam vybuduje silnici spojující
nové sídliště s ulicí Za tratí a zhruba vyčistí
území, které je dnes skutečně pro ostudu.
Následná úprava by měla splňovat především rekreační funkci veřejné zeleně.
Ráda bych zde viděla lesopark třeba
se zázemím pro příležitostné grilování – je
to dostatečně daleko, aby bavící se společnost nerušila bydlení, ale je možné zde
ohlídat veřejný pořádek. Tento lesopark
by plynule navázal na cukrovarské rybníky – oázu klidu především pro rybáře
a milovníky klidu u vody.
Okolí Husova parku tvoří vlastně stavební pozemky. Ovšem doba, kdy zdejší
radnice uvažovala s výstavbou domů
v těsném sousedství tohoto parku, je
již dávno pryč. Ve spolupráci s Útvarem
rozvoje města pražského magistrátu je
připravován projekt úpravy Husova parku a jeho rozšíření až k hranicím domů
v Marodyho ulici.
Pokračování na straně 2
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Na 89. a 90. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice projednala
celkem 19 bodů, ke kterým přijala usnesení.
Program těchto jednání obsahoval m.j. tyto body:
- návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o správě hřbitova
- návrh směnné smlouvy na pozemky parc. č. 364/9 a další
v k. ú. Miškovice
- žádost o povolení vstupu na pozemek parc. č. 1534 z důvodu
vybudování vjezdu na parc. č. 1138, vše k. ú. Čakovice
- návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací na části
po. parc. č. 1151/11 a 1151/12 k. ú. Čakovice
- návrh smlouvy o dílo na provádění údržbářských prací v bytových a nebytových domech, které jsou ve správě MČ Praha-Čakovice
- návrh darovací smlouvy na poz. parc. č. 1280/30 a 1280/35
v k. ú. Čakovice včetně herních prvků
- souhlas s přijetím sponzorského daru pro MŠ Čakovice III
- smlouvy o smlouvách budoucích na koupi nemovitostí v nástavbě bytového domu U Párníků 695 – 696 a prodej bytů
v nástavbách
- jmenování komise pro otevírání obálek a komisi hodnotící
veřejné zakázky Rekonstrukce a nástavba bytového domu
U Párníků 695 – 696, Čakovice
- rada rozhodla na návrh bytové komise o přidělení bytu v Myjavské ul. 625, souhlasila s výměnou bytu v Myjavské 626
a s novou nájemní smlouvou (prodloužení) na byt v Myjavské
626.
Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou k nahlédnutí
na Úřadu MČ a jsou umístěny i na stránkách www.cakovice.cz
Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám garáž č. 21 v ulici Ke Stadionu. Cena 41 200 Kč.
Tel. 603811276
Koupím menší byt v Čakovicích. Zn. Osobní vlastnictví.
Tel. 607 906 388
Koupím garáž, nejlépe ulice Schoellerova/Na Bahnech.
Tel. 724 873 900.
Prodám stavební pozemek 998 m2 v Chrástu u Tišic.
Klidné místo s dobrou infrastrukturou. Do centra 30 min.
autem nebo 25 min. na metro. Cena 1050,-/m2 (při
rychlém jednání možná dohoda). Tel. 603 811 276,
732 632 989.

SVOZ BIOODPADU PRO ROK 2010
Dle informací Pražských služeb bude svoz bioodpadu probíhat
v období od 1. dubna do 30. listopadu. Dnem prvního odvozu
pro MČ Čakovice byl pátek 9. dubna, další budou každý sudý
týden v pátek cca mezi 6 – 13.30 hod, tj. 1x za 14 dní.
Pozor: Tento svoz si občané musejí nasmlouvat s Pražskými
službami individuálně.
Nezaměňovat s přistavováním velkoobjemových kontejnerů
(VOK). O přistavování VOK vás budeme včas informovat.
Kontakt na Pražské služby – tel.: 284 091 451.
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Otázky a odpovědi
Dokončení ze strany 1

Zde je ještě kromě jiného potřeba docílit změny územního
rozhodnutí na výstavbu tří domů v těsném sousedství parku,
neboť akce pod názvem BD Čakovice I byla již na konci minulého
stoleti delimitována na OMI MHMP. Předpokládám, že jednání
s magistrátem budou i v této věci úspěšná a budeme moci brzo
veřejnosti představit návrh na nový Husův park.
Spolu s připravovanou rekonstrukcí stadionu jsou to ambiciózní plány, jejich uskutečnění bude trvat řadu let. Samotná
příprava od studií po prováděcí projekty a taková maličkost jako
je shánění peněz, trvá většinou déle než stavba samotná, a tak
se zdánlivě nic neděje. Ujišťuji vás, že se ale děje...
Alena Samková, starostka

Květinový den v Čakovicích
Ve středu 12. května proběhne již 14. ročník tradiční sbírky
na pomoc lidem s onkologickým onemocněním, pořádané
společností Liga proti rakovině. Poosmé se této sbírky účastníme i my, skauti a skautky z čakovické Athabasky. Ten den nás
můžete s pokladničkami potkat před čakovickým Globusem,
žluté kvítky budeme prodávat také na základní škole a gymnáziu
a možná na nás narazíte i v čakovických ulicích. Poděkováním
za příspěvek ve výši min. 20 Kč je žlutý látkový kvítek měsíčku
lékařského, tentokrát s červenou stužkou. Předem děkujeme
všem, kteří sespolu s námi rozhodnou pomoci.
za středisko Athabaska
Hana Kociánová

Zveme vás na 20. zasedání zastupitelstva
MČ Praha – Čakovice, které se bude konat
ve středu 21. dubna, v 18 hodin
v sále čakovického zámku
Cukrovarská 1, Praha – Čakovice
Program zasedání bude zveřejněn
na úřední desce, informačních deskách
a na elektronické úřední desce minimálně
týden před zasedáním.
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První velikonoční jarmark vyšel i na první pohled na 1

Květnové volby jsou již za dveřmi
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční dne 28. května od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 29. května od 8.00 hodin do 14. 00 hodin. Na území městské části
Praha – Čakovice je 6 volebních okrsků
Volební okrsek Volební místnost
č. 751
nám. Jiřího Berana 500, Čakovice, vestibul základní školy
č. 752
Cukrovarská 1, Čakovice, sál čakovického zámku
č. 753
Dyjská 715, Čakovice, školní družina, 1. patro
č. 754
Slaviborské nám. 20, Třeboradice, sál restaurace Maximum
č. 755
Bendlova 154, Miškovice, Travel Hotel Prague, restaurace
č. 756
Cukrovarská 1, Čakovice, zkušebna ZUŠ – 1. patro
Pozor – v Miškovicích došlo ke změně umístění volební místnosti!
Podrobný rozpis ulic, které přísluší jednotlivým okrskům, bude zveřejněn na úředních a informačních deskách, na webových stránkách a ve volebním čísle periodika U nás v Čakovicích.
Informaci o příslušném okrsku dostane také každý volič spolu s volebními lístky.

Sponzorům prvního
jarmarku patří dík
Hlavní sponzoři:
Viva rezidence, Indeco, Maximum Party
Service, Dozna s. r. o., Sapros spol. s r. o.,
Montáže Čakovice s. r. o., MCH-TECH,
Česká doka
Ostatní sponzoři:
Azer plus, Fjord Bohemia,Hotel Janoušek,Elpis, Kafka Service, Made, Ampra, Globus, S fortelem, Malina, PAS,
EM - Shop
Zvláštní poděkování: Vanda Spoustová
a Martina Cseriová, Kristina Soroková
a Eva Lettlová, SDH Miškovice a TS Čakovice
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K sanaci může dojít až po prozkoumání celého území
O míře znečištění podzemních vod
na území Čakovic a Miškovic jsme vás informovali v březnovém čísle tohoto měsíčníku
v článku „Znečištění vody ve studních nestoupá“. Toto znečištění souvisí se starými
ekologickými zátěžemi dřívější průmyslové
výroby na území městských částí Letňany
a Čakovice. Protože jde o problematiku,
kterou je nutné chápat v širších souvislostech, požádali jsme o rozhovor RNDr. Radku Fürychovou, odbornici na hydrogeologii,
sanační geologii a inženýrská geologii,
která je garantem projektu na „…průzkum znečištění a zpracování analýzy
rizik na území s neřešenými ekologickými
zátěžemi bývalých státních podniků Letov
a ZPA Čakovice a jimi způsobenou plošnou
kontaminací podzemních vod chlorovanými
uhlovodíky, která zasahuje rozsáhlé území
Letňan, Čakovic a Miškovic.“ Cílem projektu je zjistit skutečný aktuální rozsah znečištění, zhodnotit jeho šíření a další vývoj,
vyhodnotit rizika vyplývající z tohoto znečištění s ohledem na stávající a plánované
využití území, doporučit nápravná opatření
a další postup. Výsledkem tohoto projektu
tedy nebude odstranění zátěží, ale získání
podkladů pro jejich pozdější odstranění.
Po dokončení analýzy rizik bude v roce
2012 možné požádat o dotaci z evropských
fondů na sanaci zmíněného území.
Jakého území se tento projekt především týká?
Projekt se týká areálu Letova a VZLÚ
s jejich nejbližším okolím, prostoru severně

od Letova směrem k areálu Avie a dále
směrem do Čakovic, a areálu bývalého
ZPA Čakovice, jeho okolí a celého území
severně a východně od bývalého ZPA
až k Mratínskému potoku. Na území Městské části Čakovice jde o střední a východní
část Čakovic, celé Miškovice a prostor
mezi Čakovicemi a Miškovicemi.
Čím jsou spodní vody kontaminovány? Jak to bylo zjištěno a kým?
V areálech bývalého Letova a ZPA
Čakovice byla v minulosti prokázána
kontaminace látkami používanými při výrobních procesech, jako je odmašťování,
pokovování, manipulace s leteckým petrolejem a jinými nebezpečnými látkami,
znečištění z provozu neutralizační stanice,
kalových polí a podobně. Jde především
o kontaminaci chlorovanými uhlovodíky
(trichloretylen a perchlorethylen jako odmašťovadla) a těžkými kovy (chrom, kadmium), v menší míře také ropnými látkami,
kyanidy a dalšími.
Hlavním kontaminantem v podzemních
vodách jsou chlorované uhlovodíky, které
se šířily ve směru proudění podzemních
vod daleko od svých původních zdrojů
a vytvořily rozsáhlé kontaminační mraky.
Znečištění uvnitř areálů i domovních
studní v Letňanech a Čakovicích bylo
zjištěno už v minulosti při opakovaných
šetřeních České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Skutečný rozsah znečištění
byl prokázán průzkumnými pracemi
na začátku 90. let. ČIŽP OI Praha situaci

dlouhodobě sleduje a monitoruje stav znečištění podzemních vod vybraných studní
v Čakovicích a Miškovicích.
Jak se jmenuje dotační titul, který by
měl být použit na odstranění starých ekologických zátěží? Kdo bude žadatelem?
Jde o Operační program Životní prostředí (OPŽP), prioritní osa 4 – Zkvalitnění
nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory
4.2 – Odstraňování starých ekologických
zátěží. V rámci OPŽP, oblast podpory 4.2
jsou podporovány projekty na odstranění
starých ekologických zátěží ( tj. na sanaci
znečištění) a také na projekty zvyšující
připravenost sanace zpracováním analýzy
rizika (průzkum znečištění a analýza rizik
– to je případ našeho projektu)
V prioritní ose 4 je podpora poskytována z prostředků Fondu soudržnosti
(až 85 % nákladů) a ze státního rozpočtu
(až 5 %). Vlastní podíl žadatele na financování je minimálně 10 %. Veškeré informace
o OPŽP jsou dostupné na internetu www.
opzp.cz.
Žadatelem o dotaci mohou být obce
a města, svazky obcí, kraje, příspěvkové
organizace a organizační složky obcí,
měst a krajů, státní podniky a organizace,
občanská sdružení, fyzické osoby, a další
subjekty, také subjekty podnikatelské. Zásadní podmínkou je, že žadatel nesmí být
původcem ekologické zátěže a že původce zátěže již neexistuje nebo není znám.
Pokračování na straně 7

Za vypalování trávy můžete dostat tučnou pokutu
Jarní úklid a pálení rostlinných zbytků
nebo jiného hořlavého materiálu se zdá
jako nejjednodušší a nejekonomičtější
způsob odstraňování odpadů ze zahrad
a zahrádek, ale ne vždy tomu tak musí být.
Aby tomu tak bylo, je třeba dbát základních
povinností.
Plošné vypalování travin a porostů je
zakázáno zákonem o požární ochraně
a za porušení tohoto zákona může Hasičský záchranný sbor uložit podnikatelům
pokutu až 1 milion korun a občanům
až 25 tisíc.
Při vypalování dochází k úhynu živočichů a k ničení jejich biotopu. Může tak být
i naplněna skutková podstata správního
deliktu nebo přestupku podle zákona
č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny.
Zde může příslušný orgán uložit pokutu
2 miliony korun podnikajícímu subjektu
a 20 tisic korun občanovi.

Může být ještě porušeno i ust. § 10
odst. 2 platného znění zákona o myslivosti
č. 449/2001 sb. se sazbou pokuty 40 tisíc,
resp. 10 tisíc. Kč. V platnosti jsou ještě další
konkrétní nařízení obcí a krajů.
Ti, kteří chtějí spalovat listí, klestí nebo
suchou trávu, se musí řídit mimo jiné zákonem o požární ochraně. V tomto případě
je povinnost stanovit opatření proti vzniku
a šíření požáru. Povinností je spalovat
hořlavé látky na volném prostranství. Platí
zákaz rozdělávání ohně v lese a do vzdálenosti 50 metrů od kraje lesního pozemku,
v blízkosti suchých travin, na rašeliništích
a pařezech. Spalování na volném prostranství včetně navrhovaných opatření
jsou povinny právnické osoby a podnikající
fyzické osoby předem oznámit územně
příslušnému hasičskému záchrannému
sboru, který může stanovit další podmínky
pro tuto činnost, případně ji zakázat. Pro

fyzické osoby je spalování bioodpadů
a jiných hořlavých materiálů jednodušší.
Fyzické osoby nemusí nic oznamovat, ale
musí si mimo jiné počínat tak, aby nedošlo
ke vzniku požáru nebo znečištění životního
prostředí (tzn. můžete si zapálit např. hromádku listí a nemusíte to oznamovat, ale
nesmíte způsobit požár, popř. ekologickou
havárii. Naopak nesmíte zapalovat suchou
trávu na stráni za vaší chalupou).
Při povoleném pálení je potřeba si
uvědomit, že i zdánlivě malý plamínek
způsobí velký požár, že malý větřík může
během chvilky přejít ve velký poryv větru
a že spalování mála nevhodného odpadu
může ohrozit například ovzduší nebo blízký
vodní tok či studnu. Jsou známi i případy
uhoření člověka. Pamatujte, že vždy jste
osoba zodpovědná!
Michal Linhart
velitel SDH Miškovice
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...a jste doma!
Již od 39.000,- Kè/m2
Garážová stání a sklepy v cenì!

pøipraveno k nastìhování | pojištìní schopnosti splácet hypotéku | pøestìhování zdarma

Praha 9 – Èakovice, Oderská ulice

www.rezidenceviva.cz

224 934 680
221 511 160
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Slova klasiků měla co říci i současným divákům
Když odcházeli 30. září loňského roku
návštěvníci z právě skončeného koncertu,
konaného ke stému výročí narození pěvkyně Marie Podvalové, snad všichni si unisono
říkali, že to bylo nejkrásnější představení,
které kdy bylo Základní uměleckou školou
Marie Podvalové ve spolupráci s kulturní
komisí zastupitelstva MČ Praha-Čakovice
uspořádáno. Ozývaly se i hlasy, že se paní
ředitelce Heřmánkové úroveň tohoto koncertu asi nepodaří nikdy překonat.
O tom, že úsloví NIKDY NEŘÍKEJ NIKDY
platí, se mohli přesvědčit návštěvníci večera,
konaného ve středu 31. března 2010 pod
názvem Scarlatti ca Shakespeare. Komponovaný pořad, složený z děl Alessandra
Scarlatiho a Wiliama Shakespaera, doplněný o díla dalších slavných autorů, byl báječný a dokázal, že slušná kultura se dá dělat
i v okrajových oblastech hlavního města.
Hvězdou večera, v tom nejlepším
slova smyslu, byl herec Alfred Strejček.
Svým sametovým hlasem představení
neplánovaně zahájil jarní básní Karla
Hynka Máchy a navodil s ní příjemnou
a pohodovou atmosféru, která se pak
nesla celým večerem. Pokračoval úryvky
z děl Wiliama Shakespeara Jak se vám
líbí, Večer tříkrálový a Hamleta, ze kterých
snad všichni přítomní měli pocit, že jsou
psány v těchto dnech. Tak aktuálně vyzněly! Až mrazivě současného ducha měl
i úryvek z díla Jana Ámose Komenského

Všichni účinkující připravili posluchačům neopakovatelný zážitek.

Obecná porada o nápravě věcí lidských.
Stranou nezůstal ani přídavek, který Alfred
Strejček přednesl po neutuchajícím potlesku na konci představení. Modlitba ve stáří,
připisovaná svatému Františku Saleskému,
byla tou správnou tečkou a jakoby mluvila
z duše většině přítomných.
O vysokou uměleckou úroveň večera
se ovšem nezasloužil jen hostující Alfred
Strejček. Bylo by nespravedlivé nezmínit
výbornou Štěpánku Heřmánkovou, která
přednesla písně a árie Alessandra Scarlat-

tiho, prokládající mluvené slovo. Její lyrický
soprán, doprovázený barokní trubkou Miroslava Laštovky a klavírem Ramony Lukášové, byl více než důstojným společníkem
Strejčkova uměleckého výkonu.
Za všechny kulturymilovné občany
děkuje všem účinkujícím a především paní
ředitelce Základní umělecké školy Marie
Podvalové a předsedkyni kulturní komise
zastupitelstva Městské části Praha-Čakovice Ivaně Heřmánkové
vděčný M. Krištof

Miškovičtí hasiči bilancovali i plánovali
Diskuze o tom, co všechno se miškovickým hasičům v loňském roce povedlo,
co méně a co plánují na rok letošní i do budoucna, to byla stěžejní náplň jejich výroční
valné hromady. Nutno podotknout, že klady
převážily nad zápory, ale i tak je potřeba o
problémech mluvit. Stejného názoru je i
velitel miškovických hasičů Michal Linhart.
„Ačkoli o tom uvažujeme již dlouho,
přesto se nám ani během loňského roku
nepodařilo sestavit družstvo mladých hasičů. Důvodem není nezájem dětí, ale spíš
nám v tom brání nedostatečné technické
zázemí,“ konstatoval Michal Linhart. Jinými
slovy, stávající prostory nejsou pro práci s
dětmi úplně nejvhodnější, a tak se Miškovice svého hasičského potěru budou muset
ještě nějakou dobu vzdát.
Co se naopak podle Michala Linharta
v průběhu loňského roku povedlo, je navýšení počtu aktivních členů. Nyní je tedy
ve výjezdovém družstvu 10 lidí s tím, že
jejich počet by se měl letos zvýšit na 12.

Za vydařené pokládá velitel miškovických
dobrovolných hasičů také oslavy 80. výročí
jejich vzniku. Kladně zhodnotil i zájem stávajících hasičů o zvyšování kvalifikace, což
předpokládalo účast na školení technického rázu i školení z oblasti zdravovědy.

Už dnes však miškovičtí hasiči vědí, co budou na příští valné hromadě považovat za neúspěch. Bude to neuskutečněný hasičský bál.
„Měl se konat teď v dubnu, ale z technických
důvodů jsme museli přípravy zrušit. Příští rok si
to však vynahradíme,“ slibuje Michal Linhart.

Žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu, garnýže, čalounění
dveří, shrnovací dveře, silikonové těsnění, montáž nábytku
Z. Petříček, tel.: 606 350 270, 286 884 339

! AKCE !
vysokorychlostní trvalé připojení k Internetu
za cenu od

299 Kč / měsíc !!!
rychlost 12 / 12 Mbps | max. agregace 1:10
ADC Systems s.r.o.
Všetatská 317/16a, 19600 Praha 9 - Miškovice
t: 222 728 882, internet@adc.cz, www.adc.cz/internet
Cena bez DPH. Pokrytí Miškovice, Třeboradice, Čakovice a okolí.

notebook zdarma
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Získané zahraniční zkušenosti jsou k nezaplacení
Program Leonardo da Vinci a Střední
odborná škola a střední odborné učiliště
v Čakovicích. Na první pohled jde, zvláště
pro nezasvěcené, o dva zcela nesourodé
pojmy. Ovšem opak je pravdou. Na internetových stránkách Národní agentury
pro evropské vzdělávací programy, která
projekt v České republice zastřešuje, je
program popsán takto: „Program Leonardo
da Vinci je v rámci programu celoživotního
učení zaměřen na výukové a vzdělávací
potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné
než vysokoškolské úrovni a na instituce
a organizace nabízející nebo podporující
toto vzdělávání a přípravu. Cílem projektů
je podpora mezinárodních stáží pro osoby
v počátečním odborném vzdělávání a přípravě. Stáže se skládají z odborné přípravy
a praxe realizované v podnicích nebo vzdělávacích institucích.“ A právě do takového
programu se zdejší čakovická SOŠ a SOU
v uplynulém období úspěšně zapojila vytvořením a předložením projektů Mobility
a nyní se připravuje na další pokračování

v rámci nového
projektu.
„V těchto
dnech pomalu
začíná jazyková
příprava stážistů,
kteří na přelomu
června a července
odjedou na stáž
na Anglickou rivieru (5 žáků s doprovodem) a na Kypr
do společnosti
Aktea (11 žáků
s doprovodem),“
říká Mgr. Jakub
Částka, zástupce
ředitelky SOŠ a SOU Čakovice.
Těchto 16 žáků ale nepojede úplně
do neznáma. Mohou totiž čerpat ze zkušeností svých kolegů, kteří v rámci programu
Leonardo da Vinci pobývali koncem září
loňského roku na Kypru a získávali své
zahraniční „ostruhy“ v hotelovém komplexu Protaras. Byli mezi nimi nejen budoucí
mistři kuchaři, ale i číšníci
a servírky. Kuchaři vyráběli
různé pokrmy středomořské
kuchyně, kde se objevují zejména ryby, mořské plody,
grilovaná masa a hodně zeleniny. Číšníci a servírky nabízeli a míchali různé druhy
nápojů. Domů se vrátili plni
dojmů. Za všechny citujme
alespoň některé z účastníků tamního pobytu: „Stáž
na Kypru pro nás byla hodně inspirující, získali jsme
mnoho odborných zkuše-

ností. Servis kyperských hotelů je prvotřídní
a na vysoké úrovni. Byli jsme přiřazeni
celkem do třech čtyřhvězdičkových hotelů.
Ve svém volném čase jsme měli možnost
užít si tepla a krásného průzračného moře.
Na závěr bychom chtěli poděkovat především naší paní ředitelce Mgr. Novákové
za organizační přípravu celé odborné stáže
a paní učitelce Mgr. Kudějové za přípravu
v anglickém jazyce.“
Proč program Leonardo da Vinci
vlastně vznikl? Dalo by se říci, že tuto
potřebu vyvolal trh práce. V evidencích
úřadů práce se začaly hromadit absolventi
středních škol i odborných učilišť, kteří měli
sice dobré teoretické znalosti, ale málo
nebo vůbec žádné praktické dovednosti.
Aby se tomuto jevu co nejvíce zamezilo,
soustřeďuje se jedna oblast zmíněného
programu i na žáky středních škol nebo
odborných učilišť, kteří si mohou v rámci
Evropské unie vyzkoušet, jak se nabyté
vědomosti dají uplatnit v praxi.

K sanaci může dojít až po prozkoumání celého území
Dokončení ze strany 4

V našem případě je žadatelem o dotaci
Městská část Letňany, která k přípravě
a realizaci projektu uzavřela s Městskou
částí Čakovice dohodu o partnerství.
Od kdy se MČ Letňany a Čakovice
pokouší o získání evropských peněz,
o kolik žádají a kolik to bude stát rozpočty těchto MČ?
První jednání mezi MČ Letňany a ministerstvem životního prostředí o možnosti
požádat o dotaci z OPŽP na řešení staré
ekologické zátěže proběhla v roce 2008.
V roce 2009 se MČ Letňany rozhodla tuto
možnost využít, zadala zpracování projektu

a po vzájemné dohodě s MČ Čakovice podala v září téhož roku žádost o dotaci. Celkové náklady na projekt dosáhnou výše 8,3
milionů Kč. Z OPŽP bude uhrazeno 90 %
uznatelných nákladů a městské části uhradí zbývající část, tj. přibližně 1,4 milionu Kč.
Městská část Letňany také v loňském roce
požádala o dotaci na spolufinancování Magistrát hlavního města Prahy. V příznivém
případě, bude-li poskytnuta dotace v plné
výši, budou se obě městské části podílet
na projektu částkou jen 400 tisíc Kč.
Proč se doposud získání dotace EU
nepodařilo? Byly v žádosti nedostatky?
Projekt analýzy rizik se zpracovával
od května do srpna loňského roku, žá-

dost o dotaci byla podána v září 2009.
Projekt byl akceptován a byl příznivě
hodnocen. Dotace však nebyla schválena
kvůli nedostatku vyčleněných finančních
prostředků.
V jakém stádiu jsou v současnosti
kroky k podání žádosti, respektive pro
získání dotace?
V současné době připravujeme novou
žádost do mimořádné jarní výzvy k podání
žádostí do OPŽP na tento typ projektu. Žádost bude podána v květnu 2010. Věříme,
že uspějeme a že ke konci tohoto roku
začne realizace projektu.
Děkujeme za rozhovor
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Plesání nejen na plese
Společné plesání si letos 19. března
v Třeboradicích užívali účastníci i organizátoři druhého společného plesu Volného sdružení LíPa a Mateřského centra
Cirkus.
Po loňských zkušenostech se prodávaly vstupenky v předprodeji a do posledního
místa bylo vyprodáno. Organizátoři si oddechli a pustili se do praktických příprav,
ke kterým velkým dílem přispěl i Vladimír
Svoboda, současný provozovatel sálu
v Třeboradicích a jeho Maximum Club
team. Pochopitelně je nutné zdůraznit
i další pomocníky a sponzory a všem jim
vyjádřit veliký dík:
Maximum Club restaurant, AUTO
ELSO, Vackovi pizzerie, Restaurace U Čébi
a Jana Encová, paní Řehořová, paní Remišová, keramika J. Kosová, L. Skučková,
manželé M. a D. Sklenářovi, Veronika
Robová, M. Prouza, paní Libuše Žofáková,
paní Kulichová, Čermákovi, Lucie Říhová, Petra Kalusová, Lenka Ondrůšková,
Kosmetika Gabriela, Andrea Matějková
– dětský obchůdek Malina, Kosmetika
Nobilis Tilia, s.r.o., Kryoterapie, s.r.o., Pavel
Marada – Maradacomp.cz, Cukrárna Pierot
Čakovice, IC Praha Creativ.

Je 19. března 20 hodin
a vše může začít. Kapela
„Čejka band“ je připravena, sál s nepřehlédnutelnou jarní výzdobou – práce
paní Robové – připraven,
tombola pod dohledem
krásných asistentek
a ochranky připravena,
občerstvení s obsluhou
připraveno, konferenciéři
připraveni a nakonec je
připraven i divoký kanec,
určený k půlnoční dražbě.
Plesání probíhalo tak,
jak se na správný ples sluší a patří. Profesionální předtančení, plný parket i sklenky
a prázdné kapsy po prodeji lístků do tomboly. Někdo měl štěstí víc a někdo méně,
ale každý si něco odnesl. Ať už to byla cena
věcná, nebo jen příjemný zážitek z hudby
či tance, a nebo dobrý pocit z toho, že přispěl na zábavné a vzdělávací aktivity dětí
v Třeboradicích a Čakovicích.
Konec dobrý, všechno dobré. Vzít
bolavé nohy na ramena a hurá domů.
Někdo v brzkých ranních hodinách využil
plesového rozvozu, někdo se rozhodl pro

pěší cestu s vyvětráním „plesovek“, i když
plesová atmosféra nebyla zahalena cigaretovým kouřem, protože na tomto plese
se nekouří.
A na úplný konec? Sluší se poděkovat
všem, kteří se zúčastnili a pozvat je na třetí
společný ples v roce 2011. Finanční prostředky získané z tohoto plesu pomohou
rozplesat dětská srdíčka na připravovaných akcích MC Cirkus i LíPy.
Za sdružení Lípa a MC Cirkus
Libuška Uríková a Kateřina Arnotová

Navštivte naši novou prodejnu
skříní a kuchyní přímo v sídle
ﬁrmy v Čakovicích a využijte
aktuálních akčních nabídek.
Informace naleznete na
www.indeco.cz

Indeco CZ s.r.o.
Oderská 935/7a
196 00 Praha 9 – Čakovice
+420 283 101 340
info@indeco.cz
www.indeco.cz

indeco_185x136_U-nas-v-cakovicic1 1

6.4.2010 13:53:14

U NÁS V ČAKOVICÍCH • duben 2010

strana 9

Průvod bude plný čarodějnic ve slavnostním hávu
Klub rodičů a přátel školy při čakovické základní
škole svolává všechny hodné, zlé, odporné i líbezné
čarodějnice a čaroděje na historicky první dubnový
slet v Čakovicích.
Sraz je ve čtvrtek 29. dubna v 16.15 hodin náměstí J. Berana.
Pozvání platí nejen pro studenty, magistry, bakaláře, suplenty, vychovatelky, kuchařky i uklízečky
ústavu E. Beneše, ale také pro všechny ježibaby
a ježidědky z blízkého i dalekého okolí (i s jejich
dorostem).
Obyvatelům naší obce o sobě dáme vědět
zahajovacím průvodem, ve kterém bude každý
ustrojen ve slavnostním rouše. Protože součástí
tohoto kongresu budou roztodivná klání, vezměte
si košťata s sebou! Při reji kolem ohně bude moci
každý představit své čarodějnické jméno a vyslovit
nejmocnější zaklínadlo. S organizací nám budou
pomáhat a na plameny dozírat požární mužové.
Občerstvení pro vyhládlá břicha účastníků i jen
tak lelkujících bude za drobné mince zajištěno.
Na závěr kongresu bude vypracována a na radnici předána statistika o počtu čarodějnic a čarodějů
žijících na území obce.
Za KRAPŠ zasloužilé ježibaby
Žblabuňka od Červeného mlejna
a Mrvihnáta z Havraního vrchu

=DKUDGD%H]3UiFH
&KFHWHPtWVYRMt]DKUDGX
YæG\YSHUIHNWQtNRQGLFL"
=DEtUi9iPVWDURVWRQLÿDV
NWHUëO]HWUiYLWSőtMHPQěML"
Nabízím kompletní celoroþní péþi
celoroþní péþi o zahradu
i v dobČ Vaší nepĜítomnosti.

Váš osobní zahradník
Michal Hnik

tel. 603 183 219
info@zahradabezprace.cz
www.zahradabezprace.cz
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Skautské Skálolezení
a Noc v klubovně
Na sobotu 20. března jsme si naplánovali hned dvě různé aktivity. Ta první
se odehrávala v krytém lezeckém areálu
v Holešovicích, kde si děti (mnohé poprvé
v životě) vyzkoušely, jaké to je být na chvíli
horolezcem. Otestovaly si jednak nižší
stěnu s měkkým dopadem na žíněnky
(tzv. boulder) a kdo chtěl, pustil se do výstupu na některou z vyznačených tras
na velkých stěnách - za pomoci úvazku,
lana a samozřejmě jištění. Těm nejšikovnějším se podařilo vylézt i na obtížnější
„skály“ a dokázat si, že i po zimě na tom
jsou s kondicí docela dobře.
Vlaštovky a Pomněnky čekalo ten den
ještě něco. Do klubovny dorazily ale místo
holek, které známe, prapodivné osůbky
- čarodějnice, kovbojky, víly, indiánky či
šašci. Čekal nás totiž maškarní rej spojený
s volbou nejpovedenější masky (což byla
japonská válečnice Martina). Následovala hra Riskuj, kde spolu holky soutěžily
ve dvou týmech v disciplínách jako Pohádky, Poznej film, Hádanky, Odhady
a podobně. K večeři se podávalo menu
složené z chlebíčků, pizzy a nejrůzněj-

U NÁS V ČAKOVICÍCH

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU

ších slaných pochutin a pak následovala
pyžamová párty spojená s tancováním
a světelnou show v podobě fosforeskujících tyčinek, kterými se všichni ověsili.
Před večerkou se ještě promítal na plátno
film, ale přimět usnout patnáct dětí pohromadě se nám podařilo až docela pozdě,
stejně tak jako přinutit je, aby vstávaly
trochu později než v šest ráno. K snídani
jsme spořádali buchty a hlavně výborné
chodské megakoláče od jedné maminky
a slíbili si, že příští rok musíme přespání
v klubovně určitě zopakovat!
Už teď se těšíme na další akce: v dubnu nás čeká kromě pěšího výletu i jarní
splutí Sázavy na raftech (družina Bobrů),
v květnu pak závod světlušek a vlčat
a dvoudenní výlet. Také se už připravujeme na letní tábor, který se bude konat
prvních 14 dnů v červenci, a to v blízkosti
Božího Daru v Krušných horách. Více
informací, fotogalerii a kontakty na nás
najdete na www.athabaska.org.
Hanka Kociánová
středisko ATHABASKA

Termíny přistavovení kontejnerů
na velkoobjemový odpad jsou:
květen
červen

5. 5., 19. 5.
2. 6., 16. 6., 30. 6.

Kontejnery budou přiváženy vždy
ve středu po 12.00 hod a odvoz bude
následovat druhý den (čtvrtek) ráno.
Stanoviště kontejnerů
Třeboradice – parkoviště u hřbitova
(nově)
Miškovice – Na Kačence
Připomínáme, že tyto kontejnery jsou
určeny pouze pro občany městské
části Praha – Čakovice a nejsou
určeny pro nebezpečný odpad,
tj. televize, lednice, pneumatiky,
chemikálie, zářivky...
Dále prosíme občany, aby
odpad ukládali do kontejnerů
a NE VEDLE NĚJ!
Případné další informace získáte
u pracovníků TS ÚMČ.

Čáma-spol. a.s.
U Parkánu 28
Praha 8 - Staré Ďáblice

nabízí své služby:
» sběrné suroviny (železné a neželezné kovy, papír)
» prodej mulčovací kůry
» prodej písku, štěrku, kačírku
» odvoz suti, odpadu
» zajištění betonových a maltových směsí
» demontáž menších technologických celků
Kontakt: 602 284 298, 283 910 864
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Navštivte naši novou prodejnu
skříní a kuchyní přímo v sídle
ﬁrmy v Čakovicích a využijte
aktuálních akčních nabídek.
Informace naleznete na
www.indeco.cz

Indeco CZ s.r.o.
Oderská 935/7a
196 00 Praha 9 – Čakovice
+420 283 101 340
info@indeco.cz
www.indeco-kuchyne.cz

indeco_185x136_U-nas-v-cakovicic2 2
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CO, KDY, KDE?

Vycházka do Národního
památníku na Vítkově

Tématická a přednášková odpoledne
v klubu seniorů na květen
5. května

Celodenní výlet do Opočna

12. května
S klubem seniorů se tentokráte vydáme
do Národního památníku na Vítkově, který
byl loni v říjnu po nákladné rekonstrukci
otevřen s novou výstavou o české státnosti. Jezdecká socha Jana Žižky před
budovou tohoto památníku je největší
svého druhu na světě.
Bude-li nám přát počasí, popíšeme si
i panoramatický pohled na Prahu, který
se odtud naskýtá. Sraz všech účastníků
vycházky je 20. května v 11.30 hod. u Tesca
na konečné autobusů v Čakovicích.

V květnu se v ZUŠ
všem otevřou dveře
2. května v 16.00 hodin zahajuje náš
J. J. BIG BAND cyklus koncertů na Pražském hradě „Mladí umělci Pražskému hradu“. Koncert se koná na terase Jízdárny.
Společně s námi vystoupí přátelé z Bratislavy – L‘udová hudba pri ZUŠ L‘.Rajtera
so sólistami a tanečnou skupinou.
5. května v 18.00 hodin vás zveme
na Koncert rodičů s dětmi a pedagogy.
24. května se přijďte podívat na Den
otevřených dveří. Mimo jiné zde můžete
shlédnout i pohádku v podání žáků literárně-dramatického oboru.
25. května ve 13.00 hodin bude zahájena výstava kreseb žáků v parku.
25. května v 17.00 hodin začne Promenádní koncert v parku a křest CD J. J. BIG
BANDU.
26. – 27. května je přijímací výběrové
řízení pro školní rok 2010/2011, které začíná vždy od 16.00 hodin a končí v 18.00
hodin.
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14.00 hod.

20. května

Pavel Mrázek
téma: „Badiat aš Šam“
(Syrská neboli Írácká poušť. Růže tam sice nekvetou,
ale na jaře se tam dá docela dobře žít.)
Vycházka s Evou Sokolovou
„Národní památník na Vítkově“

26. května

14.00 hod.

IC Creative – Z. Zelenková a R. Horvátová
téma: „Decoupage na plátně“

Restaurace Na Palubě a TJ Avia
Čakovice vás zvou na

Pálení čarodějnic aneb
Filipojakubská noc
tak trochu jinak
Sejdeme se 30. dubna od 19.00
hod. na větrné pláni fotbalového
hřistě TJ AVIA Čakovice (bývalý
areál ploché dráhy)
· Děti se mohou těšit na skákací hrad,
trampolínu a trdlo už od 14.00 hod.
· K poslechu i tanci hraje Zdeněk Hodr
· Ohnivá hranice připravena k zapálení
ve 20.00 hod.
· Lektvary a špekáčky na požádání rádi
vyčarujeme

Policista nezištně
zachránil topícímu
se dítěti život
Dne 16. března kolem 14.45 hodin policista MOP Čakovice pprap. Michal Sinko
provedl v rámci plnění služebních povinností
opatření k záchraně života tonoucího dítěte,
které se propadlo pod led v Zámeckém
rybníce v Praze 9 - Čakovicích, Schoellerova
ulice.
Policista po zjištění situace neváhal
skočit do vody, následně doplaval k místu,
kde se nacházelo dítě, dolámal se ledem
až k němu a poté ho vytáhl na břeh. Následně bylo dítě převezeno vozidlem RZS
do FN Bulovka, kde mu byla poskytnuta
odborná pomoc a dítě zde bylo dále hospitalizováno. Tímto jednáním a správným
rozhodnutím zcela jistě zachránil policista dítěti život. Jednalo se o devítiletého
chlapce s trvalým bydlištěm v Praze 9
– Čakovicích.
Velitel zdejší součásti policie jmenovaného policistu navrhl na udělení služební
medaile „Za statečnost“.
komisař npor. Michal Zbín
ZVO MOP Čakovice

Přijďte podpořit nohejbalisty při jejich domácích zápasech
NOHEJBAL - EXTRALIGA MUŽI 2010
24. dubna
8. května
15. května
22. května
29. května
12. června

Avia Čakovice : Liapor K.Vary
Avia Čakovice : Sokol Břve
Avia Čakovice : Sokol Modřice
Avia Čakovice : SKN Žatec
Avia Čakovice : Spartak Čelákovice
Avia Čakovice : Šacung Benešov

NOHEJBAL - 1.LIGA ŽENY
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

1. května
9. května
28. srpna
4. září

Avia Čakovice : Slavoj Český Brod
Avia Čakovice : Sokol Břve
Avia Čakovice : Solidarita Praha
Avia Čakovice : Loko Nymburk

15.00
10.00
10.00
10.00

Všechny zápasy se konají v areálu TJ AVIA Čakovice, Ke stadionu 828 (areál za koupalištěm).
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