Všem “Čakovickým” přejeme příjemné prožití pohody, kouzla Vánoc
a do nového roku 2008 hlavně pevné zdraví, spokojenost
a radost z každého dne.
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

U NÁS V ČAKOVICÍCH
VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE
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Cukrovarská ulice má nové stromy
Jak jste si všichni jistě povšimli, bylo na počátku prosince vysazeno 19 stromů podél
ulice Cukrovarská, před zámeckým parkem. Na výsadbu těchto stromů přispěla Pražská
teplárenská, a. s., částkou 178 500,- Kč. Celková výše této investice činí 192 494 Kč. Částka
13 994,- Kč tedy byla uhrazena z rozpočtu naší městské části.
A jaký druh stromů byl v Cukrovarské ulici vysazen? Jeřáb ptačí – jeden ze 150 druhů, které rostou v mírném pásmu severní polokoule. Tento strom vyrůstá až do výšky
20 metrů.
Martina Fialová, informační centrum

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.

Jak to bude se zimní údržbou komunikací v nových sídlištích? Jak je to
s úklidem sněhu na místních komunikacích vůbec?
Inu nastala zima. Napadl první sníh
a jak je v Praze dobrým zvykem, absolvovali
jsme první kalamitu.
Nicméně začnu od druhé části otázky. Podle vyhlášky
hl. m. Prahy (jak
se všichni dozvědí
hned při příjezdu
do Prahy) se takzvané místní komunikace v zimním
období neudržují.
Ona to není tak
docela pravda.
Skutečně není povinnost tyto ulice pluhovat ani sypat. Na
druhou stranu každá městská část se snaží
v rámci možností udržovat místní komunikace sjízdné. Stejné je to i v naší městské
části. Komunikace, které máme ve správě,
se snažíme v zimě od sněhu, ale i náledí, co
nejdříve uklidit. Po několik let jsme měli
uzavřenou sezónní smlouvu na úklid sněhu
a posyp místních komunikací se společností
VinAgro, s. r. o. Tato ﬁrma fungovala tu
lépe, tu hůře. Podle toho, kdo kde bydlí,
měl lepší či horší zkušenosti. Ale fungovala.
Na letošní zimu již s námi smlouvu neuzavřeli a bohužel dosud se nám nepodařilo
najít žádnou ﬁrmu, která by za přijatelných
ﬁnančních podmínek byla ochotna tuto
práci převzít. V případě většího sněžení si
budeme muset jednorázově najímat techniku, která bude momentálně volná, což není
právě ideální řešení. Nicméně se budeme
snažit zachovat úroveň údržby, na kterou
jsou obyvatelé naší městské části zvyklí.
Nyní k úklidu nových ulic v nových
sídlištích. Povinnost udržovat – tj. uklízet
komunikace má vlastník. V případě nového
sídliště U zámeckého parku je to společnost
ING Real Estate. Komunikace v novém
obytném souboru v Třeboradicích jsou
dosud v majetku společnosti IV Projekt,
Dokončení na straně 2
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Z jednání rady MČ
Na 30. a 31. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
-

návrh smlouvy o dílo na výsadbu stromořadí v městské části s ﬁrmou Marie Žižková, zahradnické služby, v rámci akce Obnova cest
a stromořadí v krajině;

-

návrh kupní smlouvy na prodej domu č. p. 27 s pozemky parcel.
č. 18 a 19/1 v k. ú. Čakovice se společností Ampra a. s.,
Čakovice;

-

návrhy smluv s PREdistribuce, a. s., o smlouvách budoucích o zřízení
věcného břemene, spočívajících v právu a povinnosti smluvních stran
uzavřít smlouvy o věcném břemeni na kabelové vedení v pozemcích
parcel. č. 1503, 1504/3, 1514, 1544 k. ú. Čakovice a v pozemcích
parcel. č. 1582, 1336/2, 1520, 1309/22 v k. ú. Čakovice;

-

návrh smlouvy o dílo o zřízení věcného břemene se společností
PREdistribuce, a. s. na uložení kabelového vedení v pozemku parcel.
č. 1560 v k. ú. Čakovice;

-

návrh smlouvy o dílo o zřízení věcného břemene se společností Telefónika O2, a. s., na uložení kabelového vedení v pozemku parcel.
č. 1450/3 v k. ú. Čakovice;

-

návrh smlouvy o propagaci s Pražskou Teplárenskou, a. s. – na
spoluúčasti při výsadbě stromořadí při ul. Cukrovarská, Čakovice.

projednala m. j.
-

žádost o souhlas s připojením pozemku parcel. č. 233/1 v k. ú. Třeboradice ke komunikaci Babiččina a žádost o souhlas s připojením
pozemku parcel. č. 225/2 v k. ú. Miškovice na ulici Polabská;

-

žádost o souhlas s připojením pozemku parcel. č. 457 v k. ú. Čakovice
ke komunikaci Krystalová a žádost o souhlas s připojením pozemku
parcel. č. 345 v k. ú. Miškovice na ulici Bendlova;

-

žádost ﬁrmy Zavos, s. r. o., o souhlas s prováděním prací v zimním
období na komunikacích ve správě městské části pro výstavbu splaškové kanalizace.

rada
-

schválila úpravu ceníku za uveřejnění inzerce v periodiku U nás
v Čakovicích;

-

projednala variantní návrhy řešení dopravy při ul. Kostelecká v rámci
řešení regulačního plánu na území Čakovice – západ.
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OTÁZKY A ODPOVĚDI - dokončení
a proto i zde se o veškerou údržbu musí postarat tento vlastník. Ale
jak již bylo řečeno výše, podle vyhlášky hl. m. Prahy, pokud se jedná
o místní komunikace – a to většinou jsou – tak úklid sněhu není povinností.
Co z toho vyplývá? Přezout zimní pneumatiky a být velmi opatrnými řidiči.
Alena Samková, starostka

Úřední hodiny ÚMČ na konci roku:
27. 12. a 28. 12. 2007 úřední hodiny nezměněny.
31. 12. 2007 (pondělí) úřad pro veřejnost uzavřen

Stední prmyslová škola na Proseku
Novoborská 2
190 21 Praha 9
Jsme státní škola, spolupracujeme s tuzemskými i zahraniními partnery.
Máme vlastní domov mládeže.
Nabízíme kvalitní a moderní výuku v oborech:
4leté studijní obory
23-45-M/004 – SILNINÍ DOPRAVA
(diagnostika silniních motorových vozidel)
23-41-M/001 – STROJÍRENSTVÍ (výpoetní technika)
26-47-M/003 – INFORMANÍ TECHNOLOGIE
64-42-M/009 – MANAGEMENT STROJÍRENSTVÍ
39-41-M/003 – MECHATRONIKA (automatizace, robotizace)
26-43-L/003 – MECHANIK ELEKTRONIK
(íslicová, ídicí a zabezpeovací technika)
23-45-L/001 – MECHANIK SEIZOVA (programování CNC)
23-45-L/004 – MECHANIK SEIZOVA - MECHATRONIK
(automatizace)
nástavbové studium:
64-41-L/524 – PODNIKÁNÍ (2leté denní studium)
64-41-L/524 – PODNIKÁNÍ (3leté distanní studium)
Všechny uvedené obory jsou vhodné pro chlapce i dívky.
Dny otevených dveí
12. 12. 2007, 9. 1.,16. 1.,6. 2.,13. 2 2008
od 15.00 – 17.00hod v budov školy Novoborská 2, Praha 9-Prosek
(spojení od metra B a C busem, stanice Letanská, eskolipská)
Bližší informace na tel. íslech 286 028 340, 283 923 097
nebo na www.sps-prosek.cz

6. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Čakovice se konalo dne
28. listopadu s tímto programem:
1. Informace z jednání rady
2. Návrh jednacího řádu Zastupitel. městské části Praha – Čakovice
3. Návrh na úpravu rozpočtu MČ pro rok 2007 – hlavní činnost
4. Návrh zásad hospodaření v období rozpočtového provizoria pro rok
2008
5. Návrh odměn předsedům a členům výborů zastupitelstva a komisí
rady
6. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene akce
„Praha, Čakovice ul. Niská, Svratecká, Oderská, Kysucká a U Párníků, rozšíření sítě KNN“ – PREdistribuce, a. s.
7. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
akce „Praha 18, Čakovice – oprava kabelu VN, TS907 – TS4709“
– PREdistribuce, a. s.
8. Návrh na svěření práva hospodařit s pozemkem ve vlastnictví hl. m.
Prahy – poz. parcel. č. 487/17, kat. úz. Třeboradice – ulice Tryskovická
9. Diskuze

Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice
Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy a k nahlédnutí na Úřadu MČ a jsou také umístěny na stránkách
www.cakovice.cz

řádková inzerce
•

Prodám řadovou garáž Na bahnech.
Tel. 604 584 583

•

Prodám garáž u koupaliště. Cena dohodou.
Tel. 732 343 535

•

Miškovice – pedikúra, masáže, kadeřnictví – nízké ceny
i docházím.
Tel. 606 500 867, 283 932 971

POKLADNA ÚMČ
Praha - Čakovice
bude otevřena do 20. 12. 2007
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Další pokračování
stavby kanalizace
Díky vstřícnosti pana náměstka primátora Ing. Pavla Klegy se podařilo na sklonku letošního roku získat pro Čakovice
dalších „pár desítek milionů“ na kanalizaci. Řada občanů se
po přečtení článku v MF Dnes o chybějících penězích na infrastrukturu v Čakovicích ptala, zda je to vůbec možné – taková
obrovská suma, více než miliardová. Je to možné. Není to
samozřejmě jen kanalizace, ale i vodovod a následná oprava
komunikací a chodníků. V tuto chvíli se však konečně dočkali
ti majitelé domů, kteří bydlí v ulici Kostkové, části Třtinové,
Vyhlídkovy a Vojáčkovy. Díky dokončení těchto ulic již bude
severovýchodní část Čakovic vymezená ulicemi Schoellerova,
Na Barikádách a Cukrovarská, až na malé části hotova. Zbývá
toho ještě hodně, ale s trochou nadsázky lze říci „díky za každý
nový kousek kanalizace“.

prosinec 2007 •
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Odhalení nového
označení ulice
Dne 4. prosince bylo za účasti představitelů Městské části Praha
- Čakovice, zástupců ZUŠ Marie Podvalové a několika málo občanů slavnostně odhaleno označení ulice v novém obytném souboru
U Zámeckého parku. Ulice nese jméno po slavné čakovické rodačce
Marii Podvalové. A kdo byla Marie Podvalová? Marie Podvalová
byla slavná operní pěvkyně, která se narodila 5. 9. 1909 v tehdejších
Čakovicích u Prahy.

Alena Samková, starostka

Exkurze do Mratína
S přírodopisným seminářem jsme se byli podívat, jak se pečuje
o koně na Farmě Hrádek v Mratíně. Farmu vedou manželé
Hrádkovi.
Pan Hrádek nám představil cvičitelku koní Lenku Zástěrovou.
Paní Lenka nás zavedla do stájí. Ukázala nám koně Vendulku,
Šifru, Áju, Suzy a Kubíčka.
Názorně nám popsala stavbu koňského těla. Předvedla nám
nástroje potřebné k péči o koně, např. kartáč na srst a na hřívu,
špičku na kopyta, a řekla nám, že se mají čistit před výcvikem
a po výcviku. Pak
nás zavedla před
stodolu, kde stál
traktor JOHNDEERE 6526.
Uvnitř stodoly byl
zaparkovaný kombajn i s hromadou
balíků slámy.
Paní cvičitelka nám
přivedla koně jménem Blesk. S Bleskem nám spolužačka Klára Svobodová předvedla, jak se má správně zastavit
a klusat.
Na závěr jsme se rozloučili a poděkovali za pěkně strávené
odpoledne.
Bohuslav Kutil
žák 7. B, ZŠ Dr. Edvarda Beneše

Dovolujeme si vám oznámit, že od 2. 1. 2008 otvíráme novou

ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE A ORTOPEDA
pro občany Čakovic, Miškovic a Třeboradic na adrese Praha 9 - Třeboradice, Tryskovická 9 (přízemí objektu DPS).
Bližší informace: tel. 776 875 512, www.r-med.cz

Současně bychom vás rádi pozvali do prostor budoucích ordinací na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Čt 20. 12. 2007 v 15.00 hod
kde si můžete prohlédnout ordinaci, získat podrobnější informace ohledně ordinačních hodin, činnosti našich lékařů či případné
registrace. Na setkání s vámi se těší MUDr. Ladislav Vaněček a MUDr. Kateřina Knopová, Resurf Med, s. r. o.

U NÁS V ČAKOVICÍCH • prosinec 2007

• INFORMACE • INZERCE

5

Budoucí prvňáčkové na návštěvě
v ZŠ Dr. E. Beneše
Dne 22. listopadu se přišly do naší školy podívat děti z okolních mateřských
školek. V 9:00 hodin začalo naše setkání
v malé tělocvičně, kde byl pro děti připraven kulturní program – tanečky, anglické
písně či školní kviz.

Kde je jídelna, kancelář pana ředitele, učebna informatiky či šatny v podobě nových
skříněk, jsme dětem ukázali v závěru jejich
návštěvy u nás.

Tak tedy nashledanou opět za rok při akci
Největší zážitek však čekal na budoucí „Škola na zkoušku“ pořádanou ZŠ
prvňáčky v prvních třídách, kde mohli Dr. E. Beneše.
zasednout do lavic, hlásit se, odpovídat
paní učitelce, napsat číslo nebo písmenko Nashledanou u zápisu do prvních
na tabuli, tužkou si vyzkoušet uvolňovací tříd 4. - 5. února 2008.
Elen Ševčíková
cviky, společně si zazpívat atd.

Keramický Atelier Střípek
Centrum volného času dětí a mládeže
keramický Atelier Střípek
Praha - Čakovice

Vážení spoluobčané,
v letošním roce proběhla v čakovickém
zámku zajímavá akce - druhý ročník letní
výtvarné školy. Zájemci si zde mohli vyzkoušet práci s hlínou, glazurami, engobami.
Různými technikami zde vytvářeli krásné
předměty s keltskou tématikou. Na závěr
byla uspořádána výstava. Mezi četnými hosty
byl i známý umělecký keramik a čakovický
rodák p. Václav Šerák.

Doufáme, že nám bude přát počasí a že
budou dobré sněhové podmínky.
Bohužel se neuskuteční školní lyžařský
výcvik. Pro nedostatek účastníků byl zrušen.
Touto cestou si vám dovoluji nabídnout volná místa v termínu od 26. 1. - 2. 2. 2008.
Rekreace bude probíhat v Krkonoších - Janských Lázních.
Bližší informace podá
Jana Kosová Tel. 721 320 490.

Další aktivitou je rekreační pobyt na
Keramický Atelier Střípek přeje klidné
horách. V době konání jarních prázdnin
proběhne tradiční rekreace dětí v Janských prožití vánočních svátků a úspěšný nový
Lázních. Hlavní náplní bude lyžařský výcvik rok 2008.
Jana Kosová
a ozdravný pobyt na čerstvém vzduchu.
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Dobrovolní hasiči Čakovice – Ďáblice
jezdí i Mistrovství republiky HZS ČR v raftech
Naše dobrovolná jednotka (jako zatím jediná dobrovolná jednotka v ČR)
se zúčastňuje od roku 2003 Mistrovství
republiky hasičského záchranného sboru
ČR v raftové jízdě na divoké vodě. Jedná
se o hasičský sport s přímou návazností
na výcvik na vodě pro družstva hasičů,
která jsou cvičena na vodní záchranu či
evakuaci osob ze zatopených území. Vyvrcholením ročního výcviku profesionálních
jednotek HZS ČR je toto mistrovství. Jsme
poctěni, že můžeme každoročně měřit
síly s profesionály jako dobrovolní hasiči
– záchranáři.
Po roční přestávce se naši dobrovolní
hasiči zúčastnili Mistrovstí HZS ČR v raftových závodech na divoké vodě. Závod
se konal za celkem přijatelného počasí
na umělém kanále v Praze - Tróji. Naše
družstvo, jediné dobrovolné mezi profesi-

onálními sbory HZS ČR, se nechtělo nechat
zahanbit, i když mělo dva úplně nové členy
a slabou přípravu za sebou (díky zaměstnání). Cvičilo se již 3 měsíce před závodem
ve chvílích volna, nejprve proběhla lehká
příprava na Vltavě v jižních Čechách a poté
ostřejší na trojském kanále. Bohužel se nedá
na kanále v Tróji natrénovat trasa, protože se
branky staví těsně před závodem (po každé
jinak). Každé družstvo mělo dva závodní pokusy, mezi nimi byl asi hodinový interval. Po
zhlédnutí několika soupeřů před námi jsme
chtěli dodržet motto „Neudělat se (nepřevrátit se v peřejích) a dojet někde uprostřed
tabulky.“ A jak to dopadlo? Starty byly slušné, občas nás přitáhly nějaké ty nárazníky,
největším překážkám jsme se vyhnuli, ale ve
spodní části nám již docházely síly. Vždy jsme
dojeli do cíle a umístili jsme se na 14. místě,
celkem závodilo 17 posádek. Proti minulým
ročníkům nic moc. Alespoň nás hřála reakce

profesionálních hasičů, kteří se umístili za
námi. Ti nemohli rozdýchat, že je předjeli
dobrovolní hasiči.
Tak příští rok AHOJ.
(posilám se nebráníme – 608 200 701)

Rok 2003 – 9. a 16. z 21 posádek
Rok 2004 – 9. a 11. z 15 posádek
Rok 2005 – neúčast
(začátek opravy hasičské stanice)
Rok 2006 – 10. ze 17 posádek
Rok 2007 – 14. ze 17 posádek
Jen připomínám, že výcvik provádíme
po svém zaměstnání ve volném čase.
David Borovička
JPO Čakovice - Ďáblice
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Ajaxův zápisník opět zamířil do školních lavic i na
policejním obvodě Praha III (Praha 9, 8, 3)
Již po páté za sebou každoročně probíhá
v některých základních školách ve 2. a 3.
třídách našeho obvodu celorepublikový policejní preventivní projekt Ajaxův zápisník.
Projekt je veden formou jednotlivých ucelených přednášek, které uvádí zkušený policista
v uniformě podle tzv. “Ajaxova zápisníku“.
Maskotem celého programu je dětmi
oblíbený plyšový policejní pes Ajax,
proto Ajaxův zápisník.

je věnováno šikaně, kde se děti dozvídají, na
jaké linky mohou zavolat, když jim někdo
ubližuje a dozví se spoustu dalších rad, co mají
dělat.

si druháci i třeťáci mohou vyzkoušet policejní čepici, prohlédnout zbraň, pouta nebo
si sejmout otisky. Na konci přednášky děti
vždy obdrží malé dárečky např. rozvrh hodin
s linkami tísňového volání, tužky, pravítka
s logem pejska Ajaxe, kartičky s preventivními radami. Děti mají o besedy s policistou
opravdu veliký zájem. Několikrát se
stalo, že policistu - preventistu poznají
i v civilu a hrdě se k němu hlásí. Na
ZŠ Generála Janouška dokonce děti
vytvořily o policejním psu Ajaxovi
básničky.

Vyškolený policista dětem
nenásilnou formou úměrnou jejich věku a zkušenostem povídá
o návykových látkách, o vlastní
Preventivní program je kladbezpečnosti, o zajímavé a rozmaně hodnocen nejen dětmi,
nité policejní práci. Děti se dozví
ale kvitují ho i pedagogové,
např. o psovodech, o policejjejichž třídy jsou do projektu
ních hodnostech, o policejních
zapojeny. Projektu se účastní
specialistech např. z oboru dakv našem obvodě několik škol
tyloskopie, o poříčním oddílu,
- namátkou ZŠ Generála Janoušo dopravní a pořádkové policii
ka, ZŠ Chvaletická, ZŠ Špitálská,
a dalších. Čas policista věnuje
ZŠ Jeseniova, ZŠ Žerotínova, ZŠ
i bezpečnosti dětí - jak se zachovat,
Ústavní, ZŠ Hloubětínská, Spec.
když se dítě ocitne v nebezpečí, jak
škola Mochovská, ZŠ Glovatského,
nebezpečí čelit, či se do něj vůbec neZŠ Spořická, ZŠ Havlíčkovo náměstí,
dostat. Všemi tématy prolíná význam hodSpec. škola Libčická, ZŠ Újezd nad Lesy
noty opravdového kamarádství, upevňování
a další. „Ajax“ je pro školy zdarma a celý
zdravého sebevědomí a povědomí o právu
ﬁnancován Policií ČR.
dítěte upozornit dospělého či policistu, že
„něco“ není v pořádku. Nedílnou součástí
Zvídanprap. Mgr.Gabriela Krupičková
Ajaxova zápisníku je i dnes tolik diskutovaná vost školáčků je obrovská. I zkušený policejní
Obvodní ředitelství Policie Praha III, PIS
dopravní výchova, která se probírá z hlediska preventista se nad dotazy dětí někdy „zapotí“.
tel: 974858208
chodce a také z hlediska cyklisty. Jedno téma Náplň hodin je velmi pestrá i díky tomu, že
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Systém ASPI - stav k 25. 11. 2007 do částky 95/2007 Sb. a 47/2007 Sb. m. s.
Obsah a text 42/1999 - poslední stav textu
42/1999 Sb. HMP

Vyhláška hlavního města Prahy
o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechnických předmětů
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 16.12.1999 vydat podle § 16 odst. 1 a § 17 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 279/1995 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl.1
Užívání pyrotechnických předmětů třídy I. a II. 1) je činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v hlavním městě Praze.
Čl.2
Užívání pyrotechnických předmětů třídy I. a II. 1) je zakázáno s výjimkou míst uvedených v příloze této vyhlášky.
Čl.3
Zákaz podle čl. 2 se nevztahuje na dny 1. ledna a 31. prosince.
Čl.4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2000.
Ing. arch. Jan Kasl, v. r., primátor hl. m. Prahy
Ing. Petr Švec, v. r., náměstek primátora hl. m. Prahy

Příloha
Seznam míst, kde je užívání pyrotechnických předmětů třídy I. a II. dovoleno
Městská část - Praha 4
k. ú. Nusle - okolí Kongresového centra ohraničené Kongresovým centrem a ul. 5. května
k. ú. Braník - ul. Vítovcova
k. ú. Krč - cvičební plocha hasičů ohraničená ul. U krčské vodárny a Na krčské stráni, Habrovka, lokalita ohraničená
ul. Jalodvorská, V Štíhlách, Libušská, Vídeňská, k. ú. Lhotka - ul. U koupadel
k. ú. Michle - veřejné prostranství ohraničené ul. Vyskočilova a Hodonínská, ul. Na záhonech, veřejné prostranství při
ul. Družstevní ochoz, s výjimkou parku Jezerka, k. ú. Záběhlice - ul. Jižní XVII., ul. Choceradská
Praha 7
- Výstaviště Praha pouze mezi hlavním vchodem a Křižíkovou fontánou
Praha - Benice
- ul. K Lipanům, ul. Okrasná
Praha - Kunratice
- Vimperské náměstí, koupaliště Šeberák
Praha - Nedvězí
- na koupališti Radhošť
Praha - Zličín
- ve výcvikovém prostoru hasičského záchranného sboru při ul. Křivatcová
1) § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi čl. 1 a 2 Přílohy č. 1 vyhlášky
č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
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Ohlédnutí za činností dobrovolné Jednotky požární
a civilní ochrany Čakovice-Ďáblice
Tato dobrovolná jednotka vznikla
transformací dobrovolného hasičského
sboru Čakovice a Ďáblice a její sídlo je
v hasičské stanici Ďáblice, U Parkánu
765/6 (proti škole).
Jednotka má 20 členů a je řízena
Operačním a informačním střediskem
Hasičského záchranného sboru ČR
Praha.
Jednotka se podílí na likvidaci následků mimořádných událostí a situací
a plní úkoly při ochraně obyvatelstva.
V současné době je hasičská stanice
po rekonstrukci a je vybavena technikou
pro zdolávání požárů a mimořádných
událostí.
Ve vybavení jednotky je automobilový žebřík AZ 30 (30 m), cisternová
automobilová stříkačka CAS 25 RTHP,
cisternová automobilová stříkačka LIAZ,
technický automobil Avia 30, dopravní
automobil Ford transit, požární a kalová
čerpadla, přívěsy, polní kuchyně, odmořovací zařízení, stany a mnoho dalšího
vybavení.
Členové jednotky procházejí pravidelným výcvikem. V rámci opravy hasičské
stanice byla vybudována víceúčelová lezecká věž – trenažér pro lezecký a záchranářský výcvik, vytvořeny řádné sociální
podmínky pro dobrovolnou práci členů
jednotky.
Jednotka přijme do svých řad další
dobrovolníky, přihlásit se můžete na
telefonu 777 200 791.
Jednotka požární a civilní ochrany
má hasební obvod v městských částech
Ďáblice - Čakovice (Třeboradice, Miškovice) a smluvně v obci Hovorčovice.
Velitelem jednotky je od 1. prosince
pan Václav KUNEŠ a starostou sboru
pan Robert EICHLER.
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Z Čakovic není do jazykových škol daleko
Španělština, italština, indonézština, korejština… Čechy lákají cizí jazyky čím dál více. Na pomyslné špici je sice stále angličtina, exotika se ale stává pořád populárnější. „Největší zájem
je o angličtinu, němčinu, francouzštinu a španělštinu,“ říká Martin Šárník z jazykové školy
Progress Language Institute.
Do lavic neusedají jenom mladí lidé, častými žáky v jazykových školách jsou i starší ročníky.
Motivací zájemců o zápis do jazykového kurzu je nejčastěji možnost většího uplatnění, zajímavá
pracovní nabídka ze zahraničí nebo jen touha využít volný čas k získání nových znalostí. Jazykové
školy se přizpůsobily poptávce a pokrývají široké spektrum potřeb svých zákazníků. Nabízejí
celou řadu úzce specializovaných kurzů zaměřených na profesní jazyk – jako je třeba obchodní
angličtina či němčina pro právníky – nebo na příprava na jazykové zkoušky.
Každý případný zájemce musí jenom zvážit, zda zvolit individuální nebo skupinový kurz.
Individuální lekce mají výhodu větší interakce s lektorem. Žák se musí po celou dobu soustředit a čas věnovaný výuce maximálně využije. Nevýhodou je hlavně vyšší cena. Skupinové
kurzy zase nabízejí studentům možnost podělit se o ﬁnanční náklady a vzájemně při hodině
spolupracovat.
Jednou z největších překážek pro vstup do vzdělávacího procesu je nedostatek času nebo nutnost
složitě dojíždět. Naštěstí je síť jazykových škol v Praze už natolik hustá, že studentům dlouhé
hodiny v autobuse nehrozí. Od února se rozjíždí nové kurzy na jarní semestr. Rozvrh lekcí bývá
k dispozici na webových stránkách „jazykovek“ většinou už před koncem roku.
Článek vznikl v rámci projektu FUTURA, který je ﬁnancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpočtem ČR a hlavním městem Praha. Realizátorem projektu je Respekt o. p. s.
Kam z Čakovic nejblíže za výukou cizího jazyka:
Irislingua, Střelničná 47, Praha 8
Jazyková škola nabízí kromě výuky klasických jazyků jako je angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo ruština i lekce celé řady exotických jazyků, například korejštiny, čínštiny
nebo indonézštiny. Výuka probíhá individuálně nebo ve skupině a je zaměřena na děti i dospělé.
www.irislingua.cz
Progress Language Institute, Beranových 65, Praha 9
Jazyková škola realizuje individuální i skupinovou výuku obecného i specializovaného jazyka. V nabídce jsou angličtina, němčina, francouzština a španělština.
http://www.jazykove-kurzy.cz/
Serenity, Lihovarská 1874/14, Praha 9
Jazyková škola nabízí skupinovou i individuální výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny, francouzštiny a češtiny pro cizince.
www.serenity.cz
EU Agency, Stoupající 803, Praha 9
Jazyková škola nabízí individuální výuku angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny a češtiny pro cizince.
http://www.euagency.cz/
T&C Line, Drahobejlova 1073, Praha 9
Jazyková škola, která se specializuje na výuku francouzštiny, ale i dalších jazyků, pořádá kurzy pro dospělé a děti od čtyř let. V nabídce je i ﬁremní a individuální výuka.
http://www.tcline.cz/

Legenda o narození Ježíška
Malý Ježíšek se narodil podle biblického příběhu v městě Betlémě, kam se ze svého domova
v Nazaretu vydali jeho rodiče Marie a Josef. Na dlouhou cestu se vydali poté, co římský císař
vyhlásil sčítání lidí a jejich majetku, kvůli lepšímu vybírání daní. Aby sčítání proběhlo v pořádku,
musel se každý hlásit ve městě, z kterého pocházel. Ve městě Betlémě nebyl té noci, kdy Josef
s Marií došli, jediný volný nocleh, a proto se na noc uchýlili v salaši nedaleko od městských
bran. Tam také Marie porodila svého syna Ježíše. Namísto do kolébky jej uložila do jesliček,
které jinak sloužily ke krmení dobytka.
Jako první se o narození Ježíše dozvěděli pastýři, kterým se zjevil
anděl a zvěstoval, že se narodil spasitel. Pastýři se hned vydali na cestu,
aby se novému králi poklonili. Z východu se s cennými dary vydali tři
mudrcové, kterým cestu ukazovala jasně zářící hvězda. Oni mudrcové byli Tři králové a mezi dary, které Ježíškovi nesli, byla myrha,
kadidlo a zlato.
O narození budoucího krále se dozvěděl i král
Herodes Veliký. Ze strachu o svůj trůn nechal
okamžitě zavraždit všechny chlapce narozené
v Betlémě. Josefovi a Marii se spolu s malým
Ježíškem podařilo uprchnout do Egypta, odkud
se vrátili zpět až po smrti Heroda.
převzato z www.ceske-tradice.cz
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Listování s LíPou
Poslední list v kalendáři uzavírá rok
prožitý s Volným sdružením LíPa. Na
akcích pro děti i dospěláky si mnozí z vás
i my sami užili spoustu legrace. A protože
musíme mít na paměti slova klasika, že
„každá sranda něco stojí“ chtěli bychom
touto cestou poděkovat našim sponzorům, pomocníkům, fandům a vůbec
všem, kteří nám pomohli všechny ty
akce uskutečnit, a vlastně i všem, kteří se
s námi přišli pobavit.
Sotva se letos na jaře rozkoukalo
sluníčko, už se chystala dubnová veselice
„Pálení čarodějnic“. Kromě opékání buřtíků na čarodějnickém ohni se spousta
dětí zúčastnila výtvarné soutěže o nejhezčí čarodějnici a další zájemci se mohli
nechat barvami na obličej změnit třeba
na kočičku, berušku, vílu nebo právě na
čarodějnici. Veliké díky patří Maximum
Club Restaurantu a konkrétně panu
Svobodovi, který pro děti připravil občerstvení zdarma.
Hned pár dní na to v květnu si děti
připravily vystoupení pro maminky
k Mezinárodnímu dni matek. Zpívalo
se a tančilo a velký potlesk sklidily za
svoje vystoupení i děti z Lipánku pod
vedením paní Jitky Hříbalové.
Červen, to je vždycky velká sláva
– Den dětí. Tentokrát to bylo již po
jedenácté a programem na celý den se
s námi bavilo asi 140 dětí. Dopoledne
děti různého věku změřily svoje síly na
hřišti ve stylu olympijských her a ti, co
už byli unavení zápolením, si vychutnali
ukázky historického šermu nebo atrakci
„gladiátor“. Při takovém sportovním výkonu jednomu pěkně vyhládne, ale díky
paní Kvapilové, paní Slavíkové a paní
Kuclerové, které připravily občerstvení
pro malé olympioniky zdarma, stačilo
zaskočit na párek v rohlíku, lívance a pití. Odpoledne se u třeboradického rybníka děti mohly svézt na koních, za což
děkujeme jejich majiteli panu Hýblovi,
a také si z blízka prohlédnout hasičskou
techniku a vybavení hasičského sboru
z Miškovic. Na zahrádce Maximum Club
Restaurantu děti dováděly na skákacím
hradu, jiné se bavily ukázkami historického šermu nebo obdivovaly umění
kejklíře a ty odvážnější se zúčastnily
pěvecké soutěže o ceny, které věnovala
rodina Vackova. Mnoho dalších zajímavých cen, které do soutěží věnovali
manželé Vildovi, Sklenářovi, Čermákovi,
pan Kyncl a pan Kucler, získali výherci
soutěží, ale nakonec nikdo neodešel
s prázdnou a každé dítě získalo za účast
na dětském dni hodnotný balíček.
Byla to veliká akce, proto patří naše
veliké poděkování pravidelným sponzorům všech našich akcí, které se patří
na tomto místě jmenovat: pan Svoboda
za Maximum Club Restaurant, ﬁrma
Dokončení na straně 11
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Listování s LíPou - pokračování

Představení komise pro bezpečnost MČ Čakovice

Prexim-Megapex, spol. s r. o., MČ
Čakovice, ﬁrma Ampra CZ, s. r. o., ICU,
s. r. o., členové Saco, LM Servis Princ,
Restaurace u Čébi, manželé Skučkovi,
třeboradičtí rybáři a mnoho dalších
dobrovolníků, kteří nezištně pomáhali
při organizaci a soutěžích. Poděkování
ale patří i těm, kteří si přišli „trsnout“
na Třebo-Disko-Trysko na hudbu v režii
pana Hrabánka, protože výtěžek z této
akce byl použit právě na náš Dětský
den.

Komise pro bezpečnost MČ Čakovice je v tomto volebním období novou komisí a schází
se pravidelně každou druhou středu v měsíci na radnici MČ Čakovice od 18:00 do 19:00
hodin. Jednání komise je až na výjimky veřejné.

Prázdniny se přehouply co by dup
a zpátky do práce. Bylo třeba provést
revizi dětského hřiště a začít budovat
kryté pískoviště a oplocení s přispěním
sponzorského daru pana Vlacha.

3. Zmapování bezpečnostních rizik na území MČ Čakovic

A než se nadějeme, je tady prosinec,
a to samozřejmě nebude chybět tradiční
Mikulášská nadílka pro děti s divadelním
představením, která se může konat díky
ﬁnanční podpoře MČ Čakovice a výnosům z oblíbené taneční zábavy Třebo-Disko-Trysko.
Závěr roku patří Vánocům a naše
sdružení vás zve na tradiční Vánoční
koncert spojený s Vánoční výstavou
dětských výtvarných prací. Přijďte s námi
načerpat klid, pohodu a hodně sil do
dalšího roku.
Ještě jednou děkujeme všem hodným lidem, kteří nás podporují ﬁnančně
nebo jiným způsobem a těšíme se na
shledanou na některé z akcí pořádaných
Volným sdružením Lípa z Třeboradic.
Veronika Žofáková

Předseda komise pro bezpečnost MČ Čakovice: Jaroslav MANGL – zastupitel za ODS
Členové komise jsou:

Tomáš Kopecký – zastupitel za ODS
Karel Kubíček – radní za ODS

Hlavní cíle komise pro bezpečnost MČ Čakovice pro rok 2007 jsou:
1. Prohloubení spolupráce s občany MČ Čakovice
2. Navázání spolupráce s Policií ČR a MP hl. m. Prahy
4. Zmapování bezpečnostních rizik ze sousedních území ve vztahu k MČ Čakovice
5. Navázání spolupráce se sousedními komisemi městských částí pro bezpečnost
6. Přednášky a školení
7. Práce s dětmi
8. Informace o práci dobrovolné Jednotky požární a civilní ochrany Čakovice-Ďáblice
V letošním roce se komise pro bezpečnost již několikrát sešla v různých termínech.
S ohledem na transparentnost práce komise pro bezpečnost jsme nově zvolili termín pravidelných schůzek, a to každou druhou středu na radnici MČ od 18:00 do 19:00, jednání
komise je až na výjimky veřejné.
Podněty pro práci komise mohou občané podávat osobně při jednání komise, písemně
do poštovní schránky na budově radnice, e-mailem: bezpecnostni.komise@cakovice.cz
nebo telefonicky na číslo 777 200 791. Dobrou zprávou je, že komise bude mít od nového
roku na portále MČ Čakovice svoje webové stránky.
Zájemci o práci v komisi pro bezpečnost se mohou přihlásit na telefonním čísle
777 200 791.
Závěrem si dovolím za naši komisi pro bezpečnost MČ Čakovice přivítat všechny nové
občany, kteří se přistěhovali do naší MČ s přáním příjemného a klidného bydlení v naší
městské části, a všem našim spoluobčanům popřát klidné prožití vánočních svátků a nového roku 2008.
Jaroslav MANGL – předseda komise pro bezpečnost MČ Čakovice

Pravidelné veřejné diskuze
občanů a zastupitelů

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY
PĚVĚCKÉHO SBORU CAMERATA

Na zasedání zastupitelstva 28. 11. 2007 byl schválen nový
jednací řád zastupitelstva MČ Praha – Čakovice, který zavádí
novinku – tzv. veřejná vystoupení. Po ukončení každého jednání
zastupitelstva, tzn. ihned po vyčerpání všech bodů programu,
plynule naváže veřejná diskuze s přítomnou občanskou veřejností. Dosavadní jednací řád sice na závěr zasedání umožňoval
přednést přítomné veřejnosti svá stanoviska a názory, ale již
neumožňoval další vystoupení zastupitelů k příspěvku občana.
Členové zastupitelstva si tak mohli jen vyslechnout připomínku,
ale reagovat na ni bezprostředně nebylo možné. To se ukázalo
jako nepraktické a veřejností velmi špatně vnímané.
Jaká bude situaci nyní? Jak bylo napsáno výše, po skončení
zasedání zastupitelstva budou následovat veřejná vystoupení
občanů MČ. Zde bude mít každý občan možnost vystoupit a každý zastupitel na toto vystoupení reagovat. Může tak vzniknout
skutečná diskuze na libovolná témata.
Nový jednací řád sice čas této otevřené debaty občanů se
svými zastupiteli omezuje na 30 minut, což se někomu může
zdát málo, ale vzhledem k tomu, že dřívější vystoupení veřejnosti
v rámci bodu diskuze obvykle netrvala déle než deset minut
a samotné zasedání zastupitelstva nebývá delší než dvě hodiny,
měla by být tato lhůta dostatečná. První praktické využití nového
jednacího řádu jsme si vyzkoušeli již na listopadovém zasedání
zastupitelstva. Bohužel díky slabé účasti veřejnosti se nikdo
k vystoupení nepřihlásil.
Ing. Jiří Vintiška, zástupce starostky

Neděle 16. 12. v 15:00 hod. – adventní koncert v kostele sv. Remigia v Čakovicích.
Účinkuje pěvecký sbor Camerata.
Pondělí 24. 12. v 16:00 hod. – Českou mši vánoční od J. J. Ryby zazpívá v kostele
sv. Remigia v Čakovicích pěvecký sbor Camerata.
Úterý 25. 12. v 10:00 hod. – zpívání při mši v kostele sv. Remigia v Čakovicích.
Účinkuje dětský pěvecký sbor Kamarádi.
Středa 26. 12. v 10:00 hod. – zpívání při mši v kostele sv. Remigia v Čakovicích.
Účinkuje dětský pěvecký sbor Kamarádi a sólisté.
Pátek 4. 1. 2008, 18:00 hod. – J. J. Ryba – Česká mše vánoční zazní v kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Strašnicích. Účinkuje pěvecký sbor Camerata
a orchestr ZUŠ Hronov pod vedením p. dirigenta J. Vlacha.
Sobota 5. 1. 2008, 16:30 hod. – J. J. Ryba – Česká mše vánoční zazní v kostele
Sv. Rodiny v Řepích. Účinkuje pěvecký sbor Camerata a orchestr ZUŠ Hronov
pod vedením p. dirigenta J. Vlacha.
Neděle 6. 1. 2008, 10:00 hod. – J. J. Ryba – Česká mše vánoční zazní v kostele
sv. Alžběty ve Kbelích.
Účinkuje pěvecký sbor Camerata a orchestr ZUŠ Hronov pod vedením
p. dirigenta J. Vlacha.
Milí přátelé, přijďte se potěšit na již tradiční adventní a vánoční koncerty
pěveckého sboru CAMERATA, kterými vám chceme zpříjemnit letošní vánoční
období. Přejeme vám krásné prožití svátků vánočních a vše nejlepší v novém
roce. Za sdružení pěveckého sboru Camerata sbormistryně Jana a Veronika
Žofákovy.
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ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Tématická a přednášková odpoledne na měsíc leden
9. 1.

od 14,00 hod.

RNDr. Pavel Mrázek

Křesťanství a islám před křižáckými válkami
(Proč se rozpadlo křesťanství a islám na sekty, více se dozvíte z dataprojekce.)

16. 1.

od 14,00 hod.

Eva Sokolová

Sláva a pád Albrechta z Valdštejna
(Chcete-li vědět více o kariéře praporčíka, hejtmana či vévody až k jeho
úkladné vraždě, přijďte a dozvíte se více.)

23. 1.

od 14,00 hod.

Erika Holubová

Korálkové stromečky
(Máte doma zbytky větších korálků nebo drátek? Nemusíte být zrovna
umělkyně, abyste si vyrobila pro radost krásnou ozdobu nebo šperk.)

30. 1.

od 14,00 hod.

Pharm. Dr. Dagmar Vítová

Změny ve zdravotnictví a jak nejlépe nakládat se svým zdravím
(Přijďte se dozvědět, jaké změny ve zdravotnictví nastaly, kolik stojí recept,
co jsou vitaminy a další…..)

Předvánoční
výroba
adventních
věnců...

„VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2008
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