Hl. m. Praha nabízí byt k pronájmu

Pozvánka na přednášku

O výběrovém řízení na byt v Ďáblicích o ploše 171,91 m2
se dočtete na straně 5.

Pozvánku na přednášku o historii Čakovic
naleznete na straně 8.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC
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Fontána v parčíku před zámkem
V červnovém čísle tohoto časopisu jsme vás informovali o zahájení prací na
úpravě parčíku před čakovickým zámkem. Stavební i zahradnická ﬁrma dodržely
termíny a práce byly dokončeny. Již v polovině srpna mohli návštěvníci parčíku
posedět na pěkných lavičkách a osvěžit se u tryskající fontány.
Režim chodu fontány je možné nastavit podle potřeby a přání. Nyní je fontána
spouštěna denně od 7 hodin a hlavní výtrysk tryská nepřetržitě do půlnoci. Každou
celou hodinu se pak na 10 minut spustí čtyři vedlejší výtrysky, které jsou umístěny
na obvodu fontány. V zimním období nebude fontána v provozu.
Zapuštěná světla v cestách se rozsvěcují spolu s nárožními světly na budově
zámku, které jsou zapínána spínačem, podle stmívacího čidla.
Parčík se většině lidí líbí. Někdy jsou ale připomínky, že lépe by bylo nejprve
obnovit všechny chodníky. Je to jistě pravda, ale peníze na park byly poskytnuty
jako účelová dotace. Obnova chodníků je jiný projekt a peníze z jiné kapitoly
rozpočtu hlavního města Prahy. Souvisí se stavbou kanalizace v celé městské části,
kdy po každé etapě položení řadů se po určité době obnovují komunikace včetně
chodníků. Nyní se pracuje na projektech dalších částí obnovy komunikací a chodníků v Miškovicích, Třeboradicích i některých úseků v Čakovicích, kde kanalizace
není ještě všude dokončena.
Dbejte prosím, aby vaši psi nevbíhali do bazénu fontány a aby do něho nikdo
nevhazoval kamínky, lahve a jiné nečistoty. Také se nemůže vstupovat na nové
trávníky, kde se zasetá tráva teprve uchycuje. Již ve zkušebním provozu se musel
bazén čistit a na trávnících byly vyjeté koleje od jízdních kol. Jak dlouho nám
vydrží parčík v této pěkné podobě, záleží na nás všech. Děkujeme a přejeme
příjemný odpočinek.
Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

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.

Naproti novému sídlišti roste dům
„Čtyřlístek“, ve kterém by měla být
mateřská školka. Jak se rodiče dozvědí
o možnosti přihlásit své děti do této
školky?
O nové mateřské školce se mluví
a píše již několik let. Konečně je také vidět. Zatím sice jen
hrubá stavba, ale
přeci jen. Stručně
zrekapituluji již
publikovaná fakta.
Školka bude v přízemí domu, který
se jmenuje „Čtyřlístek“, a staví jej
společnost M&K
Park, s. r. o. A tak
jako bude tato developerská společnost
prodávat jednotlivé byty v domě, tak
prodává naší městské části nebytové prostory v přízemí a zahradu. Zastupitelstvo
městské části na svém březnovém zasedání schválilo smlouvu o smlouvě budoucí
kupní na koupi těchto prostor a zahrady.
A teď to důležité. Školka jako taková je
stavěna s budoucí kapacitou čtyř tříd (po
25 dětech), ale pozemek, který je v rámci
smlouvy k dispozici, není dostatečně
velký, a tudíž bude moci v první fázi do
školky chodit dětí jen 60. Další pozemek
bude možné připojit po dohodě s investory výstavby na sousedních pozemcích – to
bude předmětem dalšího jednání. Pokud
se dohodneme - a já věřím, že ano - bude
moci být kapacita rozšířena na plný stav
sto dětí. Celý dům, a tedy i tento nebytový
prostor, by měl být dostavěn v dubnu
příštího roku. První děti se tedy mohou
těšit na novou školku od září 2008.
V současné době probíhá proces
zařazení nové školky s názvem MŠ Čakovice III do sítě škol. Je to administrativně
velmi náročné. Skutečně již rok před
uvažovaným začátkem provozu musíme
podat žádost o zařazení do sítě škol. Na
zářijovém zasedání zastupitelstva byla
schválena Zřizovací listina a nyní bude

ÚŘAD • INFORMACE • INZERCE

2

INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Z jednání rady MČ
Na 20. až 23. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
-

návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace
pro stavební povolení akce „Rekonstrukce a rozšíření objektu MŠ
Čakovice II – Tuháňská 4, Miškovice“ s ﬁrmou P&P Servis Stavební
společnost, s. r. o., Praha;

-

návrh dohody o ukončení nájmu a návrh nové nájemní smlouvy
na pronájem budovy č. p. 1000, nám. 25. března, Čakovice mezi
MČ Čakovice a Gymnáziem Čakovice;

-

návrh na prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor
Schoellerova 19, Třeboradice s paní Z. E.;

-

návrh dohody o zajištění náhrad. výsadby v hodnotě 130 000,- Kč
v ul. Církova v Čakovicích se spol. Auto BMW Hašek s. r. o.

projednala žádosti m.j.
-

-

-

-
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OTÁZKY A ODPOVĚDI - dokončení
požádáno o přidělení IČ. Pravděpodobně po Novém roce bude
vypsán konkurz na místo ředitele či ředitelky školky atd…. tak,
aby zhruba v březnu roku 2008 mohlo být vyhlášeno přijímací
řízení do nové MŠ Čakovice III.
Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak rozhodně nemohu
slíbit, že přijmeme 60 dětí. Právě v těchto týdnech totiž intenzivně pracujeme na podání žádosti o dotaci z tzv. Norských fondů
na rekonstrukci a rozšíření miškovické budovy Mateřské školy
Čakovice II. Pokud se to podaří a dotaci dostaneme, budou
práce zahájeny právě o prázdninách, případně v září příštího
roku. To znamená, že bychom museli celou miškovickou školku přestěhovat minimálně na půl roku do nových prostor MŠ
Čakovice III. Do nové školky tudíž budeme přijímat děti pouze
na doplnění kapacity. Je mi jasné, že těch „kdyby“ je hodně
a situace se zdá být značně zamotaná, ale ono se to klubíčko
postupně bude rozmotávat a rozmotávat a nakonec bude vše
jasné a srozumitelné. Předpokládám, že po Vánocích budeme
zase o kousek dál, a tak očekávejte další informace.
Alena Samková, starostka

společnosti Canaba Development, s. r. o., o stanovisko k projektové
dokumentaci pro územní a vodoprávní řízení stavby Obytná zóna
Čakovice – 1. etapa (lokalita při ul. Ke stadionu – Oderská;
společnosti Golden Spires, s. r. o., o stanovisko k návrhu úpravy
územního plánu SU hl. m. Prahy v k. u. Čakovice – navýšení kódu
míry využití území na pozemcích pro stavbu obytného souboru Rezidence Čakovice – mezi ulicemi Něvská, Vážská, Ke stadionu;
společnosti Expoinvest CZ, s. r. o., o stanovisko k návrhu výjimky
z vÿhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecně technických požadavcích na výstavbu, týkající se počtu garážových stání v projektované výstavbě BD Čakovice – areál rodinných a bytových domů
na poz. parcel. č. 319/1 k. ú. Miškovice (za ul. Na Barikádách);
společnosti M&K Werst, s. r. o., o stanovisko k podnětu na úpravu
kódu míry využití území na parcel. č. 1281 a části 1280/11 k. ú.
Čakovice – pro možnost rekonstrukce stodoly při „staré Tryskovické“ na bytový dům s charakterem bydlení v loftech.

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST
MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ
Upozorňujeme všechny pejskaře, že druhá splátka místního
poplatku ze psů byla splatná 31. 8. 2007. Pokud jste místní
poplatek ze psů do dnešního dne nezaplatili, neprodleně tak
učiňte v pokladně ÚMČ Praha Čakovice.

řádková inzerce
•

Koupíme GARÁŽ v Čakovicích (i na pozemku obce), nejlépe
lokalita Schoellerova.
Telefon 722 595 601, e-mail: kompromis@seznam.cz.

•

Koupíme ZAHRADU cca 300 – 1200 m2 v Čakovicích nebo
blízkém okolí.
Telefon 722 595 601, e-mail: kompromis@seznam.cz.

•

IMOS Group, s. r. o., pronajme 2000 m2 venkovních zpevněných
ploch + zázemí (2 místnosti a sociální zařízení) Praha 9 – Čakovice, ul. Za Tratí. Informace tel. 602 501 491.

•

Vyperu a vyžehlím, možnost rozvozu. Tel. 605 515 120 nebo
602 731 091.

•

Vyměním státní 1+1 v Čakovicích, nízký nájem, za větší 2+1 nebo
3+1 také v Čakovicích a okolí. Tel: 774 690 608.

•

Máte auto či jinou vhodnou plochu pro reklamu? „Ano“ - Tak
neváhejte a volejte 221 221 500. Umístěním reklamy na Vaši
plochu získáte ročně až 100 tisíc korun bez práce.

schválila
-

-

-

zadání zpracování projekt. dokumentace pro zakázku Obnova cest
a stromořadí v krajině – trasa Miškovice – ulice Čakovická v Přezleticích a Třeboradice, V Pačátkách – hranice hl. m. Prahy;
zřízení nové příspěvkové organizace Mateřská škola Čakovice
III – Čtyřlístek a její zřizovací listinu a předkládá tento návrh ke
schválení zastupitelstvu MČ;
nejprve podmínky a posléze výsledky výběrového řízení na prodej
souboru nemovitostí – domu č. p. 27 včetně příslušenství a pozemků parcel. č. 18 a 19, vše k. ú. Čakovice a předkládá výsledky ZMČ
ke schválení;

-

nejprve podmínky a posléze výsledky výběrového řízení na prodej
pozemku parcel. č. 479/4 k. ú. Třeboradice a předkládá výsledky
ZMČ ke schválení;

-

program zasedání ZMČ, které se koná 5. 9. 2007.

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

www.cakovice.cz
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
MČ PRAHA – ČAKOVICE!
Protože možnost odložení odpadu na stanovišti velkoobjemových kontejnerů v ul. Na
Bahnech využívají i jiní občané než z MČ
Praha – Čakovice pro které bylo zřízeno,
rada MČ Praha – Čakovice přijala opatření
a schválila navýšení sazby za uložení odpadu
na dvojnásobek a dále rozhodla takto: Občan, který se prokáže občanským průkazem
s trvalým bydlištěm v MČ Praha – Čakovice,
zaplatí za uložení velkoobjemového odpadu
poloviční sazbu.
Cena za uložení velkoobjemového odpadu
na stanovišti.
1. Kolečko, pytel, vozíček

- 20,- Kč

2. Dvojkolák

- 50,- Kč

3. Přívěsný vozík za auto

- 100,- Kč

4. Velký přívěs. voz. za auto

- 150,- Kč

Po předložení OP obsluha zapíše číslo OP
do kolonky „DIČ“ stvrzenky. Pokud má občan trvalé bydliště v MČ Praha – Čakovice,
zaplatí za uložení poloviční částku – tj. cenu
původní. Sazby jsou uvedeny včetně DPH.
Toto opatření vstoupí v platnost od 1. října
2007.
Stanoviště kontejnerů je vždy otevřeno
v pondělí, ve čtvrtek, v pátek, sobotu a neděli
(duben až říjen od 13:00 do 17:00 hod., listopad až březen od 12:00 do 16:00 hod.)
Jiří Černý, ved. TS ÚMČ Čakovice
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Výstavba tělocvičny a nástavby školy
Koncem uplynulého školního roku byla
započata výstavba nové tělocvičny spolu
s rozšířením budovy školy o střešní nástavbu
posledního nadzemního podlaží.
V současné době
je už hotová hrubá stavba. Nástavba
školy je už zastřešená
a jsou osazeny okenní výplně. Ještě v letošním roce budou
dle harmonogramu
dokončeny fasáda,
omítky a nahrubo
i podlahy a rozvody.
Při samotné výstavbě, která probíhá
dle plánu, se ukázala
jako zásadní a potřebná rekonstrukce
stávajícího sociálního
zařízení v jednotlivých podlažích ve
stávající přístavbě
školy. Pro chlapce
a děvčata jsou do nového školního roku
připraveny zrekonstruované prostory sociálního zařízení WC
s umývárnami a hygienickými kabinami pro
dívky, včetně nových obkladů, dlažeb a odvětrání vzduchotechniky.

V nástavbě školy je počítáno s třídami
převážně odborného zaměření, jako jsou
např. učebny fyziky, chemie, počítačů nebo
jazyků, které by měly splňovat moderní trendy výuky.
V případě nutnosti lze některé
třídy nahradit tzv.
kmenovými učebnami.
Tělocvična po
dokončení bude
sloužit jak pro potřeby školy, tak
i široké veřejnosti, která zde bude
moci trávit nejen
aktivní odpočinek,
ale i díky vestavěné
tribuně sledovat
možné sportovní,
společenské a kulturní akce.
Celá tělocvična a nástavba by
měly být dokončeny v březnu roku
2008 a poté předány do užívání.
Markéta Baťková
OBHSB MČ Praha -Čakovice

Budete mít v roce 2008 platný občanský průkaz?
Chtěli bychom vám připomenout, že občanským průkazům bez strojově čitelných údajů končí platnost podle doby vydání dokladu. V letošním roce to jsou občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998, kterým končí platnost nejpozději 31. 12. 2007. Občanským průkazům vydaným
do 31. 12. 2003 končí platnost nejpozději 31. 12. 2008.
O výměnu občanských průkazů, kterým končí platnost v letošním roce, žádejte nejpozději do 30. listopadu (tj. měsíc před skončením platnosti občanského průkazu). Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“ s výjimkou OP občanů
narozených před l. lednem 1936.
Pokud občan chce doplnit do nového OP nepovinné údaje, nebo změnu údajů, je nutné předložit při podání žádosti potřebné doklady
(rodný list dítěte, oddací list, právoplatné rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, doklad o získání akademického titulu). Doklady jsou předkládány v originále, ověřeném opise, nebo ověřené kopii.
Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý typ za nový) se nevybírá správní poplatek. Je třeba jen předložit starý
občanský průkaz a jednu fotograﬁi.
Fotograﬁe musí odpovídat podobě zobrazené osoby v době podání k výměně OP. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená
ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Pohled přes rameno, pootočená hlava nejsou přípustné.
Nové občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich uvedenou a lze na ně vycestovat do zemí Evropské unie.
Anna Glozlová, občanskosprávní odbor
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Hlavní město Praha nabízí
pronájem bytu
číslo 9 o velikosti 5+1 (celková plocha 171,91 m2) ve třetím podlaží domu
č.p. 735 v ulici Legionářů 23 v Praze 8 – Ďáblicích
Písemnou přihlášku do výběrového řízení může podat:
- fyzická osoba, která je starší osmnácti let a je státním příslušníkem některého z členských států ES, nebo fyzická osoba starší osmnácti let, která je
dlouhodobě pobývajícím rezidentem – ES na území ČR ve smyslu směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003.
Přihláška do výběrového řízení má závazný obsah a je k dispozici:
- v informační kanceláři Magistrátu hlavního města Prahy se sídlem Mariánské náměstí 2 v Praze 1
- v kancelářích bytového odboru se sídlem nám. Franze Kafky 1 v Praze 1 (3. patro)
- v kanceláři správní ﬁrmy, tj. ACTON, s. r. o., provozovna se sídlem Sochařská 14 v Praze 7
- na internetové adrese: byty.praha-mesto.cz
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat ověřený podpis účastníka výběrového řízení.
Podmínky:
- Účastník výběrového řízení je povinen nejpozději do 24. září 2007 složit kauci ve výši 30 tis. Kč na účet číslo 129023-5157-998/6000, vedený
u PPF banka, a. s., variabilní symbol : 073500009
V případě, že dojde mezi hl. m. Praha a účastníkem výběrového řízení k uzavření nájemní smlouvy
k předmětnému bytu, bude tato kauce použita dle § 686a odst. 3; po skončení nájmu bude vrácena
dle § 686a odst. 4 občanského zákoníku v platném znění.
V případě, že nedojde mezi hl. m. Praha a účastníkem výběrového řízení k uzavření nájemní smlouvy
k předmětnému bytu, bude složená kauce účastníku výběrového řízení poukázána zpět.
- Nájemné bude stanoveno smluvně (dle nabídky účastníka řízení), přičemž nabídka nájemného musí být
v rozmezí 80,- Kč až 102,- Kč za 1m2 započitatelné podlahové plochy bytu měsíčně.
Nájemné sjednané při uzavření nájemní smlouvy může být každoročně k 1.7., nejdříve však po 12ti měsících,
upraveno mírou inﬂace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců
osledního kalendářního roku proti průměru 12ti měsíců předposledního kalendářního roku zveřejněnou ČSÚ.
Kromě nájemného budou nájemcem bytu hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu.
- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou devět let.
- Byt bude užíván výhradně k bydlení.
Kritérium hodnocení nabídek:
Upřednostněn bude ten účastník výběrového řízení, který
nabídne vyšší nájemné. V případě rovnosti nabídek bude
1. upřednostněn ten účastník, který v případě pronájmu shora uvedeného bytu uzavře dohodu o ukončení nájmu stávajícího bytu - pokud je tento
byt v domě hl. m. Prahy, a současně se zaváže stávající byt vyklidit a pronajímateli předat. Pokud takových účastníků bude více, bude upřednostněn ten, který vyklidí byt v domě hl. m. Prahy, nesvěřeném městské části.
Pokud takových účastníků bude více, bude upřednostněn ten, který vyklidí byt o větší podlahové ploše.
2. pořadí účastníků určeno losem.
Vyhodnocení nabídek provede pracovní skupina jmenovaná ředitelem bytového odboru MHMP.
O pronájmu bytu rozhodne Rada hl. m. Prahy.
Podrobné informace a prohlídku bytu zajišťuje správní ﬁrma ACTON s.r.o.,
provozovna Sochařská 14 v Praze 7, tel. 233372554-5.
Hl. m. Praha si vyhrazuje právo kdykoliv toto výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného účastníka.
Písemná přihláška v zalepené obálce musí být doručena do kanceláře č. 311 ve třetím patře budovy Magistrátu hl. m. Prahy
na nám. Franze Kafky 1 v Praze 1 nejpozději do 12.00 hodin dne 24. září 2007.
Na obálce musí být zřetelně vyznačeno:
BYTOVÝ ODBOR MHMP - NEOTVÍRAT
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTU č. 9, LEGIONÁŘŮ 735/23 V PRAZE 8
Mgr. Vladislav Dykast
ředitel bytového odboru MHMP
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Sbírka ošacení pro
Diakonii Broumov
proběhne ve dnech 29. – 30. října v prostorách
Klubu seniorů, Cukrovarská č. 52
dne 29. 10. od 13,00 – 18,00 hod.
dne 30. 10. od 13,00 – 16,00 hod.
Jak můžete pomoci:
Naším prostřednictvím můžete darovat:

•

ošacení včetně prádla (dámské, pánské,
dětské, zimní i letní);

•

lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, závěsy;

•
•

látky, vlny, příze (i zbytky);

•
•
•

školní a sportovní potřeby, hračky;

•
•

kabelky, batohy, školní tašky;

září 2007 •
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Knihovna Čakovice informuje,
naše knihovna bude v měsíci říjnu přecházet
na elektronický systém výpůjček.
Proto Vás žádáme, abyste během října v pondělí nebo
ve čtvrtek mezi 13. a 17. hodinou přinesli všechny vypůjčené knihy
a časopisy do knihovny, kde je vrátíte starým způsobem
(vrátíte i starou průkazku), dostanete novou průkazku s čárovým kódem
pro elektronický systém a hned si knížky můžete vypůjčit znovu.
Předem vám děkujeme za ochotu, kterou nám projevíte
při přechodu na elektronický systém výpůjček.
Pozn.: knihovna bude i nadále otevřena

v pondělí 10.00 - 17.30
ve čtvrtek 10.00 - 17.30
ale prosíme vás, abyste knihy a průkazky k výměně nosili pouze

v pondělí 13.00 - 17.00
ve čtvrtek 13.00 - 17.00

péřové přikrývky (i samotné peří), polštáře,
deky, spací pytle;

obuv;

jakýkoliv potrhaný, ale čistý bavlněný textil
(utěrky, košile, ručníky, tepláky);

kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i
umělé kožichy;

•

nádobí skleněné, porcelánové, kovové,
funkční domácí spotřebiče;

•

prací a čisticí prostředky, hygienické a toaletní
potřeby.

Skauti a skautky tábor čeká!
Sotva děti opustily školní lavice, vyrazily čakovické oddíly skautů a skautek
střediska Athabaska na svůj každoročně pořádaný tábor. Havraní skála v Krušných horách, ano, tak se nazývá místo, kde skauti rozvinuli tábor. Ten klid a mír,
jaký přinášejí hory, nejde popsat, člověk tu je svobodný. Ten pocit tu být a cítit
hory nahradí, nemohu napsat nedostatky, vhodnější spíš bude napsat doplňky
civilizace, které nám přijdou takřka samozřejmé.
Dětem tyhle dny moc prospívají - myslím tím dny beze spěchu, problémů a
nervozity.
Někdy se tu čas zkrátka zastaví. Mladí skauti a skautky si tu uvědomují, jak
málo člověk ke šťastnému životu potřebuje. Do jednoho kufru se dá sbalit celá
civilizace! Děti tu najdou pohodu, klid, kamarády a možná do této chvíle neprojevené schopnosti. Ať už chlapec, který celé dny pobíhá s kovbojským kloboukem
hrající si s kamarády na divoký západ, tak i dívka, která se na dva týdny stává
čarodějnicí máchající kouzelnou hůlkou a starým koštětem.Všechny tyto děti tu
najdou něco, co nikdy neztratí, a to vzpomínky plné radosti a přátelství.
Za 44. a 12. oddíl skautského střediska Athabaska
Klára Pospíšilová

PRAHA ROZŠIŘUJE SBĚR BIOODPADU – ZAPOJTE SE I VY
Vážení občané, rádi bychom vás požádali o vyplnění přiloženého dotazníku
o bioodpadu. Vyplněný dotazník můžete odevzdat na určená místa, která jsou
uvedena na jeho druhé straně. Dotazník lze vyplnit a odeslat i elektronicky přes
odkaz na internetových stránkách městské části Praha – Čakovice: www.cakovice.cz. Dotazník vyplní vlastník objektu1/. V případě, že máte zájem o vyplnění
dotazníku a nejste vlastníkem objektu, obraťte se na vlastníka nebo správce bytového objektu. Termín odevzdání dotazníků je do 31. 10. 2007.Tento průzkum je
prováděn hl. m. Prahou. Výsledky průzkumu budou použity jako podklad pro
rozšiřování systému tříděného sběru bioodpadu v Praze.
Dotazník naleznete na následujících stránkách, tj. str. 7-8

určeno občanům Prahy

N E J P O Z D Ě J I d o 31. 10. 2007

 bytový dům (do 5 podlaží)
 bytový dům (víc než 5 podlaží)
počet bytů (v případě bytového domu): …..

 ne

3b/ Jste ochotni zaplatit za svoz bioodpadu (frekvence 1x 14 dnů)
maximálně:
 500 Kč/rok
 600 Kč/rok
 700 Kč/rok
 800 Kč/rok
 900 Kč/rok
 1000 Kč/rok
i více (prosím uveďte částku): …………. Kč/rok
OBRAŤTE PROSÍM

3a/ Chtěli byste odevzdávat do nádob na bioodpad:
 bioodpad z kuchyně (rostlinného původu)
 bioodpad ze zahrady

 ano

pozn. pilotní projekt sběru bioodpadu proběhl v D. Chabrech – informace najdete na:
http://envis.praha-mesto.cz/odpady

3/ Měli byste zájem zapojit se do projektu sběru bioodpadu pomocí
speciálních nádob „Compostainer“, který by byl Vámi hrazen?

Bioodpad tvoří až 41 % komunálního odpadu. Zpracováním bioodpadu lze získat kompost,
který je bohatým zdrojem organických živin. Nejšetrnější způsob nakládání s bioodpadem je
jeho kompostování v místě vzniku. Bioodpad můžete odevzdat i na sběrných dvorech hl. m.
Prahy nebo v kompostárně Malešice. Dalším způsobem je jeho oddělený sběr pomocí
speciálních nádob. Bioodpad je následně odvážen a zpracován na kompostárně.

2a/ Budete kompostovat na své zahradě, pokud dostanete dotaci
ve výši 500 Kč např. na nákup kompostéru?
 ano
 ne

! Nezapomeňte ! když kompostuji:

odpadají mi náklady spojené se svozem bioodpadu

získám zdarma kvalitní kompost (ušetřím při nákupu zeminy)

2/ Kompostujete bioodpady na své zahradě?
 ano
 ne
 nemám zahradu

1/ Jedná se o:
 rodinný dům
 rekreační objekt

Jste-li vlastníkem (správcem) více objektů, vyplňte dotazník za každý vchod objektu samostatně.

!!! Dotazník smí vyplnit pouze vlastník objektu !!!

ODEVZDEJTE

D O T A Z N Í K – BIOODPAD

určeno občanům Prahy
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FOTBALOVÝ
KLUB

Pořádá od září 2007 každé úterý a čtvrtek

NÁBOR CHLAPCŮ A DÍVEK
Máme zájem o ročníky.
1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003
Začátek v 17,00 hodin

Informace na telefoním čísle 732 965 883, e-mail“ vaclav.kolar@miskovice.net
Výbor TJ FC Miškovice, Tuháňská 173, Praha 9 Miškovice 196 00
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Střípky z šera dávnověku
Mozaiku stop nejstaršího osídlení obce,
odkrývanou v průběhu její novodobé
výstavby připravil
16. 10. 2007

Aktuálně z Čakovic
30. 10. 2007

U NÁS V ČAKOVICÍCH
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POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKY O NEJSTARŠÍ
HISTORII OBCE

Mgr. Michal Kostka

O nejnovějších archeologických objevech
v lokalitě městské části vypráví
PhDr. Michal Bureš
a Lukáš Drápela

Obě akce se uskuteční ve velkém sále čakovického
zámku vždy od 18.00 hod.

určeno občanům Prahy

Prosím zde uveďte identifikační údaje:
Městská část: Praha - Čakovice

Název ulice: ………………………………

určeno občanům Prahy

č.popisné: …………. č. orientační: …… …. č. evidenční: ………..

Identifikační údaje jsou pro nás nezbytně důležité především, když budete mít zájem:

o poskytnutí dotace na zakoupení kompostéru,

o zapojení do svozu bioodpadu na své vlastní náklady,
abychom Vás mohli případně oslovit s konkrétní nabídkou, kterou můžete nebo nemusíte
přijmout.

Vyjdete nám vstříc, pokud uvedete i následující údaje:

Vlastník objektu: ……………………………………………………………..
Telefonní kontakt: ………………..

E-mail: ………………………………………………………………………….

Vyplněný dotazník můžete odevzdat nebo odeslat do 31.10.2007:

Praha

–

Čakovice,

on-line vyplnit a odeslat (od 1.9.07) přes internet: www.cakovice.cz

části



městské

v podatelně

odeslat poštou na adresu (nejpozději odeslat 22.10.2007):

náměstí 25. března 121, 196 00 Praha 9 - Čakovice

Úřadu




OOP MHMP, „BIOODPAD“, Jungmannova 35, 111 21, Praha 1

Informace týkající se dotazníku najdete v článku uvedeném

www.praha-mesto.cz/odpady

VYPLNĚNÍM A ODESLÁNÍM DOTAZNÍKU SE K NIČEMU NEZAVAZUJETE

Děkujeme a přejeme Vám pěkný den!

Zpracoval: Oddělení komunální hygieny OOP MHMP
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Pozvánka na přednášku o historii
Na jaře letošního roku proběhl cyklus přednášek o nejstarší historii obce. Jelikož se setkal s velice příznivým ohlasem a živým zájmem ze strany občanů,
požádali jsme přednášející archeology o malý přídavek v podobě dalších dvou vyprávění. Ta se uskuteční 16. a 30. října a bude v nich kompletně zmapováno
nejstarší osídlení obce od jejího prvopočátku až ke žhavým novinkách z výzkumů předcházejících připravované rozsáhlé výstavbě obce.
Dovolujeme si vás tímto pozvat k účasti na uvedených akcích a budeme se společně těšit na zajímavá odpoledne strávená ve společnosti archeologů.
Jarka Krákorová

Pravěké nálezy z Čakovic
Archeologické výzkumy, které
probíhají zejména v posledních
letech díky intenzivní stavební činnosti v obci i okolí, mají dnes již poměrně bohatou a dlouhou historii.
Nejstarším nálezem z Čakovic jsou
totiž nádoby nalezené na návrší
proti kostelu v roce 1849, ty však
jsou bohužel ztracené. Další ojedinělé nálezy pak souvisejí především
s rozvíjejícím se průmyslem v druhé
polovině 19. století: u nádraží byl při
jeho stavbě odhalen keltský kostrový
hrob z mladší doby železné a raně
středověké kostrové pohřebiště, při
stavbě cukrovaru byly objeveny žárové hroby Germánů z doby římské.
Z katastru Čakovic pocházejí i jedny
z nejstarších artefaktů vyráběných
lidskou rukou na území Prahy.
Jde o soubor kamenných nástrojů
nejstaršího paleolitu, složený z křemencových a buližníkových sekáčů

a drasadel, nalezený v lokalitě u bývalého čakovického masokombinátu
v osmdesátých letech 20. století.
Se stavebním rozvojem moderní
doby souvisejí i dva jiné velké archeologické výzkumy 20. století. Před
výstavbou nového sídliště Avie v padesátých letech byla zkoumána rozsáhlá
osada knovízské kultury z mladší doby
bronzové. Vedle početných sídlištních
objektů (především zásobních a odpadních jam) a tří rituálních pohřbů
tu byl odkryt i kultovní areál – svatyně s pískovcovou stélou vymezená
okrouhlým příkopem. Vesnice doby
bronzové se původně rozkládala od
stadionu až ke kostelu a staré návsi, jak
doložilo další archeologické sledování
staveb v pozdějších letech.
Podobně rozsáhlý archeologický
výzkum proběhl též v sedmdesátých
letech před výstavbou dnes již neexistujícího masokombinátu v mís-

Mísa štítarské kultury z doby bronzové nalezená v odpadní jámě u Mratínského potoka.

tech, kde nyní stojí hypermarket
Globus.
Na ploše staveniště byly objeveny
pozůstatky intenzivního pravěkého
osídlení podél jižního břehu Mratínského potoka a odhalena byla
i pravěká pohřebiště. Pravěcí zemědělci se tu poprvé usadili již v pozdní
době kamenné, asi před 5 500 roky
(kultura nálevkovitých pohárů).
Nejstarší pohřebiště patří rovněž do
pozdní doby kamenné, ale na její závěr, kultuře se šňůrovou keramikou.
Ve starší době bronzové tu stála vesnice únětické kultury, jak dokládají
typické sídlištní objekty zahloubené
do země – zásobní a odpadní jámy.
Ty se nacházely blíže k potoku, kde
můžeme předpokládat i nadzemní
dřevohlinité domy, zatímco jižněji,
dál od potoka za vesnicí, se rozkládalo menší pohřebiště této kultury.
Skupinka asi 30 kostrových hrobů
se vyznačovala typickým pohřebním ritem oné doby - nebožtíci byli
uloženi do poměrně mělké jámy
ve skrčené poloze na pravém boku
hlavou k jihu, obličejem obráceným
k východu. Do hrobů jim byly kladeny milodary v podobě keramických
nádob a bronzových spínacích jehlic, někdy byli ještě v hrobě zasypáni
kameny. Zemědělské osady podobné té únětické kultury stály na břehu Mratínského potoka i později,
v mladší době bronzové (knovízská
kultura) a v době železné (nejprve
bylanská kultura a poté Keltové
v 1. stol. př.n.l.), a to i na jeho severním břehu, jak dokládají právě
velké výzkumy z poslední doby,
provedené v letech 2005 a 2006
severně od zámeckého parku.
Michal Kostka
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Základní umělecká škola Marie Podvalové
ve školním roce 2007/2008
Vstupujeme do jubilejního 35. roku trvání školy. K tomuto výročí budou směřovat všechny kulturní akce ZUŠ.
Studium hudby, výtvarné výchovy a herectví bude letos studovat 550 žáků pod vedením 30 pedagogů, kteří
dlouhodobě vedou žáky k dovednostem v oblasti umění a k pěstování pozitivních životních postojů. Úspěšně se rozvíjí
naše odloučené pracoviště v ZŠ Praze-Satalicích, kde máme 60 žáků. Městská část Satalice opravuje samostatnou
budovu, bývalou hájovnu, kde budeme působit.
Připravujeme jubilejní koncerty, vánoční koncerty, výstavy a výměnné akce s naší partnerskou školou Ludovíta
Rajtera z Bratislavy.
V minulém školním roce získali naši žáci několik významných ocenění v hudebním i výtvarném oboru.
Naše hlavní budova – zámek i jeho okolí se proměnil k nepoznání. Stává se skutečným kulturním centrem
městské části.
Vážení příznivci naší školy, srdečně vás zvu na koncerty a výstavy, o kterých vás budu včas v tomto zpravodaji
informovat.
Přeji všem školám v naší městské části spokojené žáky i pedagogy.
Ivana Heřmánková
ředitelka ZUŠ Marie Podvalové
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ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Tématická a přednášková odpoledne na měsíc říjen
3. 10.

(středa)
od 14,00 hod. Dana Micková
„Z babiččiny lékárničky“
(Víte, k čemu slouží jaké bylinky, jak se suší a jaké druhy používat?)

9. 10.

(úterý)
od 13,00 hod. Michal Zahradník
„Sklářská beseda se sklofoukačem nad kahanem“
(Historie skla, první nálezy, báje a pověsti, vlastnosti, složení a praktické ukázky
– foukání, střihání, skleněná nit, mačkání…)
!!!!Přednáška proběhne ve velkém sále čakovického zámku!!!!

11. 10.

(čtvrtek)

17. 10.

(středa)
od 14,00 hod. RNDr. Pavel Mrázek
„Bohové Vikingů“
(Mýty Vikingů a dobyvatelů světa, odeznívání severských mýtů v současné době – DVD projekce)

24. 10.

(středa)
od 14,00 hod. Erika Holubová
„Drhání neboli macramé“
(Přiďte se dozvědět něco o staré textilní technice – vázání uzlíků a vytvoříte si vlastní
módní doplněk…..s sebou sisal, korálky, špendlíky, kartonový papír a chuť
si něco vyrobit)

29. 10. – 30. 10.

(po, út)

Vycházka – E. Sokolová

„Chotkovými a Letenskými sady“

Podzimní sbírka ošacení pro Diakonii Broumov

Vycházka Chotkovými a Letenskými sady
Klub seniorů uskuteční 11. října vycházku se školeným průvodcem do Chotkových a Letenských sadů. V Chotkových sadech shlédneme pomník Julia Zeyera, pomník Pomony od Břetislava Bendy a v neposlední řadě i Českého lva, plastiku od Josefa Maxe. Letná hora,
nynější Letecké sady, má také řadu krásných staveb: novorenesanční restauraci, která má dnes název Belcredi podle hraběte Richarda
Belcrediho nebo Letenský zámek se zajímavou kuriozitou, kterou je starý kolotoč s dřevěnými koníky v ozdobně vyřezávaném dřevěném
pavilonu. Podíváme se na místo, kde kdysi stával Stalinův pomník a dnes je zde obrovský metronom. Autorem tohoto kyvadla je profesor
VŠU Vratislav Karel Novák. Zájemci, kteří se chtějí projít v sadech mezi topoly, slivoněmi, smrky a mohutnými exempláři platanů, se
prosím hlaste u pí Sorokové na tel. č. 736 670 675, 283 061 427 nebo 283 109 343.
Sraz účastníků vycházky bude ve 11,45 hod. na konečné autobusů. Odjezd směr Palmovka autobusem č. 140.

Mateřské centrum „CIRKUS“
Milé děti a maminky,
ozýváme se vám po prázdninách z Mateřského centra Cirkus. I v následujícím
školním roce pro vás budeme připravovat

zajímavý program, na který jste již několik
let zvyklí, a můžete se těšit i na něco nového.
Dosud jsme působili v pronajaté místnosti ve
školní družině a aktivity centra z této skutečnosti vycházely. V současné době probíhá rekonstrukce prostor, které nám přislíbil místní
úřad a ve kterých budeme mít mnohem větší

možnosti. Máme již spoustu plánů a představ
a rády se s vámi o ně podělíme a vyslechneme
si vaše připomínky a nápady. Dokud nebude
jiná možnost, budeme se scházet venku na
dětském hřišti „Africká náves“, a to každou
středu od 10 hodin. Novinky můžete sledovat
i na našich internetových stránkách www.klubmaminek.unas.cz.
Ráda bych kromě toho, co nás čeká, zmínila
akci, která již proběhla, a to před prázdninami 9. června, kdy naše Mateřské centrum
uspořádalo beneﬁční akci Den s Cirkusem
určenou na podporu MC. Cílem bylo připravit
zajímavý celodenní program pro děti a jejich
rodiče a zároveň získat ﬁnanční prostředky na
provoz a vybavení MC. Dopoledne proběhla
v Zámeckém parku v Čakovicích hra Z pohádky do pohádky, při které na děti čekaly
soutěže s pohádkovými postavičkami, odměny
a dobroty. Pokračovalo se odpoledne v sále
Čakovického zámku, kde proběhlo divadelní představení Medvědí pohádky v podání
divadla Rolnička z Liberce, a večer si děti pochutnaly na buřtících opékaných na ohýnku
u rybářské chaty. Myslím, že se nám tato akce

i přes velmi teplé počasí vydařila, a to i díky
sponzorům, kteří přispěli nejen k průběhu
akce, ale i na další fungování centra. Ráda
bych jim tímto poděkovala: společnosti Auto

Elso za krásnou molitanovou stavebnici,
Řeznictví-uzenářství-bufet ul. Vážská 761 za
buřtíky k opékání, Pekařství Krejča-Vesecký
za chleba k přikusování, Vinárně U Kraba,
Hospodě U Herčíků a Kosmetice Gabriela
za ﬁnanční dary.
Za MC Kateřina Arnotová
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