
A teď několik zajímavostí z obsahu. 
• Víte například, že v roce 2003 schválila 

Rada ZHMP Koncepci rozvoje základní-
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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.

O T Á Z K Y  A  O D P O V Ě D I

U NÁS V ČAKOVICÍCHU NÁS V ČAKOVICÍCH

Pohřebiště starší doby bronzové
O archeologických nálezech a pohřebišti v Miškovicích
se dočtete na straně 3.

Zvyšování nájemného
Informace o neoblíbeném zvýšení nájemného
získáte na straně 4.

Životní prostředí v Praze
a našem okolí

Jak je to s čakovickým fotbalovým 
stadionem? Už je v majetku obce a bude 
se rekonstruovat?

Před několika lety jsme se mimo jiné 
i na stránkách čakovického měsíčníku 
zabývali neradostnou situací kolem spor-
tovního stadionu 
v Čakovicích. Dří-
vější chlouba čako-
vických sportovců 
chátrala a chátrala. 
Fotbalový oddíl TJ 
Avia postupně upa-
dal až byl prakticky 
zrušen. Jeho dneš-
ní živoření je téměř 
obtiskem stavu to-
hoto sportovního areálu. 

Jaká je dnešní situace? Pozemky pod 
stadionem byly vykoupeny a jsou v součas-
né době v majetku Hlavního města Prahy. 
To je ta dobrá zpráva a vlastně nejdůležitěj-
ší. Otázka, co bude dál, je již těžší. Odpověď 
asi v tuto chvíli nezná nikdo. Jistě si většina 
čtenářů povšimla toho, že Čakovice byly 
zařazeny do seznamu pražských čtvrtí, 
které by měly hostit případnou olympiádu. 
Využití území sportovního areálu pro pří-
padné potřeby olympiády se přímo nabízí. 
Ale zatím to jsou jen spekulace. V současné 
době probíhá prověřování možností, které 
skýtá nejen samotný areál, ale i nejbližší 
okolí. Více informací budeme vědět po 
prázdninách. Nutná rekonstrukce stadionu 
a přilehlého okolí již bude odrážet budoucí 
vize. Dočkáme se jí pravděpodobně za tři, 
čtyři roky. Dřívější datum si dovedu jen 
obtížně představit. Dosud není ani návrh 
využití, natož projekt, o kterém by se mohlo 
diskutovat. A sami si jistě dovedete předsta-
vit, že to bude proces dlouhý a složitý. 

Suma sumárum, vše je na dobré cestě, 
ale ještě se musíme obrnit trpělivostí a pilně 
pracovat na tom, aby nám v Čakovicích 
vznikl areál, který bude chloubou naší 
městské části.

Alena Samková, starostka

Již od roku 1989 je vydávána ročenka PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Poskytování 
informací o životním prostředí města je součástí celkového rozvoje veřejných informačních 
služeb a úsilí o otevírání veřejné správy občanům. Praha touto publikací a dalšími informačními 
výstupy nejen vychází vstříc požadavkům zákonů č. 123/1998 Sb., o právu na informace o život-
ním prostředí a č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale rozvíjí dlouholetou 
tradici v této oblasti. Řady tištěných publikací doplňují informace na internetových stránkách 
města v rubrice Životní prostředí (envis.praha-mesto.cz), kde je kromě kompletní řady ročenek 
od roku 1992 i rozsáhlá sada map ve formě Atlasu životního prostředí nebo aktuální o kvalitě 
ovzduší ve městě měřené v síti stanic Automatického imisního monitoringu.

Publikace obsahuje mnoho zajímavostí od obecné charakteristiky, příčin změn životního 
prostředí a ovlivňujících faktorů (obyvatelstvo, domy, byty, finance, příjmy a výdaje, práce, 
výroba a spotřeba, energetika, doprava) po stav a vývoj složek životního prostředí (ovzduší, 
voda, krajina, odpady, hluk) a zdraví obyvatelstva. V poslední části je možné se seznámit s vy-
branými právními předpisy v této oblasti a přehledem koncepčních dokumentů hl. m. Prahy 
pro oblast životního prostředí.

Tato publikace je v 1 výtisku na odboru životního prostředí a majetkoprávním našeho úřadu.

projektu s kogenerační výrobou v celé 
Evropě – propojení teplárenské soustavy 
Mělník – Praha.

• Centrální kanalizační síť byla v Praze za-
ložena na počátku minulého století jako 
jednotná, která odvádí směs splaškové 
a srážkové vody jedním potrubím. Nově 
budovaná sídliště na okrajích Prahy mají 
kanalizační síť oddílnou, která nesměšuje 
splaškové a srážkové vody a odvádí je od-
dělenými soustavami. Sídlištní splaškové 
sítě jsou připojeny na kmenové stoky jed-
notné centrální soustavy. Tato soustava od-
vádí vody do Ústřední čistírny odpadních 
vod na Císařském ostrově v Bubenči (dále 

ho systému cyklistických tras na území 
hl. m. Prahy, která předpokládala po-
stupnou realizaci cca 450 km cyklotras 
celoměstského významu? V říjnu 2006 
vzala Rada HMP na vědomí návrh 
Nového systému číselného označování 
cyklistických tras na území hl. m. Prahy, 
který na koncepci navazuje a rozšiřuje síť 
cyklotras celoměstského významu na cca 
670 km. Rozvojem cyklistické dopravy se 
ve spolupráci s organizacemi města i jed-
notlivými MČ zabývá Pracovní skupina 
pro cyklistickou dopravu při MHMP (viz. 
www.praha-mesto.cz/cyklo).

• Pokles počtu velkých zdrojů znečištění 
ovzduší v letech 1998 - 2001 je důsledkem 
realizace nejrozsáhlejšího teplárenského 

jen ÚČOV). Kromě ÚČOV jsou na území 
hl. m. Prahy v provozu nebo v rekonstrukci 
další pobočné (lokální) čistírny odpadních 

Klíště obecné

Klíště obecné
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• Vyměním státní půdní byt 1+kk (30 m2) v Praze 9, ul. Myjavská 
za větší státní 2+1, 3+1, kdekoliv v Praze 3, 9, 10. Preferuji 
vyšší patro. Volejte 724 610 745

• Hledáme paní středního či důchodového věku pro vyzvedávání 
dítěte ve věku 6 let ze školy a jeho odvoz domů z Proseku 
do Čakovic. 1x týdně či aktuálně dle potřeby od září 2007. 
Zkušenost s malými dětmi nutná, požadujeme reference. 
Odměna dohodou. Tel. 608 854 770 (Po - Pá – 9 - 18 hod.)

• Koupím nebo pronajmu garáž v Čakovicích nejlépe lokalita 
Ke Stadionu.

 Tel. 603 428 585, e-mail: autoskolafencl@volny.cz

vod (celkem 24), do kterých ústí povětšinou splašková kanalizační 
síť (jednotnou síť mají pouze čistírny Čertousy, Miškovice, Újezd n. 
L. a Kbely) a slouží malým městským částem, které v minulosti byly 
samostatnými obcemi. V těchto čistírnách bylo v roce 2005 čištěno 
cca 5,2 % odpadních vod hl. m. Prahy.

• V přehledu registrovaných významných krajinných prvků jsou 
uváděny Topoly Červenomlýnského potoka v katastrálním území 
Miškovice.

• Klimatické podmínky v roce 2006 opět ovlivnily biologický vývoj 
klíšťat, zejména v letních měsících, kdy převládalo proměnlivé 
počasí. Do laboratoří se odevzdalo požadované množství klíšťat ve 
všech stadiích k vyšetření klíšťové meningoencefalitidy a k vyšetření 
lymeské borreliózy byly přijaty vzorky i s menším počtem klíšťat. Vý-
sledky promořenosti lymeské borreliózy mikroskopickým vyšetřením 
klíšťat dle písemného sdělení SZÚ – Národní referenční laboratoř 
pro lymeskou borreliózu jsou v průměru 9,18 %. Průběžné výsledky 
vyšetření klíšťat na přítomnost viru klíšťové meningoencefalitidy 
prokázaly pozitivitu u dospělé populace klíšťat v lokalitě Prahy 4, 
Kunratice - Zelené domky, kde bylo pozitivních 10 samiček. Zbylé 
lokality jsou hodnoceny s výsledkem negativním (mezi sledovanými 
lokalitami jsou i P8 Ďáblický háj, P9 Satalická obora, P9 Klánovický 
les,…). Aktuální pozitivní výsledky jsou k dispozici na webových 
stránkách Hygienické stanice hl. m. Prahy (www.hygpraha.cz).

• V současné době provozuje hl. m. Praha 10 sběrných dvorů (na-
šemu okolí jsou nejblíže Praha 8, Voctářova ul. nebo Praha 9, Pod 
šancemi 1). Fyzické osoby s trvalým pobytem na území Prahy mají 
službu odkládání odpadu zde zdarma, právnické osoby a fyzické 
osoby oprávněné k podnikání mají službu poskytovanou za úhradu. 
Provozní doba sběrných dvorů je: pondělí - pátek od 8:30 do 18:00 
(v zimním období do 17:00 hod), sobota od 8:30 do 15:00 hod.

• Výsledky biologického monitorování pražské populace se výrazně 
neliší od dat získaných v jiných oblastech.

Pokud vám není tato problematika cizí a máte zájem si prostudovat 
množství tabulek, mapek a dalších údajů, můžete se s touto ročenkou 
na našem odboru seznámit.

Ing. Zemanová, vedoucí OŽPaMp
Zdroj: Praha Životní prostředí 2006

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PRAZE -  dokončení

Z jednání rady MČ
Na 18. a 19. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
- návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na poz. parcel. č. 116, 

117, 1554, 1556 a 1558 vše k. ú. Čakovice pro umístění kabelového 
vedení společností PREdistribuce a. s. Praha;

- návrh smluv o dílo s firmou V.O.K., v. o. s. Praha 9 na výměnu 2 ks 
kanalizačních svodů v budově základní školy, na opravu omítek 
v budově gymnázia a na úpravu interiéru a nátěr fasády objektu 
Jizerská 24;

- návrh dod. č. 3 k nájemní smlouvě s firmou Autoškola František 
Fencl na nebytový prostor Schoellerova 678, na dobu určitou do 
konce roku 2008 – dále nebudou pozemky ani nebytový prostor 
pronajímány;

- návrh dodatku ke smlouvě o dílo na zpracování projektové doku-
mentace rekonstrukce a rozšíření školky v Miškovicích s kanceláří 
ing. arch. Hromádko, kterým byla ukončena smlouva; současně 
rada schválila zaslání poptávky na dokončení dokumentace jiným 
projektantům;

projednala žádosti m. j. 
- společnosti Kabelové sítě s. r. o. Praha o souhlas se vstupem na 

pozemek parc. č. 1454/5 k. ú. Čakovice za účelem pokládky tele-
komunikačního kabelu spol. Telefónica O2 Czech Republik a. s.;

- společnosti BogBoard Praha s. r. o. o pronájem části pozemku 
parcel. č. 1443 v k. ú. Čakovice pro umístění reklamního zařízení 
(panelová cesta z Letňan ke kruhovému objezdu na křižovatce 
Tupolevova – Kostelecká – rada nesouhlasila);

- společnosti PT a. s. o souhlas se stavbou „Rekonstrukce STK 
Cukrovarská „ – výáměna potrubí teplovodní přípojky pro bytové 
domy v ul. Ke stadionu;

- firmy Jindřich Hykman – o souhlas s dočasným shromažďováním 
odpadu na části pozemku parcel. č. 1578/21 k. ú. Čakovice – rada 
trvala na svém usnesení z 13. zasedání, kdy nesouhlasila s touto 
činností firmy;

- pan S. – rada souhlasila se zpevněním části příjezdové komunikace 
na poz. parcel. č. 1309/22 od pozemku parcel. č. 1309/21 (poz. 
žadatele) k obslužné komunikaci – na náklady žadatele;

- žádost manželů Z. o souhlas s umístěním výjimečně přípustné 
funkce do území - rekonstrukce rodinného domu Ke stadionu 
č. p. 164 na malé ubytovací zařízení (penzion) – rada stanovila 
podmínku max. kapacity lůžek;

rada
- souhlasila s návrhem na změnu územního plánu v k. ú. Čakovice 

v lokalitě ul. Oderská na pozemcích firmy Dozna s. r. o. – změna 
využití území ze ZMK (zeleň) na VN (nerušící výroba);

- připomínkovala projektovou dokumentaci rekonstrukce komuni-
kace Cukrovarská v úseku železniční přejezd – nám. J. Berana;

- se seznámila se zjišťovacím řízením dle zák. č. 10/2001 Sb. záměru 
Bytové domy „Cukerní“ – Praha – Čakovice a souhlasila se zámě-
rem, za podmínky vydané k projektu dříve, tj. obnova chodníků 
a komunikace dotčených stavbou v celé šíři;

- schválila předložený návrh pojmenování nových ulic v obytném 
souboru Na Kačence; schválení a pojmenování ulic je v  kompe-
tenci rady hl. města;

- neměla připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství;

- souhlasila s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
OZV č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy – tato 
změna mění pro MČ Čakovice správní obvod – z Prahy 19 (Kbely) 
na Prahu 18 (Letňany).

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

Hledáme řidiče skupiny C, E
 na nákladní skříňový automobil.

 Přeprava odpadů, nutnost průkazu ADR
 popřípadě necháme dodělat.

Nástup možný ihned - Praha Letňany. ECO - F a.s.

tel.: 606 676 450
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již v roce 1879, pohřbívali své mrtvé velmi 
vyhraněným způsobem. Zesnulé ukládali do 
hrobových jam ve skrčené poloze, na pravém 
boku, hlavou k jihu a obličejem k východu. 
V 19. století je podle toho také označovali 
jako skrčence či skrčky.

Miškovické pohřebiště je v současné době 
jedním z nejbohatších a nejlépe prozkou-
maných hřbitovů z počátků doby bronzové 
v Čechách. Nebožtíci byli do země často 
ukládáni v dřevěných dlabaných rakvích. Po-
dařilo se doložit také velmi rozmanité úpravy 
hrobů pomocí různých kamenných kon-
strukcí. K těm nejjednodušším patří prosté 
zasypání rakve drobnými kameny. Odkryli 
jsme ale i skutečnou zděnou hrobku. Její dno 
bylo vydlážděno plochými kameny, na které 
uložili pozůstalí rakev s pohřbeným dítětem. 
Mezi rakev a stěny hrobové jámy nasypali 
a hlínou zpevnili velké množství drobných, 
buližníkových kamenů. Tyto stěny byly až 
několik desítek cm silné. Celou hrobku pak 
překryli velkými pískovcovými deskami. 

Na miškovickém pohřebišti byli podle 
antropologů uloženi muži i ženy, sotva roční 
děti, dospělí stejně jako podle tehdejších 
měřítek senioři ve stáří přes 50 let. Zpra-
vidla měl každý zemřelý nárok na vlastní 
hrobovou jámu. Jen v jednom případě bylo 
pohřbeno malé dítě spolu s dospělou ženou 
- patrně maminkou.

Nebožtíci byli pohřbíváni s četnými 
milodary, šperky, nástroji i zbraněmi. Asi 
nejbohatší výbavu jsme nalezli v hrobu ženy 
středního věku. Kromě „běžných“ součástí 
ženského kroje, jantarových korálů a dvou 
bronzových jehlic bylo při východní stěně 
hrobové jámy uloženo také krásné bronzové 
dláto a bronzová čepel dýky. V případě bron-
zového dláta jde skutečně o výjimečný nález. 

V jednom z dalších hrobů, který náležel do-
spělému muži, jsme kromě čepele bronzové 
dýky našli i bronzovou sekyru. I v tomto 
případě jde o nález velmi vzácný. Podle dal-
ších kamenných nástrojů nalezených v tomto 
hrobu usuzujeme, že zde pohřbený muž byl 
kovolitec–metalurg. K bohatým hrobovým 

Na poli mezi Čakovicemi a Miškovicemi, 
kde v posledních letech vyrostlo několik de-
sítek rodinných a bytových domů, stavěli svá 
obydlí a pohřbívali své mrtvé naši předkové 
již před pěti tisíci lety. Zbytky jejich staveb 
i zásobních jam, střepy jejich nádob a dokon-

ce i jejich kosterní pozůstatky tu odkrývali 
archeologové ze společnosti Archaia Praha 
a Archeologického ústavu Akademie věd 
České republiky v letech 1999 - 2004.

Nejstarším archeologickým „objektem“, 
který jsme v Miškovicích prozkoumali, byla 
zahloubená chata tzv. řivnáčské kultury 
z konce doby kamenné - eneolitu. Tehdejší 
zdejší obyvatelé si ji postavili někdy po roce 
3000 před Kristem. Chata měla 
čtvercový půdorys, dno v hloubce 
několika desítek cm pod povr-
chem a sloupovou konstrukci. 
Charakteristickým znakem pro 
pozůstatky chat řivnáčské kultury 
jsou často dvojité řady drobných 
kůlových jamek podél stěn. Měla 
je i námi odkrytá chata.

Nejdůležitějším objevem bě-
hem pětiletého výzkumu však 
bylo pohřebiště únětické kultury 
z počátků doby bronzové. Tvůrci 
a nositelé jedné z nejdůležitějších 
evropských kultur té doby žili na 
našem území zhruba mezi léty 
2200 - 1650 před Kristem. Celkem 
se nám podařilo odkrýt a zdokumentovat 44 
kostrových hrobů. Byly rozptýleny v něko-
lika skupinkách - v té největší jich bylo 24. 
Příslušníci únětické kultury, pojmenované 
mimochodem podle vesnice Únětice nedale-
ko Roztok u Prahy, kde roztocký lékař Čeněk 
Ryzner prozkoumal dvě taková pohřebiště 

3000 let stará pohřebiště starší doby 
bronzové v Miškovicích

inventářům jistě náleží i výbava asi čtyřiceti 
až padesátileté ženy. Náhrdelník ze čtyřiceti 
jantarových korálů, který patrně neměl ve vsi 
každý, doplnily bronzové záušnice, bronzová 
jehlice a malá keramická nádobka. Vzácných 
jantarových korálů, které se na naše území 

dostávaly prostřednictvím obchodu z pobřeží 
Baltského moře, jsme našli celkem 93, a to ve 
třinácti hrobech. K vzácným dokladům im-
portů z dalekých krajin počítáme i tři mořské 
mušle. Každá je jiná a každá z jiného hrobu. 
Všechny pocházejí nejspíše ze Středomoří.

Také bronzových ozdob a nástrojů máme 
ze zkoumaných hrobů velké množství. Kro-
mě drobných spirálek, které tvořily spolu 

s jantarovými koráli nejběžnější 
součást náhrdelníků únětických 
žen a dívek, je to celkem 14 
jehlic různých typů, 22 záušnic,
3 dýky a také již zmíněné nástro-
je – sekera a dláto.

V celkem devatenácti vět-
ších i menších nádobách dávali 
pozůstalí do hrobů potraviny. 
Svědčí o tom tři hovězí prstní 
články v jedné z nich. Kusy zví-
řecích těl však ukládali i do rakví 
nebo jen tak na dno hrobové 
jámy. K méně častým předmě-
tům nalezeným v hrobech patří 
několik pa zourkových čepelek 
a keramický přeslen.

Důležité informace o pohřebním ritu 
přinesly tzv. fosfátové analýzy celkem 27 
hrobových jam. V řadě z nich byly nalezeny 
nekompletní kostry, mnohdy ale s milodary 
(keramikou i předměty z bronzu a jantaru). 
Analýzy potvrdily ukládání samotných kostí 
bez měkkých tkání lidských těl. Ta byla pů-
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13. června se konalo druhé letošní jednání 
zastupitelstva. Druhým bodem jednání byla 
úprava rozpočtu. Nudný bod bez diskuze. 
Jeho projednání trvalo zhruba 4 minuty. 
Usnesení je rovněž velmi stručné…(Zastupi-
telstvo městské části Praha - Čakovice schvalu-
je úpravy rozpočtu uvedené v tabulce č. 1).

Snad jen opravdu pozorný posluchač či 
čtenář si povšiml částky, která byla jedním 
zdvižením ruky při hlasování PRO schválena. 
Je to téměř 22 milionů.

Před třemi měsíci jsme schválili rozpočet, 
kdy objem příjmů byl ve výši 37 mil. Kč. 
Uvědomil si někdo při červnovém hlasování, 
že se podařilo zvýšit příjmy naší městské části 
o více než 50 %? Nejvyšší částkou, která byla 
při této změně připsána ve prospěch našeho 
rozpočtu, je 17 milionů pro novou mateř-
skou školku. Všem zastupitelům určitě spadl 
kámen ze srdce, že je tímto financování nové 
školky pro naše nejmenší zajištěno. 

Přidáme-li k této částce zhruba 10 mili-
onů, které se podařilo získat od investorů 
jako příspěvek na infrastrukturu městské 
části, můžeme se v září příštího roku těšit na 
novotou vonící mateřskou školku. 

Původně bylo na závěr tohoto článku 
poděkování dvěma členkám rady hl. m. Pra-
hy – paní náměstkyni Haně Žižkové a paní 
radní Marii Kousalíkové. Bohužel těsně před 
prázdninami náhle zemřela náměstkyně pri-
mátora paní Hana Žižková. Je to velká ztráta 
pro pražskou politiku, pro všechny, kteří jsme 
ji měli rádi. Ve všech novinách jsme si mohli 
přečíst její životopis profesní či politický, ale 
nikde nebylo napsáno to nejdůležitější – že 
byla opravdu dobrý člověk. Tak tedy trochu 
posmutněle – děkujeme mnohokrát paní ná-
městkyně, děkujeme mnohokrát paní radní.

Alena Samková, starostka

Informace bytového odboru a správy budov o jednostranném zvyšování nájemného v bytech ve 
správě MČ Čakovice podle zákona č. 107/2006 Sb. 

Rada MČ Čakovice na svém zasedání dne 11. 07. 2007 schválila druhé jednostranné zvýšení 
nájemného od 01. 01. 2008 podle schválených pravidel, které byly v loňském roce odsouhlase-
ny a rozlišují cenu za m²/měsíc podle umístění a technického stavu jednotlivých domů. Podrob-
né informace o maximálním nárůstu nájemného lze získat na internetové adrese www.mmr.cz
(kalkulačka pro jednostranné zvýšení nájemného v roce 2008).  

První jednostranné zvýšení nájmu proběhlo podle výše uvedeného zákona a schválených 
pravidel od 1. července 2007 a cena za m² se odvíjí podle původní ceny za m² v tom kterém 
objektu. Cílem čtyřletého zákona je narovnat dlouhodobé cenové deformace v oblasti ná-
jemního bydlení, napravit nevyhovující stav a především vytvořit v průběhu tohoto období 
podmínky pro následné využití smluvního principu v oblasti sjednávání nájemného a jeho 
změn. Dosažení těchto cílů bude realizováno dočasným znovuzavedením jednostranného 
limitovaného zvyšování nájemného. 

Zákon je v souladu s Programovým prohlášením vlády a respektuje nálezy Ústavního 
soudu, který konstatoval, že současná neústavní situace „by měla být urychleně odstraně-
na“ a že regulace nájemného by měla být „časově omezena na nutnou dobu“. Oba tyto 
principy zákon obsahuje. 

Ministerstvo pro místní rozvoj spolupracovalo s ministerstvem práce a sociálních věcí 
při „nastavení“ parametrů pro nový systém sociálních dávek v oblasti bydlení. Příspěvek 
na bydlení bude nově konstruován a bude dále doprovázen novou dávkou – doplatkem 
na bydlení, a to podle nového zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Zákon nabyl účinnosti dnem 31. 03. 2006 a předpokládá pozbytí platnosti dnem 
31. 12. 2010.

Markéta Kubrová – ved. OBH SB

3000 let  stará pohřebiště starší  doby bronzové v  Miškovicích-  dokončení

vodně uložena na jiném místě a kosti byly po 
určité době z hrobů vyzvednuty a „definitivně“ 
pohřbeny na vlastním pohřebišti.

Závěrem nesmíme zapome-
nout ani na další nálezy z našeho 
výzkumu. Z období následující 
mohylové kultury střední doby 
bronzové jsme prozkoumali sice 
jen dvě sídlištní jámy, v jedné z nich 
jsme však nalezli několik desítek 
téměř kompletních, byť rozbitých 
a přepálených, keramických nádob 
různé velikosti. Dokladů sídlišť to-
hoto období (zhruba 1650 – 1400 
před Kristem) z Čech moc nemáme 
a tento bohatý soubor patří k nej-
zajímavějším „středobronzovým“ 
nálezům z poslední doby.

Velmi důležitý je také objev 
rozsáhlého sídliště bylanské kultury doby hal-
štatské (starší doby železné), které tu existovalo 

někdy v 8. století před Kristem. Jde o jedno 
z největších prozkoumaných sídlišť tohoto 
období v Čechách. Dochovaly se tu pozůstatky 
velkých obytných domů, menších špejcharů, 

žlábky po palisádách, více než deset zahlou-
bených chat – polozemnic různých rozměrů, 

tzv. hliníky – jámy na hlínu, kterou se omazá-
valy stěny staveb vyplétané proutím, několik 
zásobních jam i jedna dobře dochovaná pec. 
Z nálezů můžeme jmenovat velké množství 

zlomků keramických nádob, zví-
řecí kosti, ale i krásné bronzové 
jehlice a železný nůž.

Archeologickým výzkumům 
na katastru Miškovic ještě zdaleka 
není konec. Jeden z nich probíhá 
i v současné době v souvislosti 
s výstavbou rodinných a bytových 
domů Na Kačence a další budou 
určitě následovat. Můžeme si 
jen přát, aby jejich výsledky byly 
tak důležité a zajímavé, jako ty, 
o kterých jsem vás chtěl alespoň 
stručně informovat nejen ve své 
květnové přednášce, ale i v tomto 
článku.

Dr. Michal Ernée
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Nuda na
zastupitelstvu

Zvyšování nájemného

Čakovická kronika
Vážení občané,

pro rozšíření kroniky městské části Praha – Čakovice 
zasílejte své informace na e-mailovou adresu: 
kronikarky@centrum.cz 

Kroniku vede pí Věra Regentová a pí Marcela Neumannová.
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BYTOVÉ DOMY CUKERNÍ – P�EDSTAVENÍ PROJEKTU

V blízkosti centra �akovic v Cukerní 
ulici plánuje stavebník - spole�nost 
VIAS Foundation, s.r.o., vybudovat 
komplex �ty� bytových dom�
s celkem 19 byty.  Stavebník chce 
tímto bytovým projektem p�isp�t
k rozvoji �akovic a nabídnout 
zdejším obyvatel�m p�íjemné 
a moderní, p�itom však cenov�
atraktivní bydlení. 

Urbanistické a architektonické �ešení 
stavby respektuje tvarové 
a materiálové �ešení okolní zástavby 
a snaží se o nenásilné, ale zajímavé 
a pro místo samé p�ínosné v�len�ní
objekt� do stávající - p�evážn�
rodinnými domy tvo�ené - bytové 
zástavby.

V objektech vznikne celkem 
19 bytových jednotek, z toho 16 byt�
ve velikosti 3+kk a 4+kk, po jednom 
byt� 1+kk, 2+kk a 5+kk. Nejmenší byt bude mít plochu 38,8m2, nejv�tší pak 120m2. Ke každému bytu v p�ízemí  je navržena 
p�edzahrádka a terasa, byty v 1. pat�e budou mít balkony a podkrovní byty budou mít balkony a st�ešní terasy. Pro vytáp�ní a oh�ev
TUV bude v každém byt� instalován samostatný plynový kotel. V podzemní �ásti vznikne celkem 30 parkovacích stání ve spole�né 
garáži, dále ko�árkárna a sklepní kóje. Bude zde umíst�n i sklad domovního odpadu. 

Kompozice zahrad mezi jednotlivými objekty navazuje na stávající 
charakter soukromých rekrea�n� pobytových a zelených ploch 
okolní zástavby. Umíst�ním �ty� bytových dom� na pozemku 
vzniknou �ty�i samostatn� �ešené zahrady, z nichž každá bude mít 
odlišný charakter (bambusová zahrada, �ervená a žlutá zahrada). 
Na �tvrté zahrad� bude zpevn�ná plocha pro umíst�ní herních prvk�
(petanque…). V návrhu zelen� jsou použity takové d�eviny, které  
odpovídají charakteru místa a využití a slouží jak pro vymezení 
soukromých a polosoukromých ploch, tak i pro dopln�ní charakteru 
stavby.

Stavbou bytových dom� Cukerní chce investor p�isp�t k rozvoji obce 
�akovice a nabídnout finan�n� pom�rn� atraktivní byty sou�asným 
i budoucím obyvatel�m.

S návrhem projektu se m�žete blíže seznámit ve �tvrtek 9. srpna 
2007 v 17,00 hod. v �akovickém záme�ku na ve�ejné prezentaci 
projektu. 

P�edpokládané zahájení stavby – zá�í 2007 
P�edpokládané dokon�ení stavby – zá�í 2008 
Investor -  VIAS Foundation, s.r.o. 
Projektant - MS architekti, s.r.o.  
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• INFORMACE

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Tématická a přednášková odpoledne na měsíc září 

12. 9. (středa) od 14,00 hod. RNDr. Pavel Mrázek, CSc „Starověké skandinávské mýty“
    (DVD projekce)

19. 9. (středa) 11,50 hod. Vycházka s Evou Sokolovou „Od Strahova na Jánský vršek“

26.  9. (středa) od 14,00 hod. Květoslava Sudová „Patchworkové mozaiky“
    (vezměte si s sebou zbytky látek, jehlu,
    nit, pravítko, špendlíky)

Vycházka s Klubem seniorů

Dne 19. září se uskuteční vycházka se školenou průvodkyní Evou Sokolovou „Od Strahova po Jánský vršek“. Sraz všech 
účastníků vycházky je v 11.50 hod. na konečné autobusu. Odjezd je autobusem č. 210 na metro Holešovice. Případní 
zájemci se hlaste pí Sorokové na tel. 736 670 675, 283 061 427 dopol. nebo 283 109 343 odpol.

Klidné a pohodové prožití času dovolených
a prázdnin přeje 

redakce
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