Rehabilitace zámeckého parku

Dětský den v Miškovicích

Projekt obnovy části zámeckého parku
naleznete na straně 7.

Jak se vydařil „Dětský den“ pořádaný FC Miškovice
se dočtete na straně 9.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

U NÁS V ČAKOVICÍCH
VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE

ČERVEN 2007

ZDARMA

OTÁZKY

Osmé Čakovické slavnosti
Pátého června se konaly již osmé Čakovické slavnosti.
Od ranních hodin se scházely děti v doprovodu rodičů a pedagogů. Hned u vchodu
je přivítaly užovky, které si děti mohly pohladit, morčata a myši. Nechyběla ani spousta
zajímavých informací o zvířatech a přírodě, zasvěceně vyprávěných studenty SOŠ,
oboru „Chovatel exotických zvířat“. Dověděli jsme se, že v ZOO mají nové přírůstky,
dva tygříky a pět gepardů – znamenitý chovatelský úspěch. Na celé ploše zahrady
SOŠ a SOU byly připraveny zábavné hry, soutěže, výtvarná dílna ZUŠ M. Podvalové
a hlavně nekonečné množství dobrot a nápojů.
V 10 hodin začal hlavní dopolední program - loutkové divadlo v podání herců
loutkoherecké skupiny ČT 1 s názvem „Nebojte se strašidel“. Vyvrcholením byl příchod
dětem dobře známých kamarádů JŮ a HELE.
Na odpoledne jsme se těšili všichni, kdo máme rádi dobrou muziku. Celým programem provázela již tradičně Jaroslava Panýrková. Úvod patřil ZUŠ Marie Podvalové,
která představila příčné ﬂétny ze třídy paní učitelky Kristy Rytířové a Dixieland pana
učitele Pavla Vašíčka.
Následovalo všemi napjatě očekávané losování bohaté tomboly.
Lahůdka pro příznivce lidových českých a moravských písní přišla na závěr odpoledního programu. Cimbálová muzika Slávka Janouška. Zpívali jsme všichni.
Snad není neskromné vyjádření, že „tři dámy“, hlavní organizátorky, to zvládly
na výbornou, domluvily i krásné počasí na tento den a tečku na závěr pro všechny:
šunku s křenem.
Ať žijí deváté Čakovické slavnosti v roce 2008.
Ivana Heřmánková, ředitelka ZUŠ M. Podvalové
předsedkyně kulturní komise

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.

Roční účtování
Vážení čtenáři, v minulých letech jsem
vám pravidelně každé pololetí předkládala
souhrn událostí, které jsem svým vlastním
subjektivním pohledem považovala za důležité pro naši městskou část. Na podzim
loňského roku proběhly komunální volby
a bylo tolik událostí, že na účtování
jaksi nezbyl prostor. Proto si vám
dovoluji v tomto
předprázdninovém čísle předložit
souhrn postřehů
pro osvěžení paměti. Jak to tedy
od července roku
2006 do května 2007 vidím ze svého úhlu
pohledu? Shodneme se, či nikoliv? Posuďte
prosím sami.
červenec 2006
Začala výměna střechy na domě zvaném
„Vatikán“ a pod ní probíhala rekonstrukce
služeben Policie ČR. V keramické dílně
Střípek proběhl úspěšně 1. ročník Čakovické letní výtvarné školy. Závěrečná prodejní
výstava nadchla všechny, kdo do parčíku
před zámkem vážili cestu. Připravovaná
stavba tenisové haly v Miškovicích vyvolává
rozporuplné reakce. Přestože všichni vítají
další sportoviště v naší městské části, přímí
sousedé se stavbou nesouhlasí. Červenec byl
velmi horký – teploty dlouhodobě dosahovaly až 30 °C.
srpen 2006
Bouřky a ochlazení na začátku měsíce
znamenaly úlevu pro všechny sužované
červencovými vedry. V Miškovicích vyrostlo
nové dětské hřiště. Byl vybrán dodavatel na
rekonstrukci starého vstupu do základní
školy – vznikne tam nová knihovna a počítačová učebna. Bylo vypsáno výběrové řízení
na pořízení nové mateřské školy. Konalo
se poslední zasedání zastupitelstva v tomto
volebním období. Odevzdaly se kandidátní
listiny do zastupitelstva naší městské části.
Dokončení na straně 2-3
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Z jednání rady MČ
Na 16. a 17. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
-

návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
poz. parcel. č. 1629 k. ú. Čakovice, stavba horkovodu pro bytový
dům s mateřskou školou Čtyřlístek, k. ú. Čakovice, se společností
Pražská teplárenská, a. s., Praha

-

návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na poz. parcel. č. 528/1 a 544/1 k. ú. Třeboradice, stavba přípojky
plynovodu do areálu výtopny PT, a. s., se společností TEDOM,
s. r. o., Třebíč

-

návrh darovací smlouvy se společností Maximum Club Restaurant na věcný dar – občerstvení při oslavách ke Dni matek dne
9. 5. 2007

projednala žádosti m. j.
-

paní R. S. o odkoupení pozemku parcel. č. 138 k. ú. Čakovice

-

manželů S. o odkoupení pozemku parcel. č. 273 k. ú. Třeboradice

-

společnosti Adikon s. r. o. o stanovisko k projektové dokumentaci
ke stavebnímu povolení na komunikaci a veřejné osvětlení akce
Bytové domy Praha 9 (při ul. Oderské)

-

žádost ředitele ZŠ o souhlas s navýšením počtu žáků ve třídách ve
škol. roce 2007/2008

-

žádost o označení parkovacích míst pro tělesně postižené v ul.
dr. Marodyho

rada
-

schválila výsledek hospodaření hlavní a vedlejší činnosti MČ a výsledek přezkoumání hospodaření MČ za rok 2006

-

souhlasila s přijetím neinvestičních dotací z rozpočtu HMP na
přípravu a zkoušky odborné způsobilosti úředníků ÚMČ (60 tis.
Kč), pro místní knihovny (14 tis. Kč), na opravu a vybavení objektu
pro mateřské centrum (450 tis. Kč) a investičních dotací na akci
Obnova cest a stromořadí v krajině (3,5 mil. Kč), pořízení předškolního zařízení dodávkou na klíč (17 mil. Kč); rada souhlasila
s ponecháním nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých
v roce 2006 k využití v roce 2007 na stejný účel (793 tis. Kč), t. j. na
akci ZŠ Dr. E. Beneše – rekonstrukce vstupu, fasády a soc. zařízení
a služebna Policie ČR

-

schválila návrhy dodatků ke zřizovacím listinám Základní školy
Dr. E. Beneše, Mateřské školy Čakovice I a Mateřské školy Čakovice II

rada schválila
-

cenu za technické zajištění svatebního obřadu konaného u jezírka
v zámeckém parku, a to 2000,- Kč pro pracovní dny a 2500,- Kč
pro ostatní dny (včetně DPH)

-

návrh pojmenování nových ulic ve zkolaudovaném souboru
U zámeckého parku a jeho postoupení na MHMP ke konečnému
schválení

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
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OTÁZKY A ODPOVĚDI - pokračování
září 2006
Dnem 1. září do naší městské části přibyli další dva městští strážníci. Z původního jednoho muže již v Čakovicích slouží čtyři. Dnem
otevřených dveří a setkáním bývalých pedagogů oslavila základní škola
své sedmdesáté výročí. Úspěšně se chýlila ke konci rekonstrukce ulice
Řepová. V polovině září se uskutečnil další, již tradiční, běh zámeckým
parkem. Začala příprava komunálních voleb – první zasedání okrskových
volebních komisí.
říjen 2006
Historicky první návštěva prezidenta republiky v Čakovicích. Shodou
okolností to byl právě pan Václav Klaus, který navštívil naší městskou část
v roce 2002 jako předseda parlamentu a nyní jako první muž republiky
– její prezident. Uskutečnilo se poslední - již neformální zasedání čakovického zastupitelstva. Atmosféra houstla, poštovní schránky i reklamní
poutače byly zahlceny předvolební kampaní. Ta letošní byla skutečně
hodně tvrdá. Pro urážky a osočování někteří nešli daleko. V sobotu 21.
večer už bylo jasné, jaké „karty“ voliči rozdali pro příští volební období.
Druhé kolo senátních voleb se neslo – tak jako v celé republice – v duchu
velmi nízké účasti voličů.
listopad 2006
Rekonstrukce „Vatikánu“ se zadrhla a rada musela opět sáhnout
k penalizaci dodavatele za nesplnění termínu dokončení stavby.
Původní termín svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva musel
být z důvodu podání žaloby na neplatnost voleb posunut. Na konci
listopadu se – po zamítnutí žaloby – ustavující zasedání konalo a zvolilo novou radu a předsedy kontrolního a ﬁnančního výboru. Díky
teplému počasí může pokračovat rekonstrukce komunikací v Čakovicích – konkrétně ulice Cukerní, Zámišova, Církova a Hrdinova
a U Bílého mlýnku.
prosinec 2006
Rada stanovila pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol.
Zima tentokrát nepřišla, a tak všechny rozdělané ulice mohly být do
Vánoc hotové. Proběhlo tradiční vánoční setkání seniorů v areálu
SOŠ a SOU. Adventní čas byl ozdoben krásnými koncerty v zámku.
Čakovické gymnázium má novou ředitelku. Před vánočními svátky
byly přerušeny práce na výměně rozvodů vody v domech U nádraží
682 - 3. Rada schválila dopravní opatření pro zvýšení bezpečnosti
chodců v Polabské ulici v Čakovicích. Začala příprava rozpočtu naší
městské části na rok 2007. Vánoce rozhodně nebyly na sněhu.
leden 2007
Vichřice pod názvem Kyrill napáchala velké škody na stromech
v celé městské části. Nejvíce v zámeckém parku, který musel být na několik týdnů uzavřen. Při odstraňování zlomeného stromu byla v dutině
nalezena kolonie netopýrů. O jejich záchranu se zasloužila dodavatelská
ﬁrma paní Žižkové. Rada schválila postup zvyšování nájemného v obecních bytech.
únor 2007
Začal zápis do mateřských škol a prvních tříd základní školy. Radu
překvapilo rozhodnutí o zrušení detašovaných pracovišť stavebního úřadu a sociálního odboru ze strany MČ Praha 19. Výsledkem následných
jednání byla dohoda o změně správních obvodů – pro Čakovice bude
po změně statutu (pravděpodobně od 1. 10.) státní správu vykonávat
místo kbelského letňanský úřad. Pomalu končí výměna vodovodních
rozvodů v „betoňáku“. Po delší době naše městská část zažila kompletní
odstávku vody. Naštěstí nemrzlo, a tak mohly být přistaveny cisterny
s pitnou vodou.
Dokončení na straně 3

řádková inzerce
•

RE/MAX prodává nejvíce nemovitostí na světě. Prodáme,
pronajmeme i Vaši nemovitost nebo pozemek.
Tel.: 731 618 355, vaclav.vrhel@remax-czech.cz

•

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.)

U NÁS V ČAKOVICÍCH • červen 2007

Velkoobjemový odpad

Otázky a odpovědi - dokončení

květen 2007
Téměř letní počasí provázelo prodloužený
prvomájový víkend. Do předzámčí vtrhly bagry,
aby vybudovaly novou fontánu a připravily park
pro nové stromy. Hlavní město Praha rozhodlo
o prodeji většiny svých pozemků v naší městské
části. Bude to znamenat další intenzivní stavební
ruch v Čakovicích i Třeboradicích. Čakovice
již dávno nejsou periférií, ale s přibližujícím
se termínem otevření metra v Letňanech stále
žádanější lokalitou. Je to dobře nebo špatně? Je
to prostě tak. Každý majitel pozemku jej chce
zhodnotit. Zatím poslední přednáška o archeologických vykopávkách, tentokrát v Miškovicích,
proběhla opět před plným sálem dychtivých posluchačů. Květen ozdobily dva krásné koncerty
v ZUŠ Marie Podvalové. Poslední květnový den
byl vyhrazen promenádnímu koncertu v parku.
Tentokrát nám počasí přálo a koncert se po
všech stránkách vydařil. Byly zkolaudovány
nové bytové domy U zámeckého parku. Během
prázdnin se začnou stěhovat noví obyvatelé
– naši noví spoluobčané.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři. Snad vám
tento stručný nástin osvěžil paměť. Není a ani
nemůže být v tomto sloupku vše. Nejsou zde
zachycena jednání s řadou investorů, kteří si,
jak jsem již uvedla, naši lokalitu vybrali pro své
záměry. Ne všechny projekty jsou pro Čakovice,
Miškovice či Třeboradice vhodné a hledání
kompromisu mezi očekáváním investora na
zhodnocení jeho vkladu a potřebami či možnostmi území naší městské části je občas velmi
tvrdé. Jsme nicméně bouřlivě se rozvíjející
oblastí našeho hlavního města Prahy a doby,
kdy se všichni se všemi znali, jsou nenávratně
pryč. Příchod velké síly nových obyvatel přinese osvěžení i problémy tak jako je to v životě
normální.
Přeji všem krásné prázdniny
Alena Samková

také letos budou v pravidelných intervalech pro potřeby občanů přistavovány kontejnery
na velkoobjemový odpad. Znovu připomínáme, že tyto kontejnery jsou určeny pouze
pro občany městské části Praha – Čakovice.
červenec 14. 7. - 15. 7.
srpen
11. 8. - 12. 8.
8. 9. - 9. 9. 22. 9. - 23. 9.
září

říjen
listopad
prosinec

6. 10. - 7. 10.
20. 10. - 21. 10.
10. 11. - 11. 11. 24. 11. - 25.11.
15. 12. - 16. 12.

Přistavování kontejnerů by mělo proběhnout mezi 8 – 9 hod.
Stanoviště těchto kontejnerů zůstávají stejná jako v roce 2006:
Třeboradice - Schoellerova 19 /1 ks

Miškovice - Na Kačence /1 ks

Mimo tyto dny je možné využít za dohledu prac. TS ÚMČ Čakovice k odložení
velkoobjemového odpadu a sutě kontejneru v ul. Na Bahnech:
DUBEN – ŘÍJEN
13.00 - 17.00 HOD

LISTOPAD – BŘEZEN
12.00 – 16.00 HOD

OTEVŘENO JE KAŽDÝ DEN KROMĚ ÚTERÝ A STŘEDY
Také tato služba je určena pouze občanům Čakovic, Miškovic a Třeboradic za poplatek schválený radou MČ Praha – Čakovice, a to dle velikosti odpadu.
DALŠÍ INFORMACE TS ÚŘADU MČ PRAHA – ČAKOVICE – TEL. 283 061 431

KOMISE PRO BEZPEČNOST MČ ČAKOVICE
Vážená rado, předkládám k odsouhlasení návrh práce předmětné komise pro rok 2007
a žádám o jeho odsouhlasení.
Návrh plánu práce a zaměření komise na rok 2007:
1) čtvrtletní schůzky komise pro bezpečnost za účasti členů komise a zástupců Policie ČR
a Městské policie hl. m. Prahy;
2) měsíční schůzky komise pro bezpečnost;
3) zřízení internetové adresy a její uvedení na webu MČ Čakovice;
4) zřízení schránky pro komisy na fasádě úřadu;
5) zajištění stálého místa v novinách MČ Čakovice o rozměru 10 x 5 cm, kde bude uvedeno
telefonní a mailové spojení komise;
6) prohloubení občanské spolupráce s policií městskou a republikovou na základě
operativní spolupráce při řešení nápadu kriminality v naší MČ;
7) pracovat na zlepšení bezpečnostních podmínek obou policií;
8) pracovat na zlepšení kontaktu mezi oběma policejními sbory a občany MČ;
9) navázat kontakt a spolupracovat s komisí bezpečnosti MČ Letňany, Kbely,
Ďáblice a Březiněves.

Jaroslav Mangl, předseda komise

E-mail.:bezpecnostni.komise@cakovice.cz

duben 2007
Bylo vysázeno nové krásné stromořadí na
ulici Svěceného. Rada zamítla žádost o souhlas
s umístěním skladu odpadu v areálu Avie.
Proběhl další ročník Festivalu sborového zpěvu.
Pěvecký sbor Camerata oslavil 15. výročí založení vydáním CD. Další archeologická přednáška,
tentokrát o čakovických vykopávkách z oblasti
Staré návsi, bohužel kolidovala s koncertem
v zámku, a tak řada lidí byla velmi rozpolcena,
kterou z akcí navštívit.

Vážení spoluobčané,

Tel.:283 932 544

březen 2007
Zastupitelstvo schválilo nejen návrh na
změnu správních obvodů, ale rovněž rozpočet
na letošní rok a také smlouvu o budoucí kupní
smlouvě na novou školku s pěkným jménem
– Čtyřlístek. Bylo rozhodnuto o prodeji nevyužívaného či nerentabilního nemovitého majetku.
Byla vykácena část stromů ve Třtinové ulici. Část
obyvatel byla proti, část požadovala vykácení
i zbylých stromů. Po dokončení rekonstrukce
vozovky a chodníků budou místo odstraněných
lip vysazeny nové stromy - javory babyky, kultivary speciálně vyšlechtěné do uličních stromořadí. Komise pro přijímání dětí do mateřských
škol rozhodla o přijetí dětí do předškolní
výchovy. Novela zákona o sociálních službách
zcela změnila způsob poskytování pečovatelské
služby. Jejím organizátorem již nejsou úřady,
ale každý klient si může vybrat, u koho si jakou
službu objedná. Proběhla přednáška o archeologických vykopávkách v Třeboradicích pod
názvem „Třeboradické Pompeje“.
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Třeboradické Pompeje aneb tajemství objevené tvrze
O nových archeologických objevech na
severozápadním okraji Třeboradic již byli čtenáři zpravodaje „U nás v Čakovicích“ zběžně
informováni. Proběhl též přednáškový cyklus
na archeologická témata, který seznámil četné

Obr. 1 – První vlaštovka unikátního nálezu odhalená
na staveništi bytového domu „B“: mohutná vstupní
šíje do suterénu středověkého domu se zachovaným
negativem schodiště, prostým kamenným ostěním,
dřevěným prahem a pozůstatky veřejí.

zájemce nejen s nejnovějšími třeboradickými
nálezy, ale též se staršími objevy z Čakovic
a Miškovic. Z archeologického hlediska je to
skutečně mimořádná část Prahy; jen velmi
výjimečně se při výkopových pracích na tomto
území nenarazí na pozůstatky života a práce
našich prapředků a velmi často se pak jedná
o pozůstatky velmi významné i zcela mimořádné.

A právě jedním takovým mimořádným
objevem je nález zaniklého středověkého
dvorce s tvrzí v Třeboradicích. Archeologický
výzkum na staveništi obytného souboru začal
postupným odhalováním situací překrytých
ornicí, ať již se jednalo o zjišťovací sondy nebo
skrývání ornice na místech budoucích komunikací. Páteří staveniště je komunikační síť
ve tvaru „E“, přičemž delší strana je nejblíže
potoku a leží s ním paralelně. Podle polohy
– jedná se o mírný jižní svah tvořený z větší
části úrodnými sprašemi a klesající k potoku
– jsme očekávali spíše pravěké osídlení. To by
se nám projevilo jistě již v blízkosti potoka, tedy
po skrývce hlavní komunikace. Avšak v jejím
prostoru jsme nenašli téměř nic. Situace se
nezměnila ani po skrytí od obce nejvzdálenější

dostal archeologický výzkum v Třeboradicích
jiný směr i spád.
Ve stejné době kdy jsme zkoumali první
vstupní šíji středověkého domu, tedy na
sklonku října a na počátku listopadu 2006,
rozměřili jsme čtvercovou síť a začali jsme
s výkopy v prvních sondách budoucího staveniště řadových domků. V jedné ze sond jsme
postupně odhalovali středověký dům, který se
od ostatních paralelně odkrývaných na jiných
místech lišil snad jen tím, že evidentně zanikl
požárem. Několik metrů od něj jsme se v jiné
sondě zahlubovali stále hlouběji a hlouběji, aniž
bychom narazili na nějaké výrazné stavební
struktury natož pak na dno. Dlouho jsme
s vyřčením hypotézy, o co by se mohlo jednat,
váhali, ale nakonec jsem ji přeci jenom vyřkli:
jediné, o co se může jednat, je příkop! K čemu
by ovšem byl příkop v zaniklé části středověké
vsi Třeboradice? Tato otázka odstartovala jiný
druh historického bádání – hledání v historických pramenech.
O tvrzi v Třeboradicích se v literatuře tak
trochu psalo, nikdo však nebyl schopen určit,
zda zde skutečně byla, od kdy do kdy fungovala, a v kterých místech se nacházela. Zkrátka
se zde „předpokládala“, ale to bylo tak vše.
My jsem ji ovšem našli! V listině z roku 1303

Obr. 3 – Pozůstatky původně věžovité stavby tvrze
se vstupní šíjí v popředí, která byla v druhé vývojové fázi zazděna a přesunuta východním směrem.

větve komunikace kolmé na potok. Jistým
překvapením byly nevýrazné středověké objekty, které jsme odhalili a prozkoumali, ale
nakonec proč ne? Vždyť Třeboradice jsou
známé z písemných pramenů již od poloviny

Obr. 5 – Ze suterénu s pozdně gotickým ostěním
pochází tento kamnový kachel s vyobrazením
dvojocasého lva dokládající přítomnost kachlových
kamen v třeboradickém dvorci ve 14. století.

Obr. 4 – Jeden ze suterénů domů se vstupní šíjí
umístěnou kolmo na osu suterénu měl zachované
pozdně gotické ostění ve vstupu do suterénu.

12. století, tak proč bychom se nemohli nacházet na nevýznamné periferii vesnice? Změnu
přineslo až zahájení výstavby bytového domu
„B“, který stojí z celého obytného souboru
nejblíže k intravilánu dnešní obce. Po začištění
plochy skryté pro výstavbu základové desky
domu se v jednom místě ukázala tzv. vstupní
šíje, což není nic jiného než zasypané zaniklé
Obr. 2 – Příkop kolem tvrze v místech, kde dosa- schodiště do sklepa nebo jiného suterénního
hoval šířky přes 6 metrů a hloubky bezmála 2,5 m. prostoru domu. Zde tedy stál středověký dům!
V popředí je zřetelná do příkopu později vestavěná Samotný prostor suterénu sice ležel patrně
hradební zeď.
mimo plochu domu, ale od tohoto momentu

je v Třeboradicích zmiňován dvůr pražské
kapituly, ve kterém byla nově vybudována tvrz
s příkopem, novou jizbou, dvěma sýpkami, domem pro čeledína a stájemi. Během dalších sta
let kanovníci svatovítské kapituly tento dvorec
pronajímali různým měšťanům a drobné šlechtě. Zbytek vsi byl součástí vinořského statku, ale
prostor dvorce zůstal samostatnou majetkovou
držbou až do konce druhé světové války, jen se
měnila jeho tvář. V 2. polovině 18. století poplužní dvůr zakoupila hraběnka O´Kellyová,
rozená z Klenova, a nechala na jeho pozemku
přistavět zámeček, který byl místními nazýván
Slaviborův dvůr. To už ale byly budovy dvorce
asi dvě stě let přestěhovány z návrší od zaniklé
tvrze níže k potoku. Po druhé světové válce se
dvůr se zámečkem dostal do správy státního
statku, zchátral a v roce 1979 byl zbořen.
Archeologický výzkum do dnešních dnů
odkryl především původně věžovitou stavbu
tvrze zaniklou požárem a obehnanou příkoDokončení na straně 4
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pem, do něhož byla na několika místech vestavěna i mohutná hradební zeď. Vně opevněné
tvrze bylo prozkoumáno pět zahloubených
suterénů obytných domů. V areálu dvorce byly
objeveny i dvě stavby hospodářského charakteru, které lze snad spojovat se sýpkami zmiňovanými písemnými prameny, ale také chlebová
pec, která stála izolovaně na prostranství mezi
usedlostmi, a žlab naznačující i možné ohrazení
usedlostí s hospodářskými stavbami.
A proč třeboradické Pompeje? Jak ví každý, kdo se alespoň trochu zajímá o historii,
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Pompeje zanikly naráz při výbuchu Vesuvu 24.
srpna roku 79 v době oběda a sídliště zůstalo
zakonzervováno tak, jak zaniklo až do příchodu archeologů. V našich podmínkách v sídlech
známých od středověku se většinou stále žije na
stejných místech jako před stoletími. A tak se
pod obýváky a kuchyněmi dnešních rodinných
domků a chalup ukrývají jizby, síně a světnice
jejich středověkých a časně novověkých předchůdců. Třeboradická tvrz s dvorcem však
existovala ve 14. a 15. století a pak zanikla. Těžiště této majetkové držby se přesunulo k jihu

k potoku do míst Slaviborova dvora a původní
tvrziště zůstalo pusté a po čase se změnilo na
pole. Odhalil ji až archeologický a historický
výzkum zahájený v roce 2006, který ještě bude
pokračovat. Je sice pravda, že alespoň jeden
dům z původního dvorce přežíval o něco déle
snad až do 17. století, na významu pro historické bádání to však nic nemění…
A posuďte sami, nezní to pěkně ….“třeboradické Pompeje“?
PhDr. Michal Bureš

Polovina titulů do Čakovic
Účinkování čakovických nohejbalistů
a nohejbalistek na Přeborech Prahy, které
se konaly v průběhu prvního červnového
týdne, bylo víc než úspěšné. Do TJ Avia Čakovice putuje polovina titulů PŘEBORNÍK
Prahy pro rok 2007!
Hned dva tituly získali žáci, a to jak
v kategorii trojic (Tomáš Macurek, Martin
Strejček a Patrik Studnička), tak v kategorii
dvojic (Tomáš Macurek, Martin Strejček).
Další trojice ve složení Jirka Kalous, Jaroslav

Vacek a Tomáš Randák obsadila třetí místo.
Rovněž bronzové medaile získala dvojice Jirka
Kalous a Patrik Studnička. V dramatickém
klání, které se odehrálo na čakovických kurtech
ve středu 6. 6. za účasti devatenácti dvojic, se
nakonec k metě nejvyšší probojovali domácí.
Dvojice Petr Kabíček a Tomáš Cibulka ve ﬁnále
hraném v pozdních večerních hodinách porazila 2:1 na sety NK Bratřínov.
A poslední titul Přeborníka Prahy pro rok
2007 získaly v kategorii dvojic čakovické ženy

Úspěšní žáci – stojící zleva Přeborníci Prahy pro rok 2007 Tomáš
Macurek, Martin Strejček, Patrik Studnička, dole bronzoví Jirka
Kalous, Jarda Vacek a Tomáš Randák, vpředu Zdeněk Kalous
z nohejbalové přípravky

Jana Černá a Jitka Křížová. Druhá skončila
Solidarita Praha a na třetím místě opět ženy
v dresu Čakovic Věra Kulhánková a Marta
Štolcpartová. Do příštího června tak budou
klubovnu nohejbalového oddílu zdobit
nádherné putovní poháry.
Všem přeborníkům díky za vzornou
reprezentaci TJ Avia Čakovice!
Ljuba Straková

Přebornice Prahy pro rok 2007 Jana Černá a Jitka Křížová s putovním
pohárem

Oznámení - Oznámení - Oznámení - Oznámení - Oznámení - Oznámení

Snížení ceny za pronájem reklamní plochy
před ÚMČ
Reklamní tabule před budovou úřadu MČ Praha-Čakovice je v obecním vlastnictví. Rada MČ
Praha-Čakovice projednala na svém 9. zasedání konaném 19. 2. 2007 snížení ceny pronájmu
reklamní plochy a schválila následující usnesení:
R-9/3.6/07
Rada MČ Praha-Čakovice schvaluje cenu pronájmu reklamní plochy na reklamní tabuli
umístěné na pozemku parc. č. 1016, k. ú. Čakovice, na 5,- Kč/cm2/rok (současná cena činí
10,- Kč/cm2/rok). U stávajících nájemních smluv bude nájemné sníženo o polovinu. Rada MČ
Praha-Čakovice ukládá vedoucí OŽPaMp, aby zajistila zveřejnění této informace v čakovickém
periodiku a na internetových stránkách MČ a zplnomocňuje OŽPaMp k jednání se zájemci.
Další informace vám rádi poskytneme na odboru životního prostředí a majetkoprávním.
Ing. Lucie Zemanová, vedoucí OŽPaMp
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Rehabilitace parku před zámkem v Čakovicích
V předchozích číslech našeho časopisu
byly zveřejňovány zprávy, které se týkaly rekonstrukce parčíku před zámkem. Naposledy
v březnovém čísle tohoto roku.
Městská část Praha - Čakovice podala na
úřad MČ Praha 19 oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu, které bylo
podle stavebního zákona vyvěšeno v místě
stavby, tj. na budově zámku. Územní souhlas
byl vydán koncem dubna. Je vyvěšen spolu
s plánkem úprav na informační tabuli u brány
a na stavební buňce proti poště. Přesto se
nyní, kdy se rozjely zemní práce, vyskytují
dotazy „co se tu staví“.
Úpravou parčíku před zámkem (na rohu
ulic Cukrovarské a Schoellerova) se rada městské části zabývala již od roku 2003, kdy byly
vypracovány dva nezávislé znalecké posudky,
které hodnotily stav stromů v lokalitách Na
staré návsi, Husův park a předzámčí - park na
rohu ul. Cukrovarská a Schoellerova.
V lokalitě předzámčí se oba posudky
shodovaly v tom, že stav zdejších stromů není
dobrý a některé stromy jsou v havarijním stavu bezprostředně ohrožujícím zdraví a životy
obyvatel a mohou způsobit škody na majetku.
Tento stav stromů byl podle posudků způsoben, vedle stáří, mechanickým poškozením
stromů způsobeným jak přírodními vlivy,
tak vandalizmem (např. do dvou kmenů byly

zatlučeny ventily z automobilového motoru),
tak nevhodným řezem a stresujícím faktorem
je i předčasný opad listů způsobených klíněnkou. Oba posudky doporučovaly stromy v havarijním stavu pokácet neprodleně a ostatní
v návaznosti na celkovou rekonstrukci parku,
s upozorněním na riziko pádu silných větví.
Rada se pak konečnou úpravou parku začala znovu zabývat na začátku roku 2005, kdy
rozhodla o zaslání poptávky na projektovou
dokumentaci rekonstrukce třem projektantům. Vybraný projektant posléze od nabídky
ustoupil a projekt byl tedy zadán dalšímu
– společnosti LÖW a spol. s r. o. s projektantem ing. Burianem.
Cituji z projektu: „Kompoziční uspořádání se pokouší vytvořit příjemné obytné
prostředí v zeleni s optimálním poměrem
střídání světla a stínu tak, aby prostředí poskytovalo dostatečnou intimitu, ale zároveň
neztrácelo optimistickou atmosféru prosluněného prostředí. Vzhledem k malé ploše
řešeného území a k jeho poloze v samotném
centru městské části je navržená kompozice
založena na formálním uspořádání. Kompozice nepočítá s výsadbou žádných klasických
kompaktních keřových výsadeb, ale pro
zachování přehlednosti a „vzdušnosti“ této
relativně velmi malé plochy zachovává jen
hladký trávník s několika solitérními stromy

(stávajícími i nově vysazenými). Keřové patro
je zastoupeno pouze stříhanými živými stěnami a plůtky z habru, které mají za úkol ve
vyšším provedení odclonit řešený prostor od
okolních rušných komunikací (Cukrovarská
a Schoellerova) a v nízkém proveden podtrhnout formální členění parteru...“
V centru parčíku bude umístěn vodní prvek – fontána. Objekt je rozdělen na dvě části
- prstenec pro obcházení vodní plochy, který
bude vydlážděn žulovou dlažbou a vodní
plocha, kterou tvoří mělká prohlubeň o poloměru 5,6 m o max. hl. cca 400 mm a bude
vydlážděna divokou dlažbou. V dlažbě budou
zapuštěny větší kameny a budou zde umístěny
vodotrysky.
Do fontány a také do mlatových cest
budou umístěna zemní světla. Budou zde
samozřejmě i parkové lavičky.
Vlastní práce na rehabilitaci parku provádí ﬁrma Pragis, a. s. – stavební část a společnost Gardenglobal, Marie Žižková – zeleň.
Celý projekt bude stát cca 3,5 mil. Kč. Je
hrazen z účelové dotace, která byla městské
části poskytnuta z rozpočtu hlavního města.
Zájemci si mohou projekt i znalecké
posudky prohlédnout na ÚMČ - na odboru
životního prostředí a majetkoprávním.
Ing. Milena Pekařová, tajemnice
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DĚTSKÝ DEN V MIŠKOVICÍCH
Dne 26. května proběhl na fotbalovém
hřišti FC Miškovice již osmý ročník Dětského
sportovního odpoledne. Jako každý rok se
soutěžilo v mnoha fyzicky a technicky nároč-

dobrovolníky řádně schladili. My jim za
jejich pravidelnou účast děkujeme. V tomto
ročníku poprvé, a věříme že ne naposled,
obohatili odpolední program příslušníci
čakovického oddělení Policie ČR. Předvedli
svoji výstroj a techniku a dobrovolníky svezli
ve služebním voze. Pro příští ročník připraví
svoji vlastní soutěž a předvedou práci psovoda a služebního psa, a tak se máme na co
těšit. My jim touto cestou srdečně děkujeme

ných disciplínách. Počasí nám přálo a dětské
odpoledne nabralo sportovní atmosféru. Pravidelní účastníci, hasičské sbory z Miškovic

V září provede fotbalový klub FC Miškovice
nábor chlapců pro nově vzniklou mládežnickou přípravku. Máme zájem o ročníky
2000 až 2004.

Případné informace nebo přihlášky můžete zasílat sekretáři klubu na adresu -TJ FC
Miškovice, Tuháňská 173, Praha 9 – Miškovi-

a těšíme se na další spolupráci v dalších ročnících. Chceme poděkovat místostarostovi
Mirkovi Krištofovi za jeho účast a pomoc
miškovickému fotbalovému klubu. Litujeme, že pravidelná účastnice paní starostka
Samková se letos nemohla zúčastnit, a tak
jí aspoň touto cestou děkujeme za ﬁnanční
pomoc na toto zdařilé odpoledne. Po vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen se
a Satalic, předvedli novou parádní disciplínu unavení závodníci vrhli za pomoci rodičů na ce, 196 00 nebo na tel. 732 965 883
s vodní pumpou a po ukončení soutěží před- opékání špekáčků a v pozdních odpoledních e-mail - Vaclav.Kolar@miskovice.net
vedli něco z jejich umění. Na závěr všechny hodinách sportovní odpoledne skončilo.
Výbor TJ FC Miškovice

Sbor Dobrovolných Hasičů
ČAKOVICE – ĎÁBLICE
Z naší činnosti:
-

-

V lednu roku 2001 jsme dostali poděkování od ředitele HZS Praha
za naší obětavou činnost při likvidaci škod napáchaných orkánem
Kyrill.
Stále opravujeme naší stanici v Ďáblicích, a to od podzimu
2005.
Opravujeme starší cisternu LIAZ.
Zájemci o spolupráci se mohou hlásit na naší stanici každé pondělí
od 18:00 hodin, nebo na telefonu 777 200 791.
16. 6. 2007 jsme se zúčastnili závodů - kanal Troja.

-

Pár fotograﬁí z našich posledních zásahů:

-

Renault servis - neodpojené akumulátory

Náš „Mates“

Vznícení kamionů - OMV

Zakázané pálení
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ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
V měsících červenec – srpen se v Klubu
seniorů nebudou konat žádné přednášky. První
přednáška proběhne v měsíci září. Termíny
budou upřesněny v našem tisku.
Po d ě k o v á n í - Po d ě k o v á n í - Po d ě k o v á n í - Po d ě k o v á n í

Sběr ošacení pro Diakonii Broumov
Diakonie Broumov děkuje všem občanům naší MČ, kteří se
zapojili do sběru ošacení, hraček, obuvi a spousty jiných ještě
potřebných věcí, které budou nadále využity a zpracovány. Proto
počítají s naší spoluprací i na podzim. Datum sbírky bude ještě
upřesněno v našem tisku.
Soroková Jindra, Klub seniorů
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