Třeboradické Pompeje...

Pečovatelská služba nově...

O objevech s nádechem tajemství
se dočtete na straně 5.

Informace o poskytnutí příspěvku na péči
se dozvíte na straně 9.
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Nová služebna Policie ČR
Vážení spoluobčané,
počátkem dubna byla oﬁciálně předána do
užívání nově zrekonstruovaná služebna Policie
ČR, která má, jak jistě všichni dobře víte, sídlo
v ulici Cukrovarská 230, Praha - Čakovice. Na
projektu spolupracovali kromě zdejší radnice

počet zvýšil na nynějších 32. Tím došlo ke
zlepšení práce policie v Čakovicích a přilehlých
městských částech.
Touto cestou bychom tedy chtěli za
zrekonstruované prostory MOP Čakovice
poděkovat paní starostce Aleně Samkové,
řediteli Obvodního ředitelství Policie ČR

také pracovníci Policie ČR a Magistrátu hl. m.
Prahy. V průběhu komplikované rekonstrukce
služebny, která probíhala za plného provozu, - Praha III JUDr. plk. Šaldovi a především
byla vyměněna střecha, dále vzniklo nové náměstkovi primátora Mgr. Rudolfu Blažkovi.
Zásluhou pana náměstka byla poskytnuta
účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy. Naše

administrativní patro a stávající prostory pro
výkon služby dostaly novou tvář moderního
Místního oddělení Policie ČR.
Nevyhovující stísněné prostory dostaly poděkování rovněž patří pracovníkům ÚMČ
novou tvář a nyní je zde kvalitní a fungující Praha – Čakovice za spolupráci při organizaci
oddělení, kde mají policisté i dobré sociální rekonstrukce.
mjr. Bc. Tomáš Neuwirth
zázemí. V nových prostorách může být nyní
vedoucí oddělení MO PČR Čakovice
i více policistů. Z původních 18 se jejich
Milé babičky, tetičky a hlavně maminky,
Klub seniorů při MČ Praha – Čakovice vás srdečně zve na oslavy
Dne matek, které se budou konat 9. května od 13,00 hod. ve velkém
sále čakovického zámku. Můžete se těšit na zábavný program Četnické
humoresky s M. Dlouhým a J. Krausem, uvidíte tradiční pochod
mladých mažoretek, zazpíváme a zatančíme si s hudbou našeho mládí.
Přijďte si proto naplno užít svůj svátek.

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 dopadlo tolik diskutované
p ř i j í m a c í ř í z e n í d o č a k o v i c ký c h
mateřských škol?
Snad nikdy za posledních dvacet let
nebylo tolik pozornosti upřeno na umístění dětí do mateřských škol. A to v celé
České republice.
Čakovické školky s a m o z ř e j m ě
nebyly výjimkou.
Již v prosinci loňského roku přijala
rada MČ Pravidla
pro přijímání dětí
d o m a t e ř s ký c h
škol, jejichž zřizovatelem je MČ
Praha – Čakovice. Tato pravidla byla zveřejněna v měsíčníku U nás v Čakovicích,
na internetu a samozřejmě byla k dispozici v mateřských školách. Všichni rodiče
tedy věděli, za jakých podmínek bude
jejich ratolest přijata či odmítnuta. Podle
školského zákona rozhoduje o přijetí dětí
k předškolní výchově ředitelka MŠ, pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje
počet volných míst. Pokud počet přihlášených přesáhne volná místa, rozhoduje
komise jmenovaná zřizovatelem. To se
také stalo. Počet v termínu řádně podaných přihlášek byl téměř dvojnásobný
oproti volným místům.
V pondělí 26. března se sešla komise
jmenovaná radou MČ, aby rozhodla
o umístění přihlášených dětí. Během
téměř tříhodinového jednání komise byla
posouzena a prověřena každá podaná
přihláška, zda je v souladu s vydanými
pravidly. Na konci jednání bylo rozhodnuto. Všechny přihlášené děti, které splnily vydaná pravidla, mohou být přijaty.
Ještě zbyla volná místa. Zároveň komise
rozhodla o vytvoření rezervy pro očekávaný příliv předškoláků – 2 místa v každé
třídě. V průběhu roku tak může být přijato až 14 předškoláků, kteří se přistěhují
do Čakovic, Miškovic či Třeboradic.
Dokončení na straně 2
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Z jednání rady MČ
Na 11. až 13. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
- návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemen s Telefonika O2 Czech Republik, a.s., spočívající v právu
a povinnosti uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na zařízení veřejné telekomunikační sítě v rozsahu cca 165 m – dotčené
pozemky parc. č. 1540, 1536, 1533/1, 1543/1 a 1539/1 v k. ú.
Čakovice;
-

-

návrh smlouvy o poskytnutí ﬁnančních prostředků na rozvoj
městské části Praha – Čakovice se společností Expoinvest s. r. o.,
Šestajovice;
návrh kupní smlouvy na bytový dům Vojáčkova 613, Čakovice
s Bytovým družstvem Vojáčkova 613;

projednala žádosti m. j.
- žádosti o souhlas se vstupem na pozemek za účelem vybudování
přípojek inženýrských sítí k různým objektům na území MČ;
-

žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení
stavby „Cukerní – bytové domy;

-

žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení
na stavbu rekonstrukce křižovatky Cukrovarská ´ Kostelecká ´ Za
Tratí ´ Za Avií;

-

žádost ﬁrmy Jindřich Hykman o stanovisko k činnosti: výrobní
skladování, zámečnická činnost, oprava mechanizace a nakládání
s odpady na území MČ PČ v areálu Avie;

-

žádost ﬁrmy Dozna, s. r. o., o souhlas s prodloužením užívání stavby
dočasné;

rada projednala
- návrh úpravy zeleně v souvislosti s rekonstrukcí ulice Třtinová;
-
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OTÁZKY A ODPOVĚDI - dokončení
Originál Zápisu z jednání komise je uložen u tajemnice ÚMČ
paní Ing. Pekařové, kopii mají obě paní ředitelky a předsedkyně
Školské komise rady paní Jana Kosová.
V únorovém čísle jsem slíbila, že o výsledku budu informovat,
a tak na závěr trochu statistických údajů:
Komise pro přijímání dětí do MŠ jmenovaná Radou městské
části Praha - Čakovice zasedala v tomto složení:
Předsedkyně komise – J. Kosová
Členové komise – A. Samková, JUDr. M.Krištof, Z. Melicharová,
H. Králová, P. Boháčková, Ing. M. Pekařová
MŠ Čakovice I:
Kapacita
Zůstává
Volných míst
Doručeno přihlášek
Kritériím nevyhovělo
Ponechaná rezerva pro předškoláky
Přijato
Zůstává volných

112 míst
71 dětí
(včetně rezervy) 41 dětí
65 přihlášek
27 přihlášek
8 míst
31 dětí
2 místa

MŠ Čakovice II:
Kapacita
Zůstává
Volných míst
Doručeno přihlášek
Kritériím nevyhovělo
Ponechaná rezerva pro předškoláky
Přijato
Zůstává volných

74 míst
46 dětí
(včetně rezervy) 28 dětí
23 přihlášek
6 přihlášek
6 míst
20 dětí
2 místa

návrhy na změnu územního plánu sídelního útvaru Hl. m. Prahy
v katastru Čakovice, Třeboradice a Miškovice;

Základní umělecká škola Marie Podvalové

rada schválila
- Memorandum mezi MČ Praha – Čakovice a MČ Praha 18 (Letňany) týkající se výkonu státní správy v přenesené působnosti, která
by měla být z MČ Praha 19 (Kbely) přenesena na MČ Praha 18;

Vás zve na
Den otevřených dveří
30. května od 13,00 hodin

rada projednala
- změnu v poskytování sociálních služeb v souvislosti s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; rada schválila uzavření
smlouvy o poskytování pečovatelské služby s Českým červeným
křížem na dobu určitou do konce roku 2007; od 1. května t. r.
bude dodávku obědů a jiné pečovatelské služby zajišťovat tato
organizace.

Všichni vyučující i vedení školy jsou Vám k dispozici
a zodpoví každou Vaši otázku. Uvidíte a hlavně uslyšíte malé
i velké žáky při hře na hudební nástroje, výuku komorní
a souborové hry i zpěvu.
Přijďte si prohlédnout nadstandardní vybavení naší školy.

3. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Čakovice
Zasedání se konalo dne 14. března 2007 s tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.

Informace z jednání rady
Návrh rozpočtu hlavní činnosti a VHČ pro rok 2007
Návrh na pořízení předškolního zařízení
Přenesená působnost
Návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích na zřízení
věcných břemen (5.1.- 5.9.)
6. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemenu a PREdistribuce
7. Návrh na odejmutí práva hospodaření – slavnostní osvětlení kostele
sv. Remigia
8. Návrh na prodej bytového domu Vojáčkova 613 včetně pozemků
parcel. č. 745/2 a 745/1, k. ú. Čakovie
9. Darování oplocení a hracích prvků na pozemku parcel. č. 258/3
obec Praha, k. ú. Miškovice – TJ FC Miškovice
10. Diskuse
11. Závěr

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

U NÁS V ČAKOVICÍCH

Srdečně Vás zveme.
Ivana Heřmánková – ředitelka
a kolektiv pedagogů ZUŠ M.Podvalové.
řádková inzerce
•

Stomatolog MUDr. Oldřich Rada přijímá nové pacienty. Ordinace
Dr. Marodyho 460, Praha – Čakovice.
Kontakt tel. 283 932 445.

•

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

•

Koupím garáž v Čakovicích nejlépe lokalita Na Bahnech
ul. Schoellerova.
Tel. 724 542 731, e-mail vitcibula@seznam.cz

•

Kácení a řez stromů, odborné ošetření stromů, rizikové kácení
stromolezeckou technikou.
Tel.: 606 527 091, e-mail: arborista@centrum.cz
Hledám paní z Čakovic na úklid do rodiny se dvěma malými dětmi,
žehlení občasné hlídání. 1x týdně, cca 6 - 8 hodin/ týden.
Prosím kontaktujte: 776 110 734

•
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Kasárna Miškovice
Již v roce 2004 projevila naše MČ
zájem o bezúplatný převod objektu
kasáren v Miškovicích. Naše písemné
žádosti byly adresovány Vojenské
ubytovací a stavební správě. V případě
převodu městská část plánovala, že
jednotlivé objekty areálu využije pro
zřízení občanské vybavenosti jako je
např. klubovna, hasičská zbrojnice,
knihovna, startovací a náhradní byty
a hlídané parkoviště. V roce 2005 byl
tento záměr projednán v radě MČ
Praha-Čakovice a byla podána žádost
o zplnomocnění k tomuto jednání

radě hlavního města Prahy. V březnu
2007 jsme žádali o sdělení aktuální
situace. 30. března byl na ÚMČ Praha-Čakovice doručen dopis se sdělením,

že již v roce 2006 bylo z úrovně MO
ČR rozhodnuto, že objekt kasáren
Miškovice bude odprodán formou
výběrového řízení. V současné době
je zpracováván znalecký posudek
a inzerát k výzvě k podání nabídky na
odkoupení kasáren. Z tohoto důvodu
je naše žádost o bezúplatný převod
považována za bezpředmětnou. Podmínky prodeje budou zveřejněny
v celostátních denících, především
v deníku Právo a na internetové adrese www.army.cz.
Ing. L. Zemanová, vedoucí OŽPaMp
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Mateřské centrum Cirkus
Milé děti a maminky,
i na jaře vás zveme mezi nás, do mateřského centra Cirkus, kde
každou středu připravujeme tvořivé aktivity pro děti a v pátek otevíráme naši hernu.
V květnu se můžete těšit na tento program:
2. 5.

obrázky z plástvového papíru;

9. 5.

maňásci z papírových sáčků;

16. 5.

divadlo pro nejmenší, pohádka Tučňákův výlet;

23. 5.

berušky z vosku;

30. 5.

malujeme prstovými barvami.

Na 10. května od 19 hodin jsme pozvaly dětskou psycholožku
PhDr. Ilonu Špaňhelovou, která se věnuje rodinné problematice
a poradenství od prenatálního období života dítěte. Zabývá se také komunikací mezi rodiči a dětmi. Pořádá kurzy na toto téma a vyučuje na
Lékařské fakultě UK. Více informací na www.spanhelova.cz. Tématem
přednášky bude vývoj dětí od 1 do 3 let.
Již tradičně jsme připravily divadelní představení pro nejmenší,
tentokrát s názvem Tučňákův výlet v podání divadélka Krab, které nás
již jednou úspěšně navštívilo s pohádkou Jak medvědi vařili snídani.
Představení proběhne 16. května od 9 hodin.
Předem vás také zveme na beneﬁci na podporu našeho mateřského
centra, která se bude konat v sobotu 9. června. Dopoledne zahájíme
hrami a soutěžemi v zámeckém parku, odpoledne v 15 hodin proběhne divadelní představení pro děti Medvědí pohádky divadla
Rolnička z Liberce a večer se sejdeme u opékání buřtů. Výtěžek
z této akce použijeme na vybavení našeho mateřského centra, které
by se po prázdninách mělo stěhovat do nových vlastních prostor
v Jizerské ulici.
Kateřina Arnotová
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Jaro vybízí k pohybu
Jaro je tady a většina z nás se konečně dočkala zahájení
letní sportovní sezóny. Všichni - děti, mládež i dospělí - vyndali kola, brusle, míče a hurá ven. Jaké jsou v naší městské
části možnosti sportovního
vyžití? Dá se říci, že oproti většině okolních obcí či městských
částí skutečně velké. Můžeme si
vybrat z široké nabídky sportovních klubů působících na
našem území. Snad největší
nabídku poskytuje tradičně TJ
Avia Čakovice. Od tenisu, přes
národní házenou, stolní tenis,
volejbal, nohejbal či tradiční kondiční cvičení v čakovické
sokolovně. Podrobnou nabídku můžete najít na internetové
adrese http://cakosport.info/.
Fotbalový klub SK Třeboradice se může pochlubit snad
největší mládežnickou základnou v širokém okolí. Pokud se
tedy u malého chlapce projeví talent na fotbal, doporučuji
jej přihlásit do tohoto oddílu. V práci s mládeží nemá konkurenci. Více o třeboradickém klubu najedete na internetové
adrese http://www.sktreboradice.cz .
Miškovický fotbalový klub SK Miškovice se nemůže pochlubit tak širokou základnou, ale pro změnu zase dobrou spoluprací se sborem dobrovolných hasičů. A vězte, že hasičský sport
je velmi náročný na všestrannou fyzickou připravenost.
V Čakovicích je pro neorganizované sportovce připraveno veřejné sportoviště v Jizerské ulici, kam si může každý
přijít zahrát tenis, basketbal, nohejbal, volejbal, házenou či
fotbálek. Navíc za pár týdnů otevřeme nové šatny a sociální
zařízení, takže servis bude již téměř dokonalý.
Cyklisti a bruslaři to mají těžší. Cyklostezky vhodné i pro
inline brusle zatím nemáme, ale i zde se blýská na lepší časy.
Připravuje se projekt cyklostezky jako pokračování ulice
V Pačátkách až na spojku mezi Hovorčovicemi a Mirovicemi,
prodloužení Tryskovické až na ulici Za Tratí, v Miškovicích
od kasáren kolem bývalé raketové základny až na silnici
k Přezleticím. Chystáme i obnovení starých zaniklých cest
do Kbel z ulice Oderské – jak jinak, jako cyklostezky.
V souvislosti s výstavbou nových obytných souborů
vzniknou další sportoviště. Jedno je plánováno v ulici
Krčmářovské v Miškovicích a druhé vznikne v prostoru mezi
Schoellerovou a Bělomlýnskou za potokem v Čakovicích.
Do budoucna se tedy nabídka sportovního vyžití ještě více
rozšíří.
Alena Samková, starostka

Stříhání a úprava psů

Řepová 735, 196 00 Praha - 9, tel. 283 932 540
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Prima středa a třeboradické Pompeje
Středeční podvečer 28.března byl na
čakovickém zámku věnován těm, kdo rádi
naslouchají vyprávění o objevech s nádechem tajemství, a třeboradickým patriotům.
A jak se ukázalo, sešlo se jich opravdu hodně
– mladí i pamětníci, Třeboradičtí i přespolní.
Před začátkem samotné přednášky jsme si
v praxi předvedli, jak kdysi probíhalo stěhování národů – to když jsme se kvůli velké
účasti přemísťovali z malého sálu do velkého. A pak již všichni pozorně poslouchali
poutavé vyprávění o objevu třeboradické
tvrze. Ta je pozoruhodná především tím, že
o její existenci nejsou žádné záznamy v česky
psané literatuře, a tudíž i archeologové byli
jejím nalezením zpočátku velice překvapeni.
Zmínky o tomto objektu byly vyhledány až po
dalším pátrání ve starých, latinsky psaných
listinách, a tak již dnes víme, že šlo o tvrz
obklopenou velkým příkopem chránícím ji

„PhDr.Michal Bureš“

aspektech zcela unikátní v celé České republice, si určitě zaslouží další publicitu, a proto
nám pan Bureš přislíbil článek zabývající se
tímto tématem do některého z příštích čísel
Zpravodaje.
Na další přednášku pod názvem:
„Pravěká vesnice u zámeckého parku
a stopy středověku na Staré návsi“
se můžeme těšit 25. dubna od 18.00 hod.
ve velkém sále čakovického zámku.
Povídání se ujme druhý ze tří Michalů
– tedy Mgr. Michal Kostka. A o čem bude
řeč? To vám napoví jeho následující článek.
Tak určitě přijďte!
Jarka Krákorová
Archeologický výzkum u Čakovic
Nejnovější archeologické objevy z Čakovic pocházejí z rozsáhlého záchranného
výzkumu, který provádělo Muzeum hlavního města Prahy v letech 2005 a 2006 před
výstavbou souboru obytných
domů U zámeckého parku.
Archeologický výzkum tu
v předstihu před stavbou
mimo jiné odhalil, že pravěcí
zemědělci žili podél Mratínského potoka již před čtyřmi
tisíci lety.
V průběhu doby bronzové (22. až 8. století před
naším letopočtem) zde existovaly hned dvě různé osady
po sobě. Jedna patřila lidem
únětické kultury ve starší
době bronzové, druhá lidem štítarské kultury v pozdní době bronzové, asi o tisíc roků
později. Z obou vesnic se dochovaly obvyklé
zásobní jámy na obilí – podzemní sila vykopaná do místního sprašového podloží pro
uložení osiva na příští sezónu. Tyto jámy
byly později využity jako odpadní jímky, čili

proti pobertům. Byla pronajímána i s dvorcem, jenž k ní náležel, a máme i povědomí
o tom, kdy vznikla (v pramenech je uveden
rok 1303), jak vypadala a co bylo její součástí. A co se stane s odhaleným tajemstvím
staré tvrze dál? Vykopávky jsou zmapovány
a znovu se ukrývají pod zem.
Nad nimi vyrostou domy nových obyvatel Třeboradic, a tak
se místo středověkého osídlení
v budoucnu opět stane dějištěm
lidských osudů.
Přednášející PhDr. Michal
Bureš nás zaujal i potěšil. Jeho
vyprávění si udržovalo napětí
a bylo zpestřeno humorem pohodového vypravěče a neotřelým výkladem některých pojmů
z archeologie i historie. Na projekčním plátně jsme si s pýchou
Zájem posluchačů nás těší
prohlíželi staré zdi, schodiště,
pozůstatky hospodářských budov atd., které se v nich našly především zlomky zvířecích
pan archeolog zachytil ve zvláštním osvětlení kostí a rozbité keramické nádoby, podle
prosincového dne a nazval „třeboradickými kterých archeologové určují stáří nálezů.
Pompejemi“. Zajímavý nález, v několika Vesnice samotné se ovšem neskládaly z jam,

ale z domů ze dřeva a hlíny, ze kterých se
však nezachová nic než zlomky hliněného
omazu proutěných stěn.
Po delší době, kdy byla čakovická pole
v pravěku opuštěna, se u potoka v prvním
století před naším letopočtem usadili Keltové. Jejich vesnice se rovněž skládala z nadzemních dřevohlinitých domů, ale vedle
nich stály i menší stavby, chaty s podlahou

„Hrob z konce doby kamenné u zámeckého
parku“

zapuštěnou pod úroveň povrchu – tzv. polozemnice. Těch se tu postupně našel celý
tucet. I když není zcela jasné, zda v nich Keltové bydleli, či je využívali pouze jako dílny,
skladiště nebo chlívky, víme zato s jistotou,
že ve vesnici se zabývali kromě zemědělství
i výrobou vlastní keramiky.
U jedné z polozemnic byl totiž odkryt
celý spodek dvoukomorové pece na výpal
keramiky i s obslužným prostorem – předpecní jamou.
Překvapivým objevem uprostřed pozdějších vesnic doby bronzové pak byly dva
osamocené kostrové hroby, které se zjištěným osídlením nesouvisejí. Oba patřily do
nejstarší fáze únětické kultury, jsou tedy
o několik set roků starší než pozůstatky
osady jejich vzdálených potomků. Obě
kostry ležely v silně skrčené poloze na zádech hlavou k jihu, obličejem obráceným
k východu, v malých mělkých jamách.
V tomto nejsou oba hroby nijak výjimečné,
jeden z nich však obsahoval kromě kostry
dospělého člověka i kostru malého dítěte.
Dospělý i dítě byli pohřbeni současně,
o čemž svědčí gesto dospělého, který dítě
drží v náručí a pravou rukou jej objímá.
Ač o vztahu obou mrtvých a události, která
vedla k jejich společnému pohřbu, zatím
nic nevíme, zůstává působivé gesto dojemným vzkazem přes dálku čtyř tisíciletí.
Michal Kostka

6

• INZERCE

duben 2007 •

U NÁS V ČAKOVICÍCH

U NÁS V ČAKOVICÍCH • duben 2007

Dětský karneval
a bohatá tombola
Letošní 14. únor byl ve znamení karnevalu. Tělocvičnu ZŠ Dr. E. Beneše, kde
panovalo veselí a zábava, zaplnily překrásné masky. I program byl pestrý. Nechyběly hry, soutěže, hádanky
a taktéž bohatá tombola, kterou
sponzoroval
KRaPŠ.

• INFORMACE
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Městská část svým seniorům
i v roce 2007
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 byla i letos vyčleněna v kapitole 6171 – činnost místní správy, částka na příspěvky pro seniory. Tyto příspěvky jsou určeny na služby,
které jsou oproti loňskému roku poskytovány nejen v „centru služeb“ na adrese Cukrovarská 52 u paní Jitky Kocmaníkové – pedikúra, kosmetika, manikúra a vířivé koupele, ale je
možné tyto poukázky využít i na masérské služby na těchto adresách:
Johana Encová, Petříkova 113/2, Čakovice
Koudelková Magdaléna a Toušová Jana, Danielova 319/21, Čakovice
Köhlerová Marie, v prostorách Kadeřnictví J. Horákové, Čakovice
Podmínky vydávání poukázek a jejich využití jsou stejné jako v minulém roce:

Vy b r a t
deset nejkrásnějších masek bylo skutečně těžké.
Porota složená především z maminek
nakonec vybrala ty nej… a 1. místo si
odnášela maska „Červená Karkulka“.
Ze soutěží pak měl největší úspěch tanec
pohádkových bytostí – Ferda Mravenec
tancoval s Beruškou, Čert s Káčou, Jeníček s Mařenkou, Zlatovláska s Jiříkem
nebo Červená Karkulka s vlkem.

-

Roční příspěvek pro seniory je 150,- Kč.

-

Příspěvek je poskytován formou vydání tří poukázek v hodnotě 50,- Kč.

-

Poukázky se použijí jako platidlo.

-

Každý senior, který má trvalé bydliště na území městské části Praha – Čakovice
a v letošním roce dovrší věku 60 a více let, si může vyzvednout poukázky v Klubu
seniorů u paní Jindry Sorokové.

-

Poukázky se vydávají oproti podpisu a po předložení občanského průkazu.

-

Poukázky jsou nepřenosné, platí pouze pro oprávněného příjemce.

-

Platnost poukázek končí 31. 12. 2007.

Jelikož přišel opět hojný počet dětí
a jejich radost a nadšení byly skutečně
velké, těšíme se již dnes na karneval
v příštím školním roce.
E. Ševčíková

!!POUKÁZKY SI VYZVEDNĚTE NEJPOZDĚJI DO KONCE LISTOPADU 2007!!

Vycházka do Botanické
zahrady v Tróji a do
zahrad Trojského zámku
Klub seniorů připravil se školeným průvodcem z Krakova na 23. května vycházku
do venkovní expozice Botanické zahrady
v Tróji. Shlédneme trvalkový a letničkový
záhon, japonskou zahradu nebo tropický
skleník Fata Morgana. Neopomeneme navštívit rozlehlý francouzský park Trojského
zámku, který nám nabízí pohled na nejkrásnější barokní zámek v Čechách ze 17. stol.

Odpočineme si u kašny s vodotryskem nebo
projdeme zahradní bludiště.

Soroková Jindra, Klub seniorů

Základní umělecká škola Marie Podvalové
informuje a nabízí...
Hudební obor
Pokud jste se rozhodli
hodli putovat životem
s písničkou na rtech,
tech, nabízíme základní
umělecké vzdělávání v atraktivním
tivn m a nadnadstandardně vybaveném prostředí,
těchto
ředí, v těch
hto
předmětech: přípravná hudební
udební výchova
výcho
ova
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ké sbory:
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m Cantorumsólový
C toru
vý
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nástrojů:
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rojů:
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i l nce lo,
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př čn ﬂétna,
na, klariklar
net, saxofon, pozoun, lesní
esní roh, trub
trubka, bicí
icí
nástroje, klávesové nástroje,
troje,
je, komorní
komorn a soubosoubo
rová hra jazzový orchestr:
estr:
r: JJ.J. BAND vvokální
kální
kvarteto ZUŠ M. Podvalové
alové studium hudební
ební
teoriestudium elektronické
elektroakustické
ké a elekt
oak
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videln poořádáme: výchovné koncerty pro ZŠ, MŠ, SO
SOŠ
Š
a SOU, promenádní koncerty v parku, cyklus
koncertů pedagogů ZUŠ a jejich hostů, konn
certy rodičů s dětmi, koncerty sourozenců,
ozenců,
koncerty populární hudby.. Za symbolickou
symbol
cenu půjčujeme
hudebníí nástr
nástroje.
me hude
Výtvarný obor

Pod vedením kvaliﬁkovaných odborní
odborníků
Sraz účastníků vycházky bude ve 12,30
nabízí
kvalitní
a
smysluplné
trávení
volného
ného
hod. na konečné autobusů. Odjezd směr
Palmovka autobusem č. 140.
času dětí a tvořivé setkávání a poznávání světa
Počet účastníků vycházky je omezen. kolem nás prostřednictvím výtvarného uměZájemci se prosím hlaste u pí Sorokové ní. Nabízíme: přípravnou výtvarnou výchovu
na tel. č. 736 670 675, 283 061 427 nebo pro nejmladší žáky kresbu, malbu, graﬁku.
283 109 343.
Plastickou a prostorovou tvorbu: modelování,

kašírování, tvarování materiálu, keramiku.
Textilní tvorbu: tkaní, batikování, tisk. Objektovou a akční tvorbu: výtvarné hry v parku.
dekorací. Výstavy v regionu,
Výrobu masek
sek a de
spolupráci
v městské části,
ráci s ostatními
os ními školami
š
výtvarnou
rno výzdobu
vý dobu kulturně-společenských
kultu
akcí.Účast
naa sou
soutěžích
přehlídkách.
cí.Účast
Ú st n
ích a p
Literárně
Lite
ně dr
dramatický
ký obo
obor
Rozvíjí
Roz
víjí osobnost
os
žáka,
ka jeho zdravé sebevědomí,
osobní
b
ědo í kultivuje
k
bn projev a vztahy
kee ko
kolektivu, připravuje žžáky pro povolání,
která
kte
erá vyžadují pohotové
ové a ssrozumitelné
vyjadřování.
yjadřování. Samozřejmostí
Samozř mo jee komplexnost
kreativita,vytváření
osovýuky formou
rmou hr
hry, kr
ea
a,v
bitých metod prá
práce. Výuka
ka jje realizována
v nádherném sále
do parku,
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letní
blízkosti
etní scéna vzniká
niká v bezprostřední
ezpr
školy.CUBE-parková
koly.CUBE-parko
ová sskulptura odrážející
architektonického výrazu.
moderní formyy arch
krychle
osazena na vodní ploše
Otevírací kr
chle bude
b
A bude k dispo
dispozici pro produkce LDO. ZUŠ
Marie Podvalové
se významnou měrou podílí
odva
na vytváření
váře kulturního prostředí regionu.
Přijímací
ací výběrové řízení se koná 21. a 22.
květnaa 2
2007, vždy od 16,00 do 18,00hod.
Základní
kla
umělecká škola Marie Podvalové
Cukr
Cukrovarská, 1196 00 Praha 9 – Čakovice
tel.:
el.: 2
283 933 071, fax: 283 933 071
e-mail: zus.cukrovarska@seznam.cz
www.sweb.cz/zus.cakovice

8

• INZERCE

duben 2007 •

U NÁS V ČAKOVICÍCH

U NÁS V ČAKOVICÍCH • duben 2007
Cyklus tématických
přednášek a kurzů
v Čakovickém zámečku
15. 5. 2007

od 17.00 hod.

• INFORMACE

Úspěšná „ZUŠKA“
Národní soutěž základních uměleckých škol
ve školním roce 2006/2007 byla vyhlášena
MŠMT v hudebním oboru, v komorní hře.

Klub Sluníčko - kurz malování na hedvábí možnost samostatné tvorby pod odborným
vedením.

Základní umělecká škola Marie Podvalové
„nominovala“ 5 komorních souborů a jazzový orchestr J.J.Band.

22. 5. 2007
od 18.00 hod.
Homeopatie zaměřená na poruchy zažívání,
bolesti hlavy, zad, kloubů a zubů.

Všechny naše soubory se umístily na předních místech a zasloužily se o další zvýšení
prestiže školy i MČ Praha-Čakovice.

Sváteční květinové vazby s možností
praktického zkoušení.

J.J.Band

29. 5. 2007
od 17.00 hod.
Klub sluníčko – ubrousková metoda,
dekupáž – určeno pro maminky s dětmi.
Za pohodu, volnost a relaxaci na těchto
akcích zodpovídá Lékárna Čakovice,
PharmDr. Dagmar Vítová
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2.místo
vyučující: Jan Jakubec

Soubor zobcových ﬂéten ZUŠ Čakovice
2.místo
Karolína Budařová
Markéta Grohová
vyučující: Ivo Bohuslávek

Soubor CIACONA
2.místo
Aneta Staniševská
zobcové ﬂétny
Klára Voslářová
violoncello
Tereza Laifrová
Gabriela Cuchá
Kateřina Kopalová
vyučující: Ivo Bohuslávek

Soubor ZUŠ Čakovice
3.místo
Magdalena Jedličková-pozoun
Karolína Koňaříková-ﬂétna
Petra Steinbergerová-ﬂétna
Jana Pavlíčková- klávesy
osíková
vyučující: Andrea Rosíková
Jan Jakubec
Ramona Lukášová
ová
o

Soubor Kouzelné
é ﬂé
ﬂétny
3.místo
Jitka Čekalová-ﬂétna
Kateřina Beránková-ﬂétna
éétna
Jan Pretl – klavír
vyučující: Andrea Rosíková
ová
Ramona Lukášová

Kvarteto Marie Podvalové
aalovv
Čestné uznání
Karolína Koňaříková-ﬂétna
ttna
Petra Steinbergerová-ﬂétna
na
n
Petra Šťastná-ﬂétna
Maťej Rosík – klavír
vyučující: Andrea Rosíková
vvá
Marta Pazderová
BLAHOPŘEJEME
Ivana Heřmánková-ředitelka

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NOVĚ
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních
službách „upravuje podmínky poskytování
pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím
sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování
sociálních služeb, výkon veřejné správy
v oblasti sociálních služeb a předpoklady
činnosti v sociálních službách“. Zákon platí
od 1. ledna 2007. Přináší změny v systému
sociálních služeb a v působnosti orgánů
Hlavního města Prahy a městských částí.
Pro městskou část Praha – Čakovice to
znamená, že již nebude zajišťovat pečovatelskou službu pro své občany svými zaměstnanci. Doposud jsme nabízeli dovoz obědů,
nákupy a běžný úklid, popř. zajištění dalších
služeb, které jsme nemohli poskytnout
vlastními silami. Nyní lze sociální služby
poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování těchto služeb a toto oprávnění
vzniká rozhodnutím o registraci po splnění
zákonných podmínek.
Městská část podle uvedeného zákona
a Statutu hl. m. Prahy zajišťuje dostupnost
informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území.
Nyní podle nového zákona si musí každý, kdo chce využívat pečovatelskou službu,
uzavřít smlouvu s poskytovatelem sociálních
služeb. Platit za poskytované služby musí
každý příjemce také sám.
Pokud je občan příjemcem příspěvku na
péči, který se poskytuje osobám závislým na

pomoci jiné osoby, lze pečovatelskou službu
hradit z tohoto příspěvku.
Jak se nový zákon projeví především
v dovozu obědů našim občanům?
Služba poskytovaná úřadem MČ končí
k datu 30. dubna 2007. Každý občan si
může vybrat, s kým uzavře smlouvu o poskytování služeb.
Rada městské části Praha - Čakovice
rozhodla zmírnit a ulehčit svým občanům
přechod na nový systém. Radnice zajistí
a bude dotovat pečovatelskou službu z rozpočtu MČ, prozatím na dobu určitou – do
konce roku 2007.
Oslovili jsme 5 organizací, které sociální
služby poskytují. Zpět byly zaslány pouze
dvě nabídky a z těch rada MČ vybrala nabídku Českého červeného kříže, oblastní
spolek Praha 9. S tímto poskytovatelem
bude uzavřena smlouva na zajišťování služeb od 1. května.
Každého občana, kterému doposud
úřad zajišťoval dovoz obědů, navštíví
v první polovině dubna zástupce Českého
červeného kříže spolu s referentkou odboru
občansko správního ÚMČ. Každého jednotlivě budou informovat o změně, o nabídce
služeb a zástupce Českého červeného kříže
nabídne uzavření smlouvy.
Městská část bude i nadále poskytovat příspěvek ve výši 4,- Kč na oběd všem seniorům,
kteří budou využívat služeb Českého červeného kříže i těm, kteří si docházejí pro obědy do
jídelny ZŠ nebo SOU a U v ul. Ke stadionu.

Kontakty pro informace o poskytnutí
příspěvku na péči a o organizacích (popř.
jednotlivcích) oprávněných poskytovat
sociální služby:
1. Úřad MČ Praha 19,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Pracoviště Cukrovarská 52, Čakovice
Tel. 283 109 337
2. ÚMČ Praha – Čakovice,
odbor občansko správní
pracoviště Cukrovarská 52, Čakovice
Vedoucí odboru A. Glozlová,
Tel. 283 109 345
e-mail glozlova.mc@cakovice.cz
Referentka R. Krištofová,
Tel. 283 109 344
e-mail kristofova.mc@cakovice.cz
3. Informační centrum
sociálních služeb
Jungmannova 29, 110 00 Praha 1
Tel. 739 824 749
e-mail inﬁkontakt@mcssp.cz
4. Centrum pro zdravotně postižené
poskytuje m.j. základní a odborné
sociální poradenství
Pracoviště Lovosická 40/ 440, Praha 9
(poliklinika Prosek)
Tel. 284 810 936
e-mail centrum.praha9@seznam.cz
Ing.Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ
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ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Tématická a přednášková odpoledne na měsíc květen
2. 5. 2007

od 14,00 hod.

Jiří Maier

téma:
Pamětní mince Československa a České republiky

9. 5. 2007

od 13,00 hod.

Oslava
Oslava ke Dni matek ve velkém sále čakovického zámku

16. 5. 2007

od 14,00 hod.

RNDr. Pavel Mrázek

téma:
Z Tróje přes Bohnice a Chabry do Čimic

23. 5. 2007

Eva Sokolová

Vycházka
„Botanická zahrada a zahrada Trojského zámku“

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ

U NÁS V ČAKOVICÍCH • zdarma • pro své občany vydává měsíčně MČ Praha - Čakovice, náměstí 25. března 121, 196 00 Praha - Čakovice, IČO: 00231291
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