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V ČAKOVICÍCH

ČERVenEC 2011
z obsahu

Kostel svatého Remigia
slaví své 130té výročí.
Zveme vás na slavnosti
posvícení 1. 10. 2011

MĚSTSKÁ POLICIE

Žena skončila na
záchytce

V úterý 12. 7. 2011 v ranních hodinách prováděla hlídka strážníků z Čakovic kontrolu provozovny Sportbar
v Řepové ulici zaměřenou na podávání alkoholu mládeži.
Při samotné kontrole vstoupila do
provozovny podnapilá žena, která
slovně napadala barmanku. Slovní
roztržka podnapilé nestačila a vydala
se za barový pult s úmyslem vyřídit si
s barmankou věc osobně.
Přítomní strážníci se do věci vložili
a podnapilou ženu vyvedli ven na
ulici. Tímto však celá událost neskončila, ale naopak vygradovala v agresi
opilé ženy vůči strážníkům. Se strážníky odmítala spolupracovat, urážela
je, vyhrožovala „mocnými kontakty“
vlivných osob. Když opilá žena zjistila, že bude zřejmě předvedena na
policii, napadla strážníky fyzicky. Hlídka městské policie na nic nečekala
a tuto ženu zpacifikovala a následně
nechala převézt na záchytku.
Celá událost proběhla bez zranění
osob a žena bude své jednání vysvětlovat na příslušném úřadě.

ZDARMA

V Čakovicích žijí dvě stoleté dámy. Navštívili jsme paní Marii Moravcovou, která slavila sté léto v červnu.

Stovka na krku aneb
žiju se želvou
P

o stovce to není snadný, vařím
už jen v neděli, vezměte si ale ty
linecké koláčky, pekla jsem je pro
vás. Já vám uvařím kafe, jo? Mladí
odejdou v sedm ráno a já tu pak
trávím celý den se želvou.
Paní Marie Moravcová je čilá
dáma. I když při naší návštěvě
byla zprvu smutná, pravnuka totiž
odvezli právě po její narozeninové
oslavě do nemocnice se slepákem. Moc ho litovala. Žije v domečku s rodinou vnuka a s trampolínou na zahradě. Chvílemi jsem
paní Moravcovou podezíral, že si
tam tajně chodí zaskákat. Tvrdí,
že špatně slyší a vidí, ale když se
mluví zřetelně, nic jí neujde. Je
opravdu čilá a ve formě. Ale stovka je stovka, po gratulační ná-
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VYDÁVÁ MČ PRAHA – ČAKOVICE

„Říkám si: Jó holka musíš, protože po stovce to není snadný a já
něco dělat musím.“ Charakterizuje se stoletá Marie Moravcová
K významnému jubileu za městskou část gratulovaly místostarostky Bc. Blanka Klimešová a Mgr. Jana Kopecká a Ina Soroková.

vštěvě radních byla hodně na- vědět, že má z toho svýho brloměkko: „To je opravdu hezké, že hu vylézt vždycky přesně v pět!
na mě myslí
Hodiny tam
Osobnost Čakovic přece nemá.
na výboru.“
No k želvě
jsme
přišli
tak,
že snacha
Jak je to s tou želvou?
támhle
u
hlavní
přecházela
ulici
„Mě zajímá, jak ta želva může
a proti ní šla želva. Koukaly na
Představujeme Odbor bytového hospodářství a správy budov – OBHSB sebe a tak ji vzala domů a teď tu
spolu žijeme. Není jen moje, je
nás všech a včera potvora zase
utekla!“  Pokračování na straně 6
v
bytech
a
pronajatých
prostoprávu budov a bytů řídí vedoucí
odboru Jana Přibylová a je pod- rech, které má MČ ve správě.
řízená tajemnici Ing. Mileně Peka- „Prověří a zajistí opravu. A pa- zelená zóna a cesta pro stavbu
řové. Odbor sídlí ve spodní budově pírování je taky dost,“ komen- V severní části
úřadu v přízemí napravo. Agendu tuje práci paní Přibylová.
Čakovic vyrostlo
vykonává již přes patnáct let, je Další pozicí je předepisovatelka nedávno sídliště
v oboru praktikem se zkušeností nájmu. Ta připravuje nájemní „U Zámeckého
smlouvy a pak vyúčtování slu- parku“. Když dez různých míst i krajů.
Začínala v Brně, pak přes Bran- žeb za byty a nebytové pro- veloper lákal zádýs doputovala na čakovický story. V její gesci je též jednání jemce o bydlení,
s
neplatiči říkal: „…výstav- Ing. Jiří Vintiška
úřad, kde pracunájmů, a pří- ba spadající do střední a vyšší
je 3 roky. Bydlí
padně i pří- třídy standardu jdevstříc vzrůstav katastru městské části, tak zná souvislosti prava podkladů pro žalobu. jící poptávce silných populačních
A exekuce a vyklízení bytů. Dal- ročníků…“ Místní znají výstavbu
a potřeby místních obyvatel.
ší nutnou funkcí je technická souboru bytových domů jako
Kolik lidí pracuje na odboru? příprava zakázek včetně vypi- etapu 1 a 2, vybudovalo se 651
Kromě vedoucí jsou na odboru sování výběrových řízení. Úřed- bytů a příslušná infrastruktura.
ještě tři úřednice. Jedna z ko- níci hlídají a organizují revize Čakovice jsou pěkná část Prahy,
legyň paní Přibylové je stavař (elektroinstalací, hromosvodů domy nevypadají špatně, zdá se,
že je vše v pořádku.
a zabývá se technickou sprá- atd.) na obecních objektech.
vou. Tedy řeší technické závady
Pokračování na straně 5

Pokračování na straně 8

Akce kulový blesk
S

Lidé na radnici

Nový mostek,
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Závěrečný účet roku 2010

Vážení spoluobčané,
nedávno jste byli seznámeni
s rozpočtem naší obce na rok
2011, což je plán hospodaření
obce na tento rok, respektive rozložení finančních toků, běžných
a kapitálových výdajů a příjmů,
které obec zamýšlí realizovat.
Na druhou stranu existuje ještě závěrečný účet za každý rok
hospodaření, který je již finálním
přehledem dosažených příjmů
a výdajů. Jednoduše „vysvědčení“
pro vedení obce, jak hospodařilo
se svěřeným majetkem.

novení § 2
a 3) lze konstatovat, že
byly zjištěny
méně
závažné chyby
a nedostatIng. Michal
ky.“ Jednalo
Motyčka
se o formální
chyby, které byly ještě v průběhu auditu odstraněny.
Příspěvkové organizace Městské části Praha-Čakovice, tj.
MŠ Čakovice I, MŠ Čakovice
II, MŠ Čakovice III a ZŠ Dr. E.
Beneše, hospodařily se ziskem, který byl následně rozděFakta
V roce 2010 Městská část Pra- len do rezervního fondu a část
ha-Čakovice hospodařila s pře- do fondu odměn.
bytkem 3 278 949,79 Kč. Ved- Městská část má zřízen zaměstnanecký fond, který je
lejší hospodářská
Z radnice tvořen 3 % z objemu
činnost vykázala
mezd bez OON (ostathospodářský výsledek po odečtu daní z příjmu ní osobní náklady). Z fondu se
připlácí 20 Kč/den zaměstnanve výši 25 447 242,70 Kč.
Přezkoumání hospodaření za rok cům v podobě stravného, dále
2010 provedli auditoři z MHMP se z tohoto fondu vyplácejí
audit. Závěr auditu zní: „Na zá- jubilea a odměny při odchokladě výsledků přezkoumání du do důchodu a v neposlední
hospodaření městské části za řadě příspěvky na dovolenou.
rok 2010, ve smyslu zákona č. Zaměstnanecký fond vykazuje
420/2004 Sb. (zejména usta- k 31. 12. 2010 zůstatek ve výši

Vox Populi

Odpovědím na dotazy
se budeme věnovat
v příštím čísle

Pište nám na unas@cakovice.cz
v prostoru cukrovarského rybDobrý den,
využívám možnosti při- níku. Proto zásadně odmítám
spět do Vaší nové rubriky výstavbu betonárky. Bylo by
VOX POPULI, o které dou- velmi dobré otevřít silnici přes
fám, že nebude cenzurována AVII a křižovatku u Policie ČR
a příspěvky budou průběžně vybavit světelnou signalizací.
Bylo by dobré tam najít nějazveřejňovány.
Jsem mile překvapen, že se kého chráněného živočicha
péče o čistotu a zeleň v Ča- a vyhlásit jako chráněnou
kovicích po volbách zásadně krajinnou oblast. Přeji Vám
zlepšila, a za to bych všem, kdo mnoho sil v této Vaší snaze
zabránit výstavbě. Máte určitě
se o to přičinili, rád poděkoval.
podporu drtivé většiny občaS pozdravem Jaroslav Vaněk
Dobrý den, velmi si vážím nů navrhuji i nátlakové akce.
mnohonásobně
toho, jak se MÚ stará o zeleň Prašnost
v naší městské části. Radnice stoupne jako u firmy BAUMIT.
plánuje odpočinkovou zónu
J. Horák, Čakovice

207 291,18 Kč. Dalším fondem
Městské části je fond rezerv
a rozvoje. K 31. 12. 2010 byl vykázán zůstatek tohoto fondu ve
výši 1 439 243,93 Kč.
Se závěrečným účtem souvisí
i inventarizace majetku a závazků ke konci kalendářního
období. Ta proběhla ve dnech
15. 12. 2010 – 15. 2. 2011.
Závěrečný účet byl dne 9. května
2011 projednán finančním výborem zastupitelstva MČ, který jej
doporučil ke schválení radě MČ.
Závěrečný účet byl schválenou
radou a následně i zastupitelstvem městské části, a to dne
8. 6. 2010.

Hospodařili jsme
s přebytkem
Nejdůležitějším faktem vyplývajícím ze závěrečného účtu je
skutečnost, že městská část
hospodařila s přebytkem. Je
důležité, aby hospodaření bylo
optimalizované a efektivní. Což
znamená, že se nesmí „plýtvat“
penězi a „rozprodávat“ majetek,
avšak také není žádoucí zavádět
přílišné úspory a minimalizovat
výdaje, zejména ty investiční.
Následné pozdější výdaje by totiž
byly daleko rozsáhlejší a finančně náročnější. Mohu Vám slíbit,

že
současné
vedení
rady
bude
zastávat styl
rozumného hospodaření, že budeme dbát zásady opatrnosti
a maximalizace užitku z každé
vynaložené koruny pro naše občany. A zároveň se snažit, aby
i na konci tohoto roku skončilo
hospodaření s přebytkem, který zajistí plánované investiční
akce jako je výstavba mateřské
školky, nástavba základní školy,
dokončení revitalizace vnitrobloku atd. Neboť bohužel v dnešní
době, kdy magistátu díky „megalomanským“ akcím typu tunel
Blanka či stavba nové ČOV již
bohužel nezbývají další peníze,
jež by bylo možné přerozdělit
v rámci dotační politky pro naši
či jiné MČ. Také již není možné
očekávat další velké reciproční
investice od developerů zamýšlející stavět v naší městské části,
neboť se snažíme omezit „přílišný“ růst obce. Přesto není na
místě podléhat skepsi či depresím. Věřím, že jsme schopni zajisit dostatek financí na realizaci
všech plánovaných akcí a investičních záměrů, které napomohou
zlepšit život našich spoluobčanů.

Ing. Michal Motyčka, radní

Pohotovost na Proseku v novém
Středisko Lékařské služby první
pomoci se už tři měsíce nachází
v přízemí hlavní budovy Polikliniky Prosek. Nové prostory prošly
kompletní rekonstrukcí včetně vybavení ambulance, a tak se paci-

entům dostává důstojné místo pro
poskytování nezbytné zdravotní
péče. Pohotovost je zajišťována
pro dospělé ve všední dny od
19 hodin do 6 hodin ráno, v sobotu a v neděli nepřetržitě.
(sh)

Řádková inzerce
 Prodám garáž NA BAHNECH, tel: 283932459.
 Prodám byt 1+1, 36 m2, po
celkové rekonstrukci. Centrum Františkovy Lázně. Tel:
603 244 843.
 Hledáme k pronajmutí
prostory v Čakovicích nebo
Třeboradicích vhodné k pro-

vozování centra nabízejícího
program pro děti (kroužky, hlídání apod.). Email: cechovka@
centrum.cz.

Pedikúra
Miškovice.
145 Kč s docházkou 195 Kč.
Přijímám poukázky seniorů od
MČ Čakovice. 606 500 867,
283 932 971.
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Čakovický festival sborového 
zpěvu již potřinácté

Sdružení pěveckého sboru Camerata Praha uspořádalo v květnu
tohoto roku již 13. ročník Čakovického festivalu sborového zpěvu.
Pozvání přijalo více než deset pěveckých sborů z České i Slovenské republiky. Festival se uskutečnil i díky finanční podpoře MČ
Praha-Čakovice.
Zpívaly sbory z Prahy, Plzně, z Rychnova nad Kněžnou
a z Nymburka, nejdelší cestu
k nám měl slovenský pěvecký
sbor z Vranova nad Topl´ou.
Festivalu se účastní dospělé
i dětské pěvecké sbory, tentokrát DPS Mariella, Fringilla, Kamarádi a Broučci.

Těbě Pajom zpívanou v církevní
slovanštině. Náš velký dík patří
MČ Praha-Čakovice, která festival finančně podpořila.

Zpívalo se na zámku
a v kostelech
Většina
koncertů
proběhla
v sále Čakovického zámku nebo

z ostatních sborů si vystoupení užili tak jako my, zpěváci
pěveckého sboru Camerata
Praha, a že přijedou zase. Pro
nás, účinkující, festival nabízí
i inspiraci a samozřejmě poměření s konkurencí, to vše
v přátelské atmosféře společných vystoupení. Doufáme, že
posluchači, kteří naše koncerty navštívili, byli s nabídnutou

Výsledek stojí za to



Příprava tohoto každoročního
setkání pěveckých sborů začíná
již rok dopředu, vyžaduje mnoho
času i finančních prostředků, ale
výsledek stojí za to. Diváci festivalu mohli navštívit šest koncertů, na kterých vystoupily vždy
dva až čtyři sbory, odměnou za
příjemnou diváckou atmosféru
byla pestrá vystoupení hostujících sborů se společnou písní
vždy na závěr každého koncertu. U dospělých sborů mohli
diváci slyšet společnou píseň

Pěvecké sbory Camerata Praha a Carmina Nova, harfenistka
Zbyňka Šolcová, kostel sv. Remigia 29. května 2011, autor
Václav Dvořáček

v kostele svatého Remigia. Dva
koncerty se konaly ve Vinoři
v kostele Povýšení sv. Kříže a ve
Kbelích v kostele sv. Alžběty.
Věřím, že i naši kolegové

Přijměte, prosím, pozvání
na slavnosti posvícení 1. 10. 2011.

Letošní posvícení je jubilejní,

náš kostel svatého Remigia slaví své 130. výročí,
pokud vezmeme v potaz poslední podobu
kostela, který dotvořil K. Scheiner v roce 1881.
Každoroční zábavu jsme rozšířili
i na ulici Cukrovarskou, bude tam mnoho
atrakcí a program začíná
od 10.00 hodin.

Slavnostní pochod povede
z náměstí Jiřího Berana ke kostelu sv. Remigia
a povede ho pan farář Pavel Budský.
Zábava se ponese v duchu Rakouska-Uherska,
dobové kostýmy jsou vítány!
Více informací bude vyvěšeno na plakátech
a na internetu v srpnu.
Budeme se na Vás těšit
Alexander Lochman, starosta.

hudební produkcí spokojeni,
a rádi je pozveme na naše další
vystoupení.
Mgr. Veronika Dvořáčková Žofáková,
sbormistryně
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Vážení spoluobčané,

máme jedno z nejkrásnějších období v roce - letní počasí se nabízí k odpočinku, nejlépe u vody
a v krásné přírodě. Je to i čas, kdy
můžeme konečně uniknout každodennímu stresu a čerpat nové
síly nebo naopak pracovat na
restech, které čekaly na klidnější
období, aby se vyřídily.
Radnice ale zpravidla okurkovou
sezónu nemá, děje se mnoho,
např. máme novou ředitelku mateřské školky Čakovice I, stala se
jí Mgr. Marta Buderová. Dosluhující ředitelka Blanka Jelínková
se rozhodla po několika letech
ve funkci, hledat novou pracovní
inspiraci. Využijí tedy příležitosti,
abych jí za celou naší městskou
část poděkoval za její dobrou
práci a profesionální přístup
k dětem.
Dále, pracujeme na rekonstrukci
Cukrovarské ulici, která se stává přímo nutností. Mimo vlastní
rekonstrukci komunikace je i výstavba zpruhování vodovodních
řadů. Realizace zokruhování vodovodních řadů vychází ze skutečnosti, že každá nucená odstávka na jediném přívodním řadu
do městské části způsobí přerušení dodávky pitné vody pro celou
městkou část a dochází taktéž ke
zhoršení kvality pitné vody.
Rekonstrukce komunikace by
měla probíhat ve dvou dílčích plněních a to v úseku od přejezdu
ČD po křižovatku s ulicí Schoellerova a od této křižovatky po
ulici Polabská. Vím, že namítnete,
že se opět bude kopat do země
a poruší se dopravní pohodlí, poprosím vás o toleranci, bez pořádné infrastruktury nemůže žádné
město resp. MČ vzkvétat. O vývoji
a zahájení prací vás budeme průběžně informovat.
Připravujeme také oslavy posvícení. Jelikož letos má kostel svatého
Remigia významné jubileum, byl
bych rád, kdybychom se společně
setkali prvního října na Náměstí Jiřího Berana. Slavnosti budou v duchu rozsáhlé zábavy pro všechny
a na tyto účely se po dlouhé době
uzavře i část ulice Cukrovarské.
Dovolte na závěr, abych vám
popřál ať se současná či budoucí dovolená podaří podle vašich
představ.
Ing. Alexander Lochman, starosta
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Revitalizace Mratínského potoka

Revitalizace
Dříve potok sloužil jako stoka
a splavovala se jím řepa z cukrovaru. Dodnes je potok veden
v technicky upraveném betonovém korytu. Voda se už vyčistila, ale koryto je nehezké a také

zace na obdobných projektech
v tuzemsku i v zahraničí a byla
disktuována rizika a možnosti
revitalizace v podmínkách Čakovic, Ďáblic, Miškovic a také
rozšíření projektu o Třeboradický potok. Na doporučení odborníků bude tento levostranný
přítok řešen samostatně.

Napříč politickým spektrem



Mratínský potok v tomto čísle
již zmiňujeme. A to v souvislosti
s novým mostkem, vedoucím přes
něj, dnes pro staveništní dopravu,
později pro dopravu osobní a ještě
později pro cyklistiku a pěší (případně bruslaře).
Mratínský potok má délku více
než 15 km, je levobřežním přítokem Labe, do kterého se u Kostelce nad Labem vlévá. Osídlení
v povodí potoka je doloženo již
v pravěku, dokladem jsou četné
archeologické nálezy. Pramení
v Ďáblicích severně od zámečku
v areálu bývalého statku Křížovníků s červenou hvězdou.
Potok pokračuje po okraji Čakovic a Miškovic, kde se stáčí k severu a opouští území Prahy.
V obci Mírovice se spojuje s Třeboradickým potokem, a vytváří
tak společně potok Mratínský
(v Čakovicích je na mapách uváděn jako potok Červenomlýnský). V minulosti napájel 15 rybníků. Tyto rybníky byly většinou
budovány v místech, která pro
své zamokření nebyla vhodná
k zemědělské výrobě.

Mratínský potok u Bílého Mlýnku

nebezpečné. Cílem revitalizace
je znovu vytvoření přirozeného
toku s meandry. Projekt má za
cíl upravit koryto a nivu potoka,
aby se zlepšila protipovodňová
ochrana i estetická a ekologická
hodnota. Meandry jsou jak krásné pro oko, tak mají protipovodňový účinek. Proto je žádost
o dotaci podávána v rámci protipovodňových opatření. Dalším
záměrem revitalizace je vybudovat v této souvislosti podchod
pod dálnicí, a zpřístupnit tak
čakovickým obyvatelům odpočinkové zóny za dálnicí, třeba
do Draháňského údolí. Vedle
potoka povede stezka.

Brainstorming
V Čakovicích se uspořádalo

Foto: Ing. Vintiška

koncem června setkání vlivných osob ohledně revitalizace,
kterého se zúčastnili významní
odborníci v oboru. Dostavili se
mj. koordinátor za Ministerstvo
ŽP ČR Ing. Martin Pytloun (který k dokončené žádosti připojil
pozitivní posudek), za pražský
magistrát Ing. Jiří Karnecki, za
AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) Ing. Tomáš
Just, projektanti Ing. Zdeněk
Viták a Ing. Jarmila Stiborová
a za podnik Povodí Labe (stará
se o údržbu a bez jejich razítka by se revitalizace nekonala)
Ing. Václav Jirásek a ještě také
Ing. Miloš Růžička, starosta
MČ Ďáblice. A samozřejmě zástupci Čakovic. Na setkání byly
prezentovány možnosti revitali-

Zatím se žádá o dotaci na zpracování studie proveditelnosti.
Studie má stát cca 1 200 000 Kč
a MČ na ní bude participovat
10 %. V případě úspěchu se studie provede v roce 2012 a pak
radnice podá žádost o dotaci na
samotnou investiční akci.
Projekt byl ukázkovým příkladem
spolupráce všech zastupitelů bez
ohledu na jejich názorové odlišnosti v jiných oblastech. Žádost
o dotaci zpracoval místostarosta
Jiří Vintiška, odbornou pomoc
a odbornou koordinaci zajistila zastupitelka Lenka Kubcová,
k dokončení a organizaci přispěla radní Ilona Bervicová (mj. spoluautorka krásné knihy o Mratínském potoku) a členové komise
ŽP Hana Antošíková a Tomáš
Kopecký. Taková spolupráce
napříč politickým spektrem je
dobrým znamením o vztazích
v zastupitelstvu.
Jan Šercl na základě rozhovoru
s místostarostou Jiřím Vintiškou

již od 299 Kč za měsíc

vysoká přenosová rychlost 16/16 Mbps
kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
instalace zdarma a smlouva bez závazků

AKČNÍ NABÍDKA
NOTEBOOK ZDARMA

Objednejte si týden rychlého internetu
na zkoušku zdarma!
428001-ADC_inzerat[185x90] 04/11.indd 1
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Stovka na krku aneb žiju se želvou
Pokračování ze strany 1

Paní Marie bývala prodavačkou
v Pramenu většinu času strávila
jako vedoucí, začínala v Brandýse, pak se přesunula do Čakovic.
„Měla jsem ráda lidi a lidi měli rádi
mě. A muže jsem už ztratila, měla
jsem čas být vedoucí,“ vzpomíná.
Málokdo ji ovšem bude pamatovat, do penze šla v roce 1967. Nicméně pracovat vydržela do svých
95 let! Zpočátku dál vypomáhala
za pultem v Pramenu, pak se věnovala svému hobby – ručním
pracím a vyráběla pro družstvo
Ozdoba, kde pracoval jeden ze
synů. S družstvem také cestovala,
dojela do Leningradu, v Tbilisi potkala Gorbačova a na parníku na
rovníkovém pásu jí zahráli českou
hymnu. To prý dojalo všechny.

Pamatujete si něco
z I. světové války?
To víte, že jo. Tatínek nebyl
dlouho doma, tak jsem se ptala

maminky, kde je. Ta mi řekla,
že ve válce a že tam střílí. Když
přišel, tvrdil mi, že tam byl střílet
zajíce. Tak to dobře dopadlo.

Jaká byla rodinná oslava?
„Ale to víte, velká sláva. Teď mi
je ale líto toho našeho broučka (vnuka), co je v nemocnici.
V poledne ještě spořádal oběd,
pak už mu nebylo dobře, tak
když snacha rozvážela gratulanty, odvezla ho na Bulovku.
A hned v noci ho operovali,
dokonce sám primář! Brouček
jeden se tak těšil na školní výlet, už měl všechno zaplacené
a teď je v nemocnici! On taky
hraje fotbal, ten už má metálů!
Trenér říká: „Kéž by byli všichni
jako on.“ No má v sobě deset
čertů!“ Paní Marie dostala k narozeninám velikou televizi, ale
teprve si na výdobytek techniky
zvyká. „Teď je televize k ničemu. Dřív jsem se ráda koukala

třeba na něco od Dietla, třeba
na Tři chlapy v chalupě nebo na
Nemocnici. Dnes už ty pořady
nemají souvislost, jsou o ničem.
A nejhorší je politika!“ Duchaplně se rozohnila paní Marie.
S paní Marií žije vnuk se ženou
a dvěma syny, na které je víc než
hrdá. Její otec byl z dvanácti dětí,
většina sester ovšem odešla za
lepším do Vídně, a tak se špatně dohledává rodokmen. Přesto
se podařilo zjistit, že má v přízni
anglickou šlechtu (kam se vdala
kam teta) stejně jako bývalé majitele podniku, ze kterého vznikla
Moravská typografie.

Jaký je váš nejlepší
zážitek za 100 let?
„Beru všechny doby, jak jsou.
Nejšťastnější jsem byla, když
jsem se vdávala a měla syna.
To bylo v roce 35.
Do Prahy jsem se přistěhovala
ve dvaceti. A nebylo všechno

hezký. Muže mi zabili v Měšicích, doktor ho nechal vykrvácet v roce 1967. První syn neměl
děti a moc kouřil, denně i třicet
cigaret. Říkal: „Děti nemám, tak
aspoň kouřím.“ Umřel v roce 99
na rakovinu. Druhý byl o osm
let mladší a před třemi lety ho
v autě zabil tirák. Tak byli na
světě úplně stejně dlouho, šel
za prvním synem přesně za osm
let. Oni byli oba vysocí, a tak
pořád vyhlížím, jestli je neuvidím
v okně. A moji známí? Ti už jsou
dávno na pravdě boží, každý to
má vyměřeno tak 70 – 80 let.“
Byl čas jít, ale paní Marie nás
nechtěla pustit. Vrátila se jí
dobrá nálada, a tak se nechtělo pryč ani nám. „Dnes je život
uspěchanej,“ stěžovala si. Ale
dohodli jsme se, že přijdeme
zase za rok pogratulovat.
HS + LV a hlavně
paní Marie Moravcová,
foto Lenka Vagnerová“

ZUŠ Marie Podvalové v roce 2010/2011



Koncert učitelů
Charitativní koncert na podporu odchytové stanice a útulku pro
opuštěné psy


Vážení spoluobčané, přátelé
a příznivci naší školy,ráda bych
Vás informovala o právě ukončeném školním roce, ale úkol je
to přetěžký, vybrat ty nejdůležitější okamžiky, akce a události
v životě školy.
Žáci a studenti byli úspěšní
v soutěžích, přijetí na další stupně výtvarných a pedagogických škol, účinkovali v nepředstavitelném množství více než
60 koncertů, výstav, přehlídek,
festivalů a dalších kulturních
akcí. S velkým elánem se celá
škola zapojila do charitativních
projektů na podporu odchytové stanice a útulku LARRY pro
pejsky i sbírání pastelek, které
poputují do africké Ugandy.
S hrdostí a pedagogickým zadostiučiněním jsme sledovali závěrečné výtvarné práce a koncerty 40 letošních absolventů,
v mnoha případech naprosto
profesionálních, mladých umělců. I naše chlouba, klasický
jazzový orchestr J.J.BIG BAND
byl muzikantskou lahůdkou při
Promenádním koncertě a Zámecké noci.

Škola má nemilosrdně stanovenou kapacitu 620 žáků
a nesmí ji překročit. Současný
stav je 620. Přijímací výběrové řízení navštívilo přes 200
nových zájemců o studium.
Téměř všichni talentovaní, šikovní, s předpoklady studovat
v základní umělecké škole. Ačkoli mohou naši školu navštěvovat děti od pěti let, rozhodla
jsem upřednostnit starší děti
a pevně doufám, že ti mladší
budou mít ještě šanci v dalších
letech.
Děkuji všem obyvatelům Čakovic, Miškovic a Třeboradic,
kteří navštěvují naše koncerty,
výstavy a divadelní představení, za podporu a uznání, které
nám projevují, několika málo
představitelům vedení městské
části a samozřejmě všem 33
pedagogům a 3 technicko-hospodářským pracovníkům, kteří
obětavě a s nadšením plní úkoly a cíle základního uměleckého
vzdělávání.
Ivana Heřmánková
ředitelka základní umělecké školy
Marie Podvalové

7

červenec 2011 / U NÁS V ČAKOVICÍCH

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení :
dne 9. 7. 11 od 12,30 do 15,00 hod.
dne 1. 8. 11 od 9,00 do 11,30 hod.
dne 20. 8. 11 od 12,30 do 15,00 hod.
dne 12. 9. 11 od 9,00 do 11,30 hod.
dne 5. 10. 11 od 14,30 do 17,00 hod.
dne 2. 11. 11 od 11,00 do 13,30 hod.
dne 26. 11. 11 od 12,30 do 15,00 hod.
dne 19. 12. 11 od 9,00 do 11,30 hod.

Den otevřených dveří v Cirkuse
Poslední květnový den se čakovické Mateřské centrum Cirkus
otevřelo pro všechny své příznivce a také pro nové rodiče
a děti, kteří se přišli do Cirkusu
poprvé podívat. Den otevřených
dveří zahájila moderátorka Štěpánka Duchková a přítomným
hostům – starostovi MČ Praha-Čakovice Ing. Lochmanovi
a prezidentce Sítě Mateřských
center Rut Kolínské – krátce
MC Cirkus představila. MC
Cirkus funguje v Čakovicích již
sedmým rokem a stále stoupající počty návštěvníků ukazují,
že Mateřské centrum se stalo
nedílnou součástí místní občanské společnosti. V letošním
roce prošel interiér MC radikální
proměnou, byla spuštěna nová
webová prezentace www.mccirkus.cz a uspořádáno mnoho
akcí a kurzů pro rodiče a děti.
Den otevřených dveří pokračoval veselým vystoupením kejklíře Vojty Vrtka, který dokázal
rozesmát plnou zahradu dětí.
Odpoledne proběhly ukázkové
lekce angličtiny a výtvarných
hrátek a v podvečer byla pro
všechny návštěvníky přichystána zahradní slavnost s hudebním doprovodem skupiny Jazzsterdays a grilováním buřtů.
Děkujme všem, kdo se na přípravě Dne otevřených dveří
podíleli, a těšíme se na setkání
v Mateřském centru Cirkus po
letních prázdninách.

Podzim 2011
v Mateřském centru Cirkus
Na druhé pololetí roku 2011
jsme pro vás připravili nejen pra-

videlné kurzy, ale i novinky – orientační běh pro děti od 6 do 10
let, kroužek pro šikovné holky
(1. – 4. třída), jógu pro děti (4 –
6 let). Více se dozvíte na našich
nových webových stránkách
www.mccirkus.cz. Zápisy do
kurzů proběhnou v úterý 6. září
od 9 do 11 hodin a ve středu
7. září od 16 do 18 hodin.
Připraven pro vás bude i další
zajímavý program, jako první
v novém školním roce proběhne
v sobotu 17. září celodenní akce
– Benefice pro mateřské centrum, v sobotu 22. října se chystáme na výlet vlakem na zámek
Stránov. V sobotu 12. listopadu
proběhne tradiční podzimní bazárek oblečení a potřeb pro děti
a ve čtvrtek 24. listopadu večer
budeme zdobit adventní věnce.
Rok 2011 zakončíme zpíváním
koled na zahradě mateřského
centra ve středu 21. prosince.

Kromě uvedených akcí
jsou připravena pravidelná
divadelní představení:
neděle 2. 10., 16 hod. – Pohádkový
Cirkus, Sněhurka, divadlo Lokvar
úterý 18. 10. 9.30 hod. – Pidipohádky, O kůzlátkách, Pruhované panenky
neděle 6. 11.16 hod. – Pohádkový
Cirkus, Tři malá prasátka, divadlo
Buchty a loutky
úterý 15. 11. 9.30 hod. – Pidipohádky,
Perníková chaloupka, Sváťovo dividlo
neděle 4. 12. 16 hod. – Pohádkový
Cirkus, Setkání před Betlémem, Teátr
Víti Marčíka
úterý 13. 12. 9.30 hod. – Pidipohádky, Uloupená vánoční hvězda, divadlo
Kulich
Šárka Slavíková


a Kateřina Arnotová, MC Cirkus

Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu , označeném logem Pražské
plynárenské,a.s., zaparkovaném na
náměstí Jiřího Berana.
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinnou společností Měření
dodávek plynu, a.s. a ÚMČ Praha-Čakovice nabízí odběratelům zemního
plynu novou službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci
Pražské plynárenské, a.s. mohou vy-

řídit záležitosti související s odběrem
zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
•zahájení, převod a ukončení odběru
zemního plynu
•změny smluvního vztahu (způsobu
placení, zasílací adresy, jména atd.)
•převzetí reklamace, výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
•informace k otázkám souvisejícím
s dodávkami zemního plynu
•tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí
Prahy.
Bližší informace na tel. číslech
267175174 a 267175202 a na www.
ppas.cz.

Přílišná důvěra se nevyplácí
Je pravdou, že bez důvěry se
člověk neobejde, ale ne nadarmo se říká: „Důvěřuj, ale prověřuj.“ Musí se to však dělat
s mírou, ať už se jedná o vztahy v partnerství či obchod za
účelem výhodné koupě. Sama
jsem na vlastní kůži zjistila, jak
jednoduché je dostat se do
přízně seniora. Roznášela jsem
s kolegyněmi z úřadu seniorům poukázky k jejich životnímu jubileu. Spousta z nich nás
ochotně zvala do svých příbytků. Stačilo k tomu opravdu
málo: „Dobrý den, pane (í)...,
jsme zaměstnanci MČ Praha-Čakovice a přišli jsme vám
poblahopřát k Vašim narozeninám.“ Žádný z nich si však
od nás nevyžádal průkazku
zaměstnance městské části.
Není pochyb o tom, že senioři jsou stále snadným terčem
podvodníků a zlodějů, kteří
využívají různé lsti, jak na nich
získat peníze. Opatrnosti však

není nikdy dost, a proto si vždy
vyžádejte doklad totožnosti
nebo služební průkaz a ověřte si, zda osoba je skutečným
zaměstnancem dané instituce i za cenu toho, že to bude
déle trvat. Obálku s čímkoliv
Vám může předat každý. Berte
v potaz, že my jsme předávali
„jen poukázky do Globusu“, ale
vyžadovali jsme po seniorech
podpis. Mezi seniory se našli
i tací, kteří nám plně důvěřovali
s větou: „Paní, já nemám brýle,
ukažte mi prstem, kde to mám
podepsat.“ Ano, podepisovalo
se „jen převzetí ceniny“, ale co
kdyby to byla nějaká smlouva
zavazující vás k čemukoliv?
Důvěra se získává obtížně, ale
dá se velmi rychle ztratit nepoctivostí a lží. Pamatujte proto,
že důvěřovat, ale prověřovat je
správná zásada.
„Nedůvěřujte těm, kterým
nerozumíte.“ (Jack Trout)

Jindra Soroková
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Nový mostek, zelená zóna a cesta pro stavbu

Pokračování ze strany 1

Obyvatelé bytů „U Zámeckého
parku“ se začali stěhovat do
svého v roce 2006.

Územní plán
V územním plánu schváleném
v den s magickým datem 9. 9.
1999 je zakresleno ještě sousední území pro výstavbu v tzv. kódu
využití území „D“, který byl později změněn (v minulém volebním období) na „E“. Kódy definují
závazné podíly podlažních ploch
vůči ploše pozemku a podíl zeleně k rozloze pozemku (laicky

řečeno počty bytů). Mezi režimy
D a E není rozdíl v povolené maximální výšce staveb. O tomto
území se mluví jako 3. etapě.
S ní se ale spojuje několik trablů:
Má tam být? Kudy budou jezdit
nákladní auta na stavbu?

Odpovědi
Dnes je v situaci již celkem jasno.
Územní plán (tvoří ho magistrát,
MČ na něj má celkem malý vliv)
s výstavbou počítá od roku 1999,
tedy bylo možné ji předpokládat.
Na území se již pracuje.
S dopravou spojenou se staveb-

ními pracemi byla věc složitější,
dnes je už ale také jasno. Pochopitelně nebylo v ničím zájmu (kromě
investora 3. etapy), aby se jezdilo
přes sídliště u zámeckého parku
a po Schoellerově ulici (Alexandr
Schoeller byl zakladatelem cukrovaru). Řešení byla dvě. Vybudovat
most přes koleje východně od
stavby a jezdit přes Tryskovickou,
což bylo nad „rámec možností“ investora, jinými slovy radnicí
nevyjednatelné. Další varianta,
za kterou si stál investor, že se
bude „opatrně“ jezdit přes sídliště a pak přes Schoellerovu, což
ovšem znamená pak i přes celé
Čakovice. A poslední varianta by
byla jezdit přes bývalý cukrovar,
který byl ve vlastnictví LB a chyběl mostek. Nakonec se realizuje
právě tato varianta, v červnu byl
kolaudován bytelný most a jezdí se kolem Baumitu. Obec kvůli
tomu investovala poměrně značnou částku do části pozemků
bývalého cukrovaru, aby získala
vyjednávací pozici s budoucím
investorem a nebylo možné opět
dopravu na stavbu zahrát „do
autu“ a obtěžovat dopravou sta-

ré Čakovice a Třeboradice, jako
tomu bylo v případě 1. a 2. etapy.

Budoucnost
V oblasti za cukrovarem má
developer etapy 3 povinnost
vytvořit zelenou zónu. Do budoucna se cesta změní na
stezku pro chodce a cyklisty,
a pokud se podaří revitalizovat oblast Mratínského potoka
(byla podána žádost o dotaci
na studii proveditelnosti), vznikne v této lokalitě hezký kus
Čakovic. Místo stávají džungle
nepořádku u Baumitu, která je
již částečně na náklady investora uklizena, vznikne skutečná
zeleň s lavičkami, potok (dnes
spíš betonový žlab) by měl být
revitalizován přírodě blízkým
způsobem. V jednání je rozšíření zámeckého parku až k již
stojícím domům a v ideálním
případě by v budoucnu mělo
dojít k vytvoření rekreačního
propojení směrem do Ďáblic
a obráceně směrem do středních Čech.
Jan Šercl na základě rozhovoru
s místostarostou Jiřím Vintiškou

Putování po moravských pamětihodnostech

Začínal krásný den, budíky zvonily
před pátou ranní, a i když se mnohým
nechtělo v časnou hodinu vstávat z postele, touha po dobrodružství je donutila. Jiní byli natolik natěšeni, že vyrazili
již v předstihu čekat na autobus.

Chystal se totiž náš první letošní výlet, tentokrát do areálu
zámku v Lednici na jižní Moravě
a na hrad Špilberk. Cestu nám
sice trochu zkomplikovala dopravní situace na dálnici D1, ale

 SKAUTSKÉ JAMBOREE
Na přelomu července a srpna se propagační reklamy, hráli hry, hleuskuteční největší setkání mladých lidí na světě – 22. světové
skautské jamboree. A co to vlastně je? Jamboree je setkání skautů
z celého světa, konající se jednou
za čtyři roky, letos se uskuteční ve
Švédsku. A my, čeští skauti, opět
nebudeme chybět! „Reprezentovat“ budeme i my, dvě skautky
z čakovického střediska ATHABASKA.
Vyrážíme ve čtyřech jamoddílech.
Každý o čtyřiceti lidech. Jamoddíl
se dělí na patroly, menší týmy, ve
kterých budeme fungovat přímo
na jamboree. Náš pražský jamoddíl měl již tři setkání, na nichž jsme
se pilně připravovali, natáčeli jsme

dali sponzory a nacvičovali hudební představení. A seznamovali se
se zemí, do které pojedeme, a učili
se, jak prezentovat skauting a náš
stát. Po Jamboree nejedeme hned
domů, přesouváme se do Norska,
kam nás pozvali místní skauti.
Jamboree je skvělou příležitostí
„naživo“ poznat jiné kultury, seznámit se s lidmi z různých částí
světa, procvičit si cizí jazyky i navázat přátelství. Až se vrátíme,
určitě budeme naše zážitky prezentovat u nás doma, skautům
i veřejnosti. za pražský jamoddíl
Kateřina Nedvědová
a Zuzana Houšková
středisko ATHABASKA Čakovice
(www.athabaska.org)

našeho zkušeného a vytrvalého
řidiče to nerozházelo.
Průvodkyně zámlku nás uvedla
do vstupní síně, ve které všechny zaujal nádherný zlatý lustr
vážící 690 kg. Ke koukání toho
bylo opravdu mnoho: lovecký
salónek, koupelna z 19. století
s vanou z jednoho kusu mramoru, ložnice hraběnky, kuřácký salonek a japonské vázy.
Snad nejvíce nás upoutala
knihovna s točitým schodištěm, které bylo vyřezáno z jediného stromu a zkonstruováno bez použití kovových
hřebíků. Knihovna obsahovala
přes dva tisíce knih, ale žádná
z nich nebyla napsaná česky.
Po menší občerstvovací pauze
jsme s námořnickým „ahój“ vypluli po zámecké Dyji směrem
k Janovu hradu. A pak k Valtickému zámku a už celkem znaveni jsme konečně dorazili do
Pasohlávek, kde nás již čekaly
připravené pokoje a chutná ve-

čeře. Po večeři někteří zamířili
do termálního bazénu a jiní do
vinného sklípku u Adamíků. Ve
sklípku se slavilo krásné jubileum paní Věry Legnerové, která
si oslavu náramně užila ve společnosti ostatních výletníků.
Ranní čaj a snídaně nás postrčily do slunného pátečního
dne a my jsme vyrazili směrem
do druhého největšího města
v České republice a hlavního města Moravy Brna, jehož
dominantou je hrad a pevnost
Špilberk. Navštívili jsme stálou
expozici barokního pevnostního stavitelství a vězeňství josefínské doby – Kasematy.
Výlet se nám opravdu vydařil,
jen páteční den nám tošičku znepříjemnilo velké horko.
Krásně unaveni, spokojeni, plni
dojmů a pěkných zážitků jsme
se vrátili do svých rodných Čakovic. Všude dobře, ale doma
nejlépe.


Jindra Soroková
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Omamné a půvabné lilie na zámku
Jsou výjimečné a dokáží upoutat pozornost jak ve volné přírodě, nebo záhonku, tak v kytici
řezaných květů. Stručně řečeno,
nejde je přehlédnout. Je to princezna květin a květina králů.
Tyto důstojné krásky, kterých
existuje mnoho druhů a odrůd
bylo možno spatřit na výstavě
ve velkém sále čakovického
zámku 2. – 3. 7. 2011. Ten, kdo
měl možnost výstavu navštívit,

exponátů a jejich úroveň, skladba a kvalita byly velmi dobré.
Výstavu zhlédlo necelých 500
návštěvníků, a tak je možno říci,
že se letošní výstava vydařila.
Nevídanou raritou byl obrovský fascinovaný semenáč s 98
květy a poupaty Citronella x
L. davidii od Jany Pošvecové.
Mezi exponáty Evy Kudrnáčové upoutala váza plná Netty
s Pride. Karel Vereš vystavoval
výběr ze svých aureliánů, které
našly domov v Pražské botanické zahradě v Troji. Jeho Zlatá Praha nepotřebuje komentář.
Každý milovník botanických
druhů musel smeknout před
třemi lodyhami Lilium martagon
Ireny Hanzlíčkové. Na výstavě se málokdy sejde 23 tango
hybridů a tolik novošlechtění ze
semen od J. Hoella z Tasmánie

Nenechte si ujít

LíPa – 17. 9. Posvícení
MC Cirkus 00 – 2. 10., 16 hod. –
Pohádkový Cirkus, Sněhurka, divadlo
Lokvar
18. 10. 9.30 hod. – Pidipohádky,
O kůzlátkách, Pruhované panenky
SK Třeboradice
Sezóna v Třeboradicích začíná pro
dospělé fotbalisty již v polovině srpna, ale všichni hrají venku, takže
jediný zápas v srpnu je zápas mužů
„A“ proti Kunraticím (neděle 28. 8.
od 17:00). Je to první domácí zápas
našeho Áčka v pražském přeboru.
Další zápasy dospělých i mládeže se
na domácím hřišti hrají až v září.
Trhy – 9. 7. trhy v Čakovicích budou od již i v sobotu!
Klub seniorů, Cukrovarská 52
Akce 6. 9. 2011, 13,30 hod.
Angličtina pro začátečníky (jen pro
přihlášené)
7. 9. 2011, 14,00 hod.
Hasičský záchranný sbor hl.
m. Prahy téma: „Požární ochrana
a ochrana za mimořádných událostí“
12. 9. 2011, 13,00 hod.
Nordic Walking s Evou Sokolovou
od Kobyliské střelnice přes Ďáblický
háj ke hvězdárně ...
13. 9. 2011, 13,30 hod.
Angličtina pro začátečníky (jen pro
přihlášené)
14. 9. 2011– Olympiáda pro seni-

ory ve spolupráci s MČ Praha 18
20. 9. 2011, 13,30 hod.
Angličtina pro začátečníky (jen pro
přihlášené)
21. 9. 2011, 14,00 hod. – Mgr. Jitka Janíková, téma: „Domácí lékař
v kapse“
27. 9. 2011, 13,30 hod.
Angličtina pro začátečníky (jen
pro přihlášené)
Vycházka – Pražský zlatý kříž
a jeho okolí., S Evou Sokolovou se
vydáme 29. 9. 2011 od sv. Václava
do poloviny Václavského náměstí,
pasáží Lucerna a Světozor, Františkánskou zahradou přes Jungmannovo nám., Platýzem na Uhelný trh
a přes Havelský na Ovocný trh. Sraz
na konečné autobusů v Čakovicích
u Tesca ve 12.00 hod. Na vycházku
není nutné se předem hlásit.
Senior help – seminář posilování
paměti pro seniory
Seminář se bude konat ve dnech
6., 13., 20., 27. 10, a 3. 11. 2011
v Klubu seniorů od 14,00 hod. Seminář je zdarma! Počet uchazečů je
však omezen.
Zájemci se, prosím, hlaste paní
Sorokové na MČ Praha-Čakovice
nebo na tel. 777 482 981 nebo
283061427.
Svoje akce prosím avizujte na adresu unas@cakovice.cz.

Kurz angličtiny pro seniory

určitě alespoň na okamžik podlehl jejich smyslné vůni a neodolatelnému šarmu.
O výstavě informoval mimo jiné
časopis Zahrádkář a Český rozhlas v regionálním vysílání. Výstava byla zahájena v 8.30 hod.
Za účasti několika významných
hostů včetně nejstaršího vystavovatele Václava Tyleho (91
let). Dopoledne se pak dostavil
zpravodajský štáb Metropolitní
televize, a tak se naše výstava
dostala několika vstupy do pondělního zpravodajství.. Celkem
přijelo nebo poslalo své květy
12 vystavovatelů z různých míst
naší republiky (Tábor, Rakovník,
Most, Náchod, Praha, Račiněves, Kly...). Vystaveno bylo 174

nebo Des Paulsona z Nového
Zélandu jako právě letos v Čakovicích. Také je nutno zmínit
naše lilie, jejich největší expozice byla umístěna ve středu
sálu. Jedna z nejlepších Evina,
Bílá růže, Tanečnice, Afričanka,
Sára a spousty dalších.
Rád bych poděkoval MČ PrahaČakovice za možnost zorganizovat tuto výstavu opět v prostorách zámku Čakovice a rádi zde
budeme s podporou radnice pokračovat. Děkuji také všem svým
přátelům lulkářům, ale i ostatním,
kteří nám svou pomocí přispěli
k uskutečnění krásné podívané
pro naše spoluobčany.
Vratislav Novák,
předseda ČZS SZO Martagon

Klub seniorů pořádá od
6. září 2011 kurz angličtiny
pro seniory, který se bude
konat každé úterý od 13,30
hod. v Klubu seniorů, Cukrovarská 52, Čakovice.
MČ Praha-Čakovice uhradí
lektora anglického jazyka. Zájemce o výuku si hradí pouze
učebnice: AJ pro jazykové ško-

ly 1 – nová, autoři Nangonová,
Peprník, Hopkinson a slovník
AJ-ČJ.
Podrobnější informace Vám
poskytne paní Jindra Soroková na tel. 777 482 981 nabo
283 061 427.
POZOR – bereme jen omezený počet uchazečů!!!!
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Představujeme Odbor bytového hospodářství a správy budov – OBHSB

Akce kulový blesk
Pokračování ze strany 1

Říkáte, že máte ráda lidi.
S jakými problémy
za Vámi chodí nejčastěji?
„Práci dělám ráda, přestože je

Agenda odboru

• Údržba domovního a bytového fondu
• Vedení evidence obecních bytů, tj,
bytů, které jsou ve správě MČ
• Místní šetření pro zajišťování
oprávněnosti stížností, závad a nedostatků a přijímá k tomu potřebná
opatření
• Evidence žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o přidělení bytu
• Příprava nájemních smluv na byty
a nebytové prostory
• Odbor prověřuje výměny bytů, pře-

náročná. Kdyby mě nebavila, neděla bych ji. Jsem nestranný člověk a přistupuji tak lidem. Musíte
se vžít do situace člověka, který
sem přijde. Úřad má být proto,
aby lidem pomáhal. V rámci zákona a možností. Tak se snažím rozumně vysvětlit, co se dá
udělat, a snažím se domluvit se
a pomoci,“ říká paní Přibylová.


Odbor vede i evidenci žádostí
o byty. Momentálně je neuspokojených 220 žadatelů. Obec
spravuje celkem asi 400 bytů
a z tohoto počtu se jich obvykle
uvolňuje asi tak deset za rok.
Ale bývají po neplatičích, což
vypovídá o jejich stavu.
OBHS spravuje dům s pečovatelskou službou v Třeboradicích
s 19 byty.
Do pole působnosti paní Přibylové patří i sportovní haly
a hřiště u základní školy, které
patří MČ. Tam pracují tři správci, otevřeno je i přes víkendy.

Akce kulový blesk
Odbor se podílí i na přípravě rekonstrukcí domů, které vlastní
MČ. Na sídlišti „u Párníků“ zbývá ještě jeden bytový dům, kde
bude postavena nástavba a provedena rekonstrukce. Nástavby
a rekonstrukce pěti domů v sídlišti se financovaly z rozpočtu
MČ a nově vzniklé byty jsou
v majetku MČ – tedy nájemní.
chod nájmů a užívání bytů k jiným
účelům než k bydlení
• Předpis a evidenci plateb nájemného a vyúčtování nájemného a služeb
spojených s užíváním bytu
• Vymáhání dlužného nájemného
• Příprava podkladů k vypsání a vyhodnocení výběrových řízení na stavební práce - v rámci oprav a stavebních úprav svěřených objektů.
• Koordinace drobných stavební činností při rekonstrukcích domů a modernizacích bytů.

Na sídlišti „U Párníků“ zbývá ještě jeden bytový dům k rekonstrukci
O posledních dvou rozhodla
MČ jinak – nově vybudované
byty jsou prodávány do vlastnictví soukromých osob. Vznikne Společenství vlastníků jednotek, kde městská část bude
jedním z vlastníků (stávajících 8
bytů). Obyvatelé domu rekonstrukci „přežijí“ v jiných volných
obecních bytech, kam se právě
přestěhovali. Oproti filmové akci
Kulový blesk se ovšem nájemníci v Čakovicích vrátí do „svých“
bytů ve „svém“ zrekonstruovaném domě. „Není to jednoduché, ani pro nás, ani pro nájemníky. Někteří žijí v bytech desítky
let,“ komentuje organizaci akce
paní Přibylová.
Rekonstrukce domu je vesměs přínosná akce ale přináší
i smutné příběhy. V bytech žijí

i starší lidé, kteří po nové koupelně netouží. A stěhování – byť
dočasné – pro pětaosmdesátiletou dámu rozhodně není, co
by si přála. Všem se za komplikace omlouváme, výsledkem
ovšem bude kvalitnější bydlení
v obecních bytech.

Miniporadna
Havarijní služba pro obecní nájemní byty a prostory:
Například když teče voda, tečou stoupačky atd.: V pracovní době volat na čísla odboru:
283 061 428, resp 283 061 429,
resp. 283 061 430. Po pracovní
době řeší havárie externí firma
na telefonu 603 428 556. Pokud se jedná o problémy s dodávkou teplé vody, volejte na
266 753 851. 
(hs)

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

V pondělí 20. června 2011 proběhlo v dopoledních hodinách slavnostní vyřazení žáků SOŠ a SOU,
Praha-Čakovice – absolventů
oborů vzdělávání s maturitní
zkouškou Podnikání, Kuchař, Číšník a Chovatel cizokrajných zvířat
– tříd NP2, SKČ4 a CH4. Slavnostní
ceremoniál proběhl v překrásném prostředí na zámku v Čakovicích při zajištění a za laskavého
svolení paní Ivany Heřmánkové,
ředitelky čakovické ZUŠ M. Podvalové.
Po slavnostních fanfárách přivítala všechny vzácné hosty,
pedagogy a především absolventy v doprovodu rodičů
a rodinných příslušníků ředitelka školy Mgr. Věra Nováková. Ing. Marie Kousalíková, předsedkyně výboru pro

výchovu a vzdělávání ZHMP,
a paní Alena Samková, předsedkyně školské rady zdůraznily význam vzdělání v životě
člověka, kdy se každý učí především pro sebe a další život,
nikoliv pro školu. Atmosféru
tohoto významného okamžiku
umocnil přednesený Brahmsův
klavírní koncert. Poté žáci jednotlivých tříd převzali maturitní
vysvědčení, protokol o maturitní zkoušce a certifikáty EU
o dosaženém vzdělání.
Slavnost byla ukončena přípitkem a malým občerstvením.
Všem
žákům
gratulujeme
k úspěšnému ukončení studia
na naší škole a přejeme mnoho
úspěchů v budoucích letech.

PaedDr. Vopařilová Marie
učitelka SOŠ a SOU, Praha-Čakovice
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Olympijští reprezentanti z čakovic
vybojovali stříbro ve trojicích
a bronz ve dvojicích. Nohejbalová výprava tak zajistila Praze
celkové vítězství ve svém sportovním odvětví před reprezentací domácího Olomouckého
kraje.
Mladí sportovci tak tím nejlepším způsobem zviditelnili náš
krásný národní sport.

Medailové žně čakovic
Měsíc červen se nesl ve znamení několika akcí. Na samotném začátku měsíce to byly
každoroční jednorázové přebory Prahy všech věkových kategorií, kde se zástupci Čakovic
tradičně umísťují na předních
příčkách. Letos však poprvé
získaly Čakovice nejcennější
double v mužských kategoriích
dvojic a trojic zásluhou dorostenců T. Macurka a M. Strejčka
(ve trojicích ještě doplněných
o P. Poncara a V. Rabase). Oba
putovní poháry tak zakotvily
minimálně na jeden rok v naší
vitríně slávy. Stejná dvojice
hráčů navíc dominovala i v kategoriích dorostu, kde společně
vybojovala 1. místo ve trojicích



V předposledním červnovém týdnu (21. – 26. 6.2011) se konala zřejmě nejvýznamnější letošní mládežnická akce v rámci ČR  – HRY 
5. LETNÍ OLYMPIÁDY dětí a mládeže
České republiky.
Mladí sportovci byli vybráni do
reprezentací jednotlivých regionů v mnoha sportovních odvětvích. Ani nohejbal nebyl výjimkou a nám se dostalo cti hájit
barvy výběru Prahy v mladších
i starších žácích. Ve starších
žácích byla sestava tvořena výhradně hráči Čakovic v sestavě
Jiří Kalous, Jiří Putík a Tomáš
Mleziva. V mladších žácích pak
čakovický Zdeněk Kalous společně s bratry Petrem a Vojtěchem Štěpánkovými, hájícími
barvy Jenštejna.
Soutěže probíhaly ve dvojicích
a trojicích v obou věkových kategoriích. Ve hře byly tedy čtyři
cenné kovy.
Naše reprezentace hlavního města Prahy byla více než
úspěšná. Ze čtyř možných
nominací jsme přivezli čtyři
medaile – 2 zlaté, 1 stříbrnou,
1 bronzovou. O obě zlaté se
postarali starší žáci, mladší pak

Olympijská reprezentace Prahy 2011 v nohejbalu. Zleva horní
řada: Zdeněk Kalous st. (trenér), Miloslav Šnídl (vedoucí), Jiří
Kalous, Jiří Putík, Tomáš Mleziva. Zleva dolní řada: Petr Štěpánek, Zdeněk Kalous ml., Vojtěch Štěpánek
a odděleně s jinými spoluhráči
1. a 2. místo ve dvojicích.
Dva týdny po těchto úspěších
odletěl reprezentační výběr ČR
na mistrovství Evropy ve Španělsku. V jeho řadách nechyběl
M. Strejček (T. Macurek již nemohl startovat z důvodu věku),
který se po výborných výkonech vrátil s tituly mistra Evropy

Limit na paralympiádu v Londýně úspěšně splněn
Česká reprezentantka v plavání Kateřina Komárková (15 let) dokázala
na mistrovství Evropy zdravotně
handicapovaných plavců v Berlíně
splnit „A“ limit na paralympiádu,
která se bude konat v srpnu 2012
v Londýně.

Pokud naše plavecká reprezentace dostane od Mezinárodního
paralympijského výboru dostatečný počet míst, zúčastní se
Katka již druhé paralympiády
ve své kariéře. První zkušenosti
nasbírala v roce 2008 v Pekingu,



Kateřina Komárková je jednou z velkých nadějí českého paraolympijského týmu.

kde se svými výsledky rozhodně
ve startovním poli nezapadla,
a to jí tehdy bylo pouhých 13 let.
Ve sportovní činnosti Katku
podporuje i Městský úřad Prahy 9-Čakovice. Díky finančnímu
příspěvku se tak podařilo Katce zajistit prostředky na získání
speciálně postaveného jízdního
kola, které umožní další a kvalitnější přípravu pro dosažení
skvělých plaveckých výsledků.
Vzhledem k přípravě na blížící se paralympiádu bude na
podzim letošního roku pod vedením trenérky Daniely Kočovské zahájen v jejím mateřském
oddíle SK Slávia Praha náročný
tréninkový program. Věříme, že
Katka jej dokáže na paralympiádě zúročit a dosáhnout třeba
i na medaili.
Všem, kteří mají na sportovním
úspěchu Kateřiny Komárkové
svůj podíl, patří velký dík!
Stanislava Komárková

ve dvojicích a vicemistra Evropy ve trojicích.
Skvělou formu následně zúročili oba jmenovaní hráči v prvním
červencovém víkendu, ve kterém se konalo mistrovství ČR
dorostu. V dresu Kotlářky Praha
vybojovali 2. místo ve dvojicích
a 3. místo ve trojicích.
Oba hráči si tak důrazně řekli
o nominaci mezi nejlepší dorostence v anketě Nohejbalista
roku. Necháme se překvapit.
Jan Kantner,
předseda oddílu nohejbalu
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KURZY
ANGLICKÉHO JAZYKA

Čáma-spol. a.s.
U Parkánu 28
Praha 8 Staré Ďáblice

2011/2012

nabízí své služby:





Budova Gymnázia Čakovice
nám. 25. března, Praha 9



Zápis a rozřazovací testy
12. a 1. září v 1  19 hodin



Zahájení výuky od 19. září
2x2 hodiny týdně


prodej mulčovací kůry

Výuka vedena kvalifikovanými,
zkušenými lektory s VŠ vzděláním.

prodej písku, štěrku, kačírku

Možnost přípravy na mezinárodní
zkoušky: PET, FCE, CAE


odvoz suti , odpadu

Přihlášky a informace:





sběrné suroviny (železné a neželezné kovy,
papír)

zajistíme betonové , maltové směsy
demontáž menších technologických celků
kontakt 602 284 298, 2839 10 864

