Výzva ke kontrole...

Dobrovolný hasičský sbor ...

Opatření v souvislosti s nedávnou vichřicí
naleznete na straně 3.

O nasazení a zásluhách dobrovolných hasičů
se dozvíte na straně 5.
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Zahájení stavby č. 8499
„ZŠ Dr. E. Beneše, Čakovice“
V únoru roku 2004, v rubrice tohoto
časopisu Otázky a odpovědi, odpovídala
starostka Alena Samková na otázku: „Bude
mít základní škola novou tělocvičnu a nové
třídy?“

V té době jsme měli projekt a vydané stavební povolení na nástavbu školy a zpracovaný projekt pro územní řízení na tělocvičnu.
Zbývalo dokončit územní a stavební řízení
na stavbu tělocvičny a pak již „pouze“ sehnat
peníze na tyto investice, které se předpokládaly v řádu desítek milionů.
Během tří let, které od té doby uběhly
jako voda, byla dokončena projektová příprava včetně stavebního povolení a zajištěno
ﬁnancování.
Finančně zajistit takto velkou investici
není v silách městské části, probíhala proto

jednání o získání dotací z rozpočtu hlavního
města Praha. Část ﬁnančních prostředků
jsme dostali jako městská část přímo a za ně
byla vyměněna okna a zateplen obvodový
plášť přístavby školy. Celou akci pak převzal
odbor městského investora Magistrátu hl.m.
Prahy, sloučil oba projekty pod jednu akci
č. 8499 „ZŠ Dr. E. Beneše, Čakovice“ a vypsal
výběrové řízení na dodavatele stavby.
Na letošní rok bylo z rozpočtu hlavního
města Prahy uvolněno na stavbu 60 mil. Kč.,

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.

Tentokrát by se otázky a odpovědi
týkající se dnešního tématu mohly shrnout
do jednoho hesla: „mýty a skutečnosti
okolo mateřských školek v Čakovicích“.
Naše městská část nyní prožívá období
bouřlivého rozvoje. To, co si užívali obyvatelé jižní části Prahy, se nyní přesunulo k nám.
Dalo se to očekávat a také jsme to
očekávali. Že bude
přibývat obyvatel,
že to budou především mladí lidé
a že brzy bude velký tlak na umístění
dětí do mateřských
škol, bylo navýsost
jasné. Proto již v roce 2004 byly hledány možnosti zvýšení
kapacity současných mateřských škol a rovněž výstavby úplně nové školky. Pokud si
probereme možnosti jednotlivých budov
sloužících pro předškolní výchovu:
MŠ Čakovice I - Něvská 830

a tak stavba mohla být zahájena. 1. února
t. r. bylo předáno staveniště ﬁrmě Pragis,
a. s., Praha, která byla vybrána ve výběrovém
řízení a která celou stavbu provede.
Dokončení stavby bude za zhruba 1,5
roku. Během té doby bude nutné přeložit
některé sítě – kanalizace, vodovod, elektro-

Kapacita je 4x24 dětí. Pokud využijeme
možnosti výjimečného navýšení žáků na
28 ve třídě, dostaneme se na 112 dětí. Tato
školka prošla rekonstrukcí a plně vyhovuje
požadavkům tzv. centrální části Čakovic.

Dokončení na straně 3

Kapacita je 74 dětí z toho 50 v budově
v Třeboradicích a 24 v budově v Miškovicích. Paní ředitelka dosud o navýšení
kapacity nepožádala.
Budova Slaviborské nám. 21 Třeboradice je vzhledem ke svému umístění a velikosti
zahrady pro rozšíření nevhodná.
Budova Tuháňská 4, Miškovice je naopak pro přístavbu, a tím zvýšení kapacity,
ideální. Jednak položením mimo hlavní
ulici a potom dostatečnou velikostí zahrady.
Na tuto přestavbu je již vydáno územní
rozhodnutí.
Dále jsme hledali možnosti získání dalších míst pro budoucí mateřskou školku.
Jako dobrý nápad se zdálo využít chátrající
budovu Schoellerova 11 v Třeboradicích.

MŠ Čakovice II - Slaviborské nám. 21

Dokončení na straně 2
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ

Komise zdravotní
Komise životního prostředí
Komise pro Miškovice
Komise pro Třeboradice

Z jednání rady MČ
Na 5. a 6. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:

-

návrhy smlouvy o zřízení věcného břemene s PREdistribuce,
a. s. spočívající v právu chůze, jízdy, provozování, oprav a údržby
kabelů 22 kV k tíži pozemků parc. č. 1372, 1373, 1443, 1444/1,
2, 3 k. ú. Čakovice
návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a návrh smlouvy o trvalém umístění kabelového vedení
s PREdistribuce, a. s., spočívající v právu a povinnosti uzavřít
smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení a provozování
kabelů sdělovacích a 22 kV na pozemcích v k. ú. Čakovice a Třeboradice

-

návrh dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu pozemku parcel. č. 138
k. ú. Čakovice s paní M. V., Čakovice

-

návrh darovací smlouvy na hrací prvky do vlastnictví TJ FC Miškovice

projednala žádosti
-

žádost nájemníků o koupi bytového domu Lužnická 627 – 629,
Čakovice

-

žádost ﬁrmy Expoinvest, s. r. o, o souhlas s novou variantou návrhu
úpravy kódu využití území na pozemku parcel. č. 319/1 v k. ú.
Miškovice

-

žádost o vyjádření k nově přepracované studii Obytný soubor
Schoellerova ul., kterou předložila spol. GIP Schoellerova, s. r. o.

-

žádost o stanovisko k projektu pro akci „Praha – Čakovice, ul.
Kostelecká parc. č. 1439, rozšíření kNN“, který předkládá První
Elektro, a. s. v zastoupení PREdistribuce, a. s.

rada
-

stanovila výši nájemného na 1 m2/měsíc po skončení předplaceného nájemného

-

schválila návrh na jednostranné zvýšení nájemného z bytů dle
zákona č. 107/2006 Sb.

-

vzala na vědomí informaci o dlužnících nájemného a uložila i nadále pokračovat ve vymáhání dluhů podle schválených pravidel

rada určila
-

termíny jednání rady a zastupitelstva v 1. pololetí 2007

-

rada schválila zřízení komisí rady a jmenování předsedů komisí
rady

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
Výbory Zastupitelstva a komise Rady MČ Praha – Čakovice
Výbory zastupitelstva:
Finanční výbor
Kontrolní výbor

předseda
předseda

Dana Bossanyiová
Ing. Jiří Otradovský

Komise školská
Komise pro dopravu
Komise pro bezpečnost
Komise pro místní
hospodářství
Komise pro sport
a tělovýchovu
Komise stavební
a územního rozvoje
Komise bytová a sociální

předseda
předseda
předseda

Jana Kosová
Václav Kantner
Jaroslav Mangl

předseda

Miroslav Páv

předseda

MUDr. Vladimír Vobořil

předseda
předseda

Jiří Vintiška st.
Rudolf Vecka

Komise kulturní

předseda

Ivana Heřmánková

Komise rady

předseda
předseda
předseda
předseda

MUDr. Lubor Václavek
Ing. Michal Seidl, MBA
Václav Kolář
Jaroslav Vomáčka

Předsedy komisí je možné kontaktovat prostřednictvím
sekretariátu vedení ÚMČ Praha – Čakovice,
nám. 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice,
tel. 283 061 410, 283 061 413, fax 293 933 497

projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
-

U NÁS V ČAKOVICÍCH

e-mail: mestska.cast@cakovice.cz

OTÁZKY A ODPOVĚDI - dokončení
Bohužel, přestože budova by využít šla, pozemek byl pro školku příliš
malý a různé alternativy výjimek z předpisů byly tak krkolomné a problematické, že jsme tento projekt nakonec opustili. Co dál? Pro oblast
Třeboradic, jižní části Čakovic a nové zástavby je potřeba školka s kapacitou srovnatelnou s čakovickou školkou. Nejvhodnější se nakonec
ukázal projekt umístění školky v polyfunkčním domě Čtyřlístek, který
nyní vyrůstá naproti obytnému souboru U zámeckého parku. Jaký tedy
bude další postup?
Na zasedání zastupitelstva v březnu letošního roku bude předložen
návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na nebytové
prostory pro školku v přízemí domu Čtyřlístek a to včetně ﬁnančního
zajištění. Dům by měl být kolaudován v březnu 2008 a to s počáteční
kapacitou 60. Třídy budou sice připraveny a vybaveny pro maximální
kapacitu – tj. 4x24 (28), ale pozemek zahrady je zatím připraven pro
60 dětí. S postupujícím zastavováním dalších pozemků v této lokalitě se
k zahradě přidá další část a kapacita se rozšíří.
To znamená, že v září 2008 bude moci nastoupit prvních 60 dětí
do nové školky. Ideální by bylo, kdyby se podařilo zajistit ﬁnancování
přístavby a rekonstrukce miškovické školky tak, aby projekty na sebe
plynule navazovaly.
Třeboradická budova MŠ Čakovice II bude udržována v provozuschopném stavu do té doby, než opadne „populační“ vlna současnosti
a v horizontu cca 7-10 let bude pravděpodobně možné uvažovat o jiném
využití.
Na závěr mi dovolte malé shrnutí a vyvrácení největších mýtů:
· „Na novou školku nejsou peníze“ – najdeme je, přijďte se podívat
na březnové zasedání zastupitelstva;
· „Radnice chce prodat pozemek u miškovické školky na stavební
parcely“ – nesmysl, nikdy jsme o tom neuvažovali;
· „Třeboradická školka bude z nařízení hygienika od září uzavřena“
- není pravda, její technický stav má sice do ideálu daleko, ale je
provozuschopná a v únorovém termínu řádně proběhl zápis dětí;
· „V případě převisu poptávky bude komise rozhodovat o přijetí na
základě výše sponzorského daru ve prospěch školky, městské části,
či známostí “ – nesmysl, nikdy tak nerozhodovala a osobně ručím za
to, že zveřejněná kritéria jsou jasná a každé rozhodnutí této komise
bude řádně odůvodněno a následně zveřejněno.
Na závěr ještě jednu připomínku. Městská část má ze zákona povinnost zajistit předškolní výchovu dítěti (trvale hlášenému na jejím území)
v posledním roce před nástupem povinné školní docházky. To znamená,
že není a nebude kapacita mateřských školek zcela naplněna, ale bude
ponechána rezerva pro případné předškoláky, kteří se v průběhu roku
do Čakovic nastěhují a přihlásí k trvalému pobytu.
Vážení rodiče, ten nejhorší mýtus bych chtěla vyvrátit nakonec. Není
pravda, že nemá cenu se snažit se mnou dojednat schůzku. Čakovická
radnice není nedobytný hrad a nikdy jsem neodmítla nikoho, kdo žádal
o schůzku. Prosím tedy, nehledejte informace prostřednictvím šeptandy,
ale přijďte je načerpat ze zdroje.
Alena Samková
•
•

•

řádková inzerce
Prodám dubové podlahy, schody, střešní okna.
Tel.: 777 788 164
RE/MAX prodává nejvíce nemovitostí na světě. Prodáme,
pronajmeme i Vaši nemovitost nebo pozemek.
Tel.: 731 618 355, vaclav.vrhel@remax-czech.cz
Koupím větší ZAHRADU (nestavební pozemek – i pole)
v Hovorčovicích nebo blízkém okolí. Tel. 724 011 958
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kabely, veřejné osvětlení atd., položit nové přípojky, vybudovat nástavbu novější části
školy, kde budou nové třídy a postavit novou halu tělocvičny s propojením na školní
budovu.
Stavba začne nutnou přeložkou sítí. Pak bude pokračovat nástavba školy. Zde bude
nutné koordinovat práce s provozem školy. Tělocvična se bude stavět jako poslední a její
stavba bude omezovat provoz školy jen v menší míře.
Stavbu dozoruje na základě mandátní smlouvy s MHMP ﬁrma Zavos, s. r. o.; zástupci
městské části se budou zúčastňovat kontrolních dnů, kde budou sledovat postup celé
stavby. Věřím, že stavbu budou se zájmem sledovat nejen žáci základní školy a jejich
rodiče, ale i většina obyvatel naší městské části.
Ing. Milena Pekařová
tajemnice ÚMČ

Výzva ke kontrole stability a zdravotního stavu dřevin
Naše městská část po vichřici 18. 1. 2007 přistoupila k uzavření zámeckého parku do odvolání. Při vichřici zde spadly
čtyři stromy a následně další dva. Byl povolán znalec z oboru
dendrologie, aby se vyjádřil ke stabilitě rizikových stromů. Situací se zabývala komise životního prostředí a rada MČ na svém
7. zasedání konaném 5. 2. 2007. Park bude pro své návštěvníky
opět otevřen po provedení bezpečnostních opatření.
Zámecký park nebyl jediným místem, kde padaly stromy,
což je patrno z fotodokumentace pořízené MČ 19. 1. 2007 po
vichřici.
V této souvislosti vyzýváme vlastníky dřevin (zejména
vzrostlých stromů), aby provedli kontrolu jejich stability a celkového zdravotního stavu. Upozorňujeme, že za strom zodpovídá

jeho vlastník, resp. vlastník pozemku, na kterém strom roste.
V případě, že někdo z vás bude chtít svojí dřevinu pokácet
(pokud se jedná o strom na pozemku fyzické osoby), musí
změřit obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí. Pokud
je obvod v této výšce menší než 80 cm, nevyžaduje se ke kácení
těchto dřevin povolení ke kácení. Pokud je situace opačná,
nebo se jedná o dřevinu na pozemku právnické osoby, musíte
podat žádost o povolení ke kácení dřeviny. Vše upravuje zákon
č. 114/1992 Sb. v platném znění a vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb. Dále není třeba povolení
ke kácení dřevin, pokud je splněn § 8, odst. 4 výše uvedeného
zákona o ochraně přírody a krajiny. „Povolení není třeba
ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně
ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.
Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedeného kácení.“ Výše citovaná vyhláška
stanoví náležitosti takového oznámení, které musí být stejné jako žádost o povolení ke kácení dřevin.
Formulář žádosti o povolení kácení dřevin lze získat buď na odboru životního prostředí a majetkoprávním nebo na internetových
stránkách našeho úřadu.
Ing. Lucie Zemanová
vedoucí OŽPaMp
Oznámení - Oznámení - Oznámení - Oznámení - Oznámení - Oznámení - Oznámení - Oznámení

Akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace oznamují, že z důvodu výměny armatur ve dnech
27. 02. 2007 (úterý) od 8:00 až 28.02.2007 (středa) do 14:00 bude přerušena dodávka vody v lokalitě Prahy 9,
to je celá oblast MČ Čakovice. V případě vhodných klimatických a dopravních podmínek bude zajištěn rozvoz
pitné vody cisternami.
Markéta Kubrová, vedoucí OBHSB
Oznámení - Oznámení - Oznámení - Oznámení - Oznámení - Oznámení - Oznámení - Oznámení
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Vážený příteli ...
Čakovice mají to privilegium, že jsou již několik desetiletí sídlem
včelařského spolku pro okolní obce: Satalice, Vinoř, Kbely, Letňany,
Ďáblice, Dolní Chabry, Březiněves a jiné přímo začleněné pod městskou
část Čakovice. Včelařský spolek tedy
právem může být uveden mezi spolky
se sídlem v Čakovicích. Občané by jistě
uvítali, kdyby si články včelařského
spolku publikované v „U NÁS V ČAKOVICÍCH“ mohli souhrnně přečíst
na vašem webu. Pokud bychom dostali
svou stránku, jistě bychom ji stačili
naplnit zprávami o naší činnosti i zajímavostmi ze života včel. Chtěli
bychom ji využít pro podchycení zájemců o včelaření, zejména mládeže.
Na případnou spolupráci se těší
Vladimír Matěna, předseda ZOČSV v Čakovicích

KAŽDÝ, KDO ODEBÍRÁ PODZEMNÍ NEBO
POVRCHOVOU VODU, NEBO KDO DO TĚCHTO
VOD VYPOUŠTÍ ODPADNÍ VODU, MUSÍ MÍT

OD 1. 1. 2008
POVOLENÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU

UŽÍVÁTE VODU NAPŘÍKLAD JAKO
• fyzická osoba – odběr vody k zalévání zahrady či k napájení drobného zvířectva,
vypouštění odpadní vody z domovní čistírny odpadních vod?
• živnostník – odběr vody pro zahradnictví, vypouštění předčištěných odpadních vod z technologií,
myček aut, penzionů, malých čistíren odpadních vod?
• zemědělec – odběr vody k zavlažování či k napájení zvířat?
• rybníkář – odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží?
• provozovatel veřejného koupaliště – odběr či vypouštění vody?
• provozovatel lyžařského areálu – odběr vody k výrobě sněhu vodními děly?
K takovému nakládání s vodami musíte mít platné povolení vodoprávního úřadu.
Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení. Povolení není nutné ani
tehdy, pokud je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou
(vodárenskou či kanalizační společností, obcí apod.).
Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu, nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu
bez příslušného povolení, vystavuje se pokutě, která může činit:
• u fyzické osoby až 50 000 Kč
• u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla
vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.
Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále.
Povolení k odběru podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování jednotlivé domácnosti
pitnou vodou nezanikají.
Pokud si nejste jisti, kontaktujte vodoprávní úřad na vašem obecním úřadu nebo volejte bezplatně infolinku:
infolinka 800 101 197
www.zanikpovoleni.cz
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Ze života dobrovolného hasičského sboru
Čakovice - Ďáblice
Kdy a za jakým účelem vznikla jednotka většinou nositelem části kulturního dědictví
obce, pracuje s mládeží, připravuje nové členy
požární ochrany Ďáblice?
pro jednotku a atd.
JPO je zřízena obcí nebo městskou částí za
Jednotka požární ochrany Ďáblice vznikla
na jaře v roce 2002 a to na základě dohody účelem záchrany života, zdraví, zvířat, majetku
městských částí Praha-Čakovice a Praha-Ďáb- a životního prostředí, její statut je na úrovni
lice. Touto dohodou bylo sledováno ušetření profesionálních hasičských sborů. Členové jsou
obecních ﬁnancí v řádu desítek milionů ko- chráněni pojištěním a mají bezplatné zdravotní
run, které by spolykala stavba nové stanice prohlídky, výcvik a účastní se spolupráce s HZS
a zázemí pro hasiče v Čakovicích. Díky tomu, ČR. JPO je zálohou HZS ČR.
že obě městské části spolu sousedí a v městské
Nedávno v našich městských částech
napáchala větrná smršť škody na porostech
a naše hasiče jsme na místě neviděli. Proč
tomu tak je?

obce. Musím však připomenout, že nejsme ze
svého statutu technická správa obce.
Když jsme tedy u ohrožení a zasahování,
kolik zásahů jste v poslední době měli?
Vezmeme to od začátku. V roce 2002 bylo
15 zásahů mimo povodní, v roce 2003 bylo
42 zásahů, v roce 2004 bylo 25 zásahů, v roce
2005, kdy jsme zahájili opravu naší hasičské
stanice z důvodu havarijního stavu, již jen 3

Přestože JPO zřizuje obec nebo městská
část, je její činnost v krizovém období podřízena vyššímu centrálnímu velení, a to Hasičskému záchrannému sboru ČR, krajskému operačnímu a informačnímu středisku v hlavním
městě Praze. Toto středisko určuje jednotce
místo zásahu. Proto je možné, že v naší městské
části Ďáblice byla hasičská stanice bez využití,
rozhodl se Sbor dobrovolných hasičů Čakovice, který byl znovu založen v roce 1998 ve
spolupráci s městskými částmi, že se sloučí se
sborem v Ďáblicích, a stanice tím získá nové
osazenstvo.
Tím, že se oba sbory sloučily, došlo k výraznému ušetření magistrátních a obecních
ﬁnancí, které by jinak byly vynaloženy na

zásahy. V roce 2006, i přes probíhající generální opravu hasičské stanice, jsme se účastnili
několika zásahů, a to hlavně v době povodňové
situace v Praze, kdy jsme stavěli a rozebírali
protipovodňové stěny a účastnili jsme se všech
cvičení pořádaných HZS Praha a Magistrátu
hl. m. Prahy, byli jsme vysíláni na čerpání
sklepů a polních jezer v našich a okolních M.Č.
Chceme zmínit ještě rok 2005, to bylo velké

části zasahují kolegové z jiných městských částí
a naše jednotka zasahuje třeba na druhém
konci Prahy. Prostě hasiči záchranáři. Jsme
součástí Integrovaného záchranného systému
ČR na území hl. m. Prahy. Samozřejmostí je
úzká spolupráce s Hasičským záchranným
sborem ČR v hlavním městě Praze. Mimo krizová období je to něco jiného. Spolupracujeme
souběžný provoz obou sborů těchto dvou
městských částí.
Sbor dobrovolných hasičů a Jednotka
požární ochrany. Jaký je mezi tím rozdíl?

cvičení „PODZIM 2005“, které bylo zaměřeno
jako protiteroristické cvičení, a v roce 2006
cvičení s názvem „VODA 2006“ na záchranu
a evakuaci občanů při velké vodě. Zhruba za
měsíc přišla opravdová velká voda a ocitli jsme
se v ostrých zásazích. Naše jednotka obdržela
mimo jiná uznání, pamětní list a poděkování
s medailí od pana primátora Pavla Béma.

Abychom vás netrápili právními předpisy,
vysvětlíme to takto. Obecně vzato, je vhodné,
aby každý činný člen sboru dobrovolných hasičů (SDH) byl členem některé jednotky požární
Hovoříte o opravě hasičské stanice. Můochrany obce (JPO), která se nachází v jeho
žete nám něco o tom říci?
okolí. SDH je občanské sdružení podobné
svazu zahrádkářů, myslivců nebo chovatelů, s vedením obcí a dle jejich pokynů jednotka
Předaná hasičská stanice v Ďáblicích v roce
které pracuje na úseku požární ochrany a je plní asistenční a odborně servisní úkony pro 2002 byla fakticky již vybydlena z dřívějších
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let. Od roku 1998 jsme se jako čakovičtí hasiči
scházeli po restauracích a neměli žádnou zbrojnici a techniku, také nás odmítli integrovat
dva sbory dobrovolných hasičů v Miškovicích
a Třeboradicích.
Velkým úsilím našich členů a městských
částí se tuto stanici podařilo znovu zprovoznit,
naši členové odpracovali přes 2500 brigádnických hodin. V roce 2005 však přestaly již úplně
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audiovizuální techniky a v neposlední řadě se
zde uskutečňovaly odborné přednášky pro
občany a školení pro dobrovolné hasiče záchranáře. Také se zde na konci školního roku
konaly pro školní děti přednášky civilní a požární ochrany spojené s praktickou ukázkou
o využití protipožární techniky.

vice poškozené a nepojízdné vozidla DA Avia,
které jsme sami zprovoznili a zrekonstruovali
za ﬁnanční pomoci městských částí a Magistrátu hlavního města Prahy. O další rozšíření
našeho vozového parku se postaral magistrát
v roce 2004, kdy předal zřizovateli naší jednotky do užívání automobilový žebřík AZ30
IFA, u kterého jsme opět z dotace magistrátu
Zmínili jste se o nejmenších obyvatelích mohli nechat provést důležité opravy. Posledměstských částí, kam se vaše aktivity v tomto
směru ubírají?
V roce 2005 a 2006 jsme se nemohli věnovat své obvyklé činnosti z důvodu přestavby
stanice. Proto jsme naše úsilí věnovali preventivní činnosti v mateřských a základních školách v Čakovicích, Ďáblicích, Hovorčovicích,
Hloubětíně, prostě všude tam, kde ředitelé
předškolních a školních zařízení měli zájem

ním „přírůstkem“ bylo v prosinci 2006 vozidlo
CAS25 K LIAZ, u kterého je v současné době
prováděna oprava. Předpokládaný termín
převzetí by měl být v dubnu 2007, kdy bude
zároveň předána i opravená hasičská stanice,
mimo jiné i s novými garážovými stáními pro
tuto novou techniku.

fungovat hasičské stanici inženýrské sítě, část
elektroinstalace a náklady na vytápění se vyšplhaly do astronomických výšek. Odborným
posudkem byla doporučena generální oprava
tohoto objektu. Ve spolupráci s městskou částí
Praha-Ďáblice, v jejímž majetku stanice je, jsme
v roce 2005 opravili okna, část střechy, vjezdová

vrata, topení, inženýrské sítě a v roce 2006 po
výběrovém řízení se zbývající opravy ujal zřizovatel jednotky M.Č. Ďáblice. Předpokládané
náklady přesáhnou 7 000 000 korun. Předpokládaný termín ukončení opravy stanice je duben 2007. Díky této investici získává jednotka
a SDH Čakovice-Ďáblice odpovídající zázemí
pro svoji činnost a občané obou sousedících
městských částí bod civilní ochrany (v případě
mimořádné události možnost přechodného
ubytování, sklady civilní ochrany, ošetřovnu,
pojízdné kuchyně, pojízdná odmořovací a desinfekční zařízení, atd.).
Ovšem samostatnou kapitolou jsou naši
nejmenší občané - školáci, kteří budou mít
k dispozici odpovídající zázemí pro mimoškolní aktivity a trávení volného času již v bezpečí
a čistotě.
Rádi bychom připomněli, že tato stanice
do začátku opravy fungovala pro své okolí
také jako kulturní zařízení. Pořádali se zde
pro občany bezplatná školení požární ochrany
a první pomoci, setkání s cestovateli s využitím

o prezentaci naší činnosti a ukázku techniky
a přípravy mládeže. Navštívili jsme několik
předškolních a školních zařízení, kde jsme
se setkali s pozitivním přístupem pedagogů,
a díky tomuto mohly děti poznat práci dobrovolných hasičů záchranářů také prakticky,
neboť si mohly vyzkoušet, jak se hasí, použití
přetlakového ventilátoru, lezecké techniky
a mnoho dalšího. Nezapomenutelným zážitkem pro děti také je, když si mohou samy
zahoukat sirénou, a stříkání na cíl ze džberové
stříkačky. Od poloviny roku 2007 počítáme
s otevřením kroužku mladých hasičů přímo
na naší stanici. Z tohoto důvodu jsme v roce
2005 zakoupili pro vyšší bezpečnost dětí starší
dopravní automobil značky Ford Tranzit, který
nahradil dosluhující Škodu Š1203. Toto vozidlo nám umožní bezpečně dopravovat naše
mladé hasiče na a ze soutěží. Nákup a opravu
vozidla jsme částečně ﬁnancovali z členských
brigád našeho SDH a z jeho rozpočtu.

Těšíme se, že po dvou letech budeme moci
začít vykonávat svou dobrovolnou službu na
lepší úrovni než před začátkem opravy hasičské
stanice. Přestože bude hasičská stanice v novém, čeká nás ještě rekonstrukce a inventury
skladu civilní ochrany a dalšího zásahového
vybavení, které jsme získali převodem od Armády ČR (polní kuchyně, čerpadla, agregáty
atd.). Všechen tento materiál musí projít kontrolou a přípravou pro zásah, což bude jistě stát
nemalé ﬁnanční náklady a brigádnické hodiny
našich členů.

Když jste se zmínili o nákupu vozidla,
Skoro každý sbor dobrovolných hasičů se
zajímalo by mě, jakou technikou vaše jed- účastní nějakých soutěží v požárním sportu.
notka disponuje.
Jak je na tom váš sbor?
Zpočátku jsme díky brigádnické činnosti
našich členů zakoupili a dali dohromady
vozidlo CAS25 Š706, u kterého jsme později
nechali, za ﬁnanční pomoci Magistrátu hlavního města Prahy, opravit motorovou část. Poté
jsme odkoupili od Městské části Praha-Čako-

V rámci výcviku jednotky se pravidelně
účastníme Mistrovství ČR v raftech, které
pořádá Hasičský záchranný sbor ČR. V roce
2003 jsme obsadili 9. a 16. místo z 21 mužstev,
v roce 2004 jsme byli 9. a 11. z 15 mužstev, v roce 2005 jsme opravovali stanici a v roce 2006
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jsme obsadili 10. místo ze 17 družstev. Chtěl zřídíme specializovaný kynologický klub pro
bych pouze připomenout, že se účastníme jako integraci psů záchranářů a jejich majitelů.
jediná dobrovolná JPO z ČR.
Příslušníci naší jednotky dělají vše zdarma a ve svém volném čase.
Dále jsme již dvakrát pořádali celorepublikové mistrovství dobrovolných hasičských sboPřijímáte nové členy a co jejich stáří?
rů a jednotek ČR ve vyprošťování zraněných
osob z havarovaných vozidel. První ročník
Ano, přijímáme nové členy. Bydliště není
2004 měl účast 7 družstev a druhý ročník 2005 rozhodující, ale s ohledem na nasazení jednotměl již účast 15 družstev. V roce 2006 jsme ky do výjezdu je ideální, když nové členstvo
z důvodu opravy HS soutěž nepořádali a před- jednotky bude z městských částí Čakovice
pokládáme, že další ročník bychom uskutečnili – Ďáblice či blízkého okolí. Tím ale nevylučuv letošním roce za předpokladu zajištěného jeme ostatní zájemce s jiným místem bydliště.
ﬁnancování a kompletní připravenosti naší Techniky a práce je dost, vítáme všechny nové
hasičské stanice.
dobrovolníky.
Věk nerozhoduje, od 15 do 18 let je zájemVšechna tato činnost asi zaměstnává ce zařazen v jiné kategorii a může sloužit jen
spoustu lidí, jak to máte s členskou základ- s kolegou starším osmnácti let a po dovršení 18
let může již sloužit sám v jednotce. Nový člen
nou?
projde základním výcvikem a je zařazen do jedV současné době má JPO 21 členů. Po notky dle své specializace, např. strojník-řidič,
dokončení opravy stanice předpokládáme lezec, potápěč, zdravotník, hasič záchranář.
nárůst členské základny z řad obyvatelstva Sloužíme denně od 16:30 do 24:00, soboty,
rozšiřujících se městských částí. Zaměřujeme neděle a svátky 24 hodin na základě rozpisu
se na výcvik našich členů na úseku ochrany služeb, jak kdo může.
Naši dobrovolnou práci chápeme jako
obyvatelstva, dobrovolný hasič záchranář,
a specializace zdravotník, lezec, potápěč. Naše profesionální nasazení, přestože jsme dobjednotka má svůj potápěčský oddíl a uvažu- rovolníci. Zájemci o informace o členství se
jeme na základě rozhodnutí Sdružení hasičů mohou dozvědět více na telefonu 777 200 791
Čech, Moravy a Slezska, kterého jsme členy, že nebo na našich stránkách www.IZDS.cz
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Co chcete vzkázat našim spoluobčanům?
Aby v jakémkoli případě ohrožení života,
zdraví či jiné mimořádné situace volali tísňovou
linku 112. Tato linka je plně monitorována
a každý telefonát se archivuje po dobu 3 let.
Aby nepálili odpad (v Praze je odpadem
i větší množství dřeva). Listí a větvičky se kompostují, nebo vyvážejí na tříděnou skládku v M.
Č.. Kouř signalizuje požár, a proto k vám může
na zahradu přijet několik jednotek hasičů. A to
nestojí za to!
Aby vypínali rychlovarné konvice a ohřívače vody ze zásuvky, hrozí samovolné vznícení.
Účastněte se školení v rámci civilní a požární ochrany – v případě mimořádné události
většího rozsahu si musíte ze začátku pomoci
sami a informace získané na školení se vám
hodí.
Potřebujete li poradit v otázce požární
a civilní ochrany, volejte 777 200 791 .
A v roce 2007 jen vše nej …
Vaši hasiči Čakovice – Ďáblice.
Za vás se ptal Martin Oliva
odpovídal Jarda Mangl
– velitel SDH Čakovice-Ďáblice a JPO Ďáblice

Medailové posvícení stolních tenistů na Přeboru Prahy
Očekávaný Přebor Prahy se uskutečnil
6. a 7. ledna 2007. V krásném Sportovním
centru Univerzity Karlovy v Hostivaři se
sešlo na 200 pražských stolních tenistů všech
věkových kategorií. Zahájení celého turnaje
bylo v režii nejstaršího účastníka Emanuela
Votípky (Michle) a nejmladší účastnice Anetky
Vojáčkové (AVIA Čakovice).
TJ Avia Čakovice měla na turnaji hojné zastoupení. Soutěže dospělých hrálo
z našeho klubu 5 mužů a 4 ženy. Chloubou
stolních tenistů z Čakovic je ale mládež,
která navštívila přebory v hojném počtu.
Pozornost na sebe strhával hlavně Jakub
Dvořák (roč. 1994), který byl favoritem tur-

ve dvouhře a čtyřhře spolu s Pavlíkem (Kotlářka) a navíc 2x bronz ze smíšené čtyřhry
spolu s Andreou Matouškovou (roč. 1995)
a z dvouhry starších žáků.
Další zlato pro naše barvy Čakovic zařídila Andrea Matoušková ve čtyrhře mladších
žákyň spolu s Hoškovou (Slavoj Praha).
Medailově přispěla i Šárka Svobodová a to
bronzem s Andreou Matouškovou ve čtyřhře
starších žákyň. Ostatní hráči klubu rozhodně
nezklamali a jsou velkým příslibem budoucJ. Dvořák a F. Petřík (TJ Avia Čakovice) nosti oddílu, který svoji činnost provozuje
v budově sokolovny TJ AVIA Čakovice.
naje mladšího žactva. Jakub své žebříčkové
Miloš Vojáček
postavení potvrdil a získal 2x zlatou medaili

Základní umělecká škola Marie Podvalové
nabízí nově výuku hry na violoncello pro děti od sedmi let a starší.
Vyučuje pan Radomír ŠIRC.
Hudební nástroje půjčujeme za symbolickou cenu.

Základní umělecká škola Marie Podvalové
vás srdečně zve na koncerty:
7. března v 18,00 hodin – koncert žáků;
18. dubna v 18,00 hodin – koncert pedagogů ZUŠ, našich bývalých žáků;
25. dubna v 18,00 hodin – tradiční koncert učitelů a výstava obrazů.
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ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Tématická a přednášková odpoledne na měsíc březen 2007
7. 3. 2007

od 14,00 hod.

Dagmar Škorpilová

téma: Očima lásky

14. 3. 2007

od 14,00 hod.

RNDr. Pavel Mrázek

téma: Libeň (Přednáška s DVD projekcí)

21. 3. 2007

od 14,00 hod.

Ing. Ivana Semerádová

téma: Bachovy květové esence
(Přednáška o 170 let starém systému harmonizace
nepříjemných pocitů esencemi z bylinek, co jsou a jejich
účinky, možnost vyzkoušet si esence na vlastní kůži)

28. 3. 2007

od 14,00 hod.

Eva Sokolová

téma: Jak Pražané uzavírali sňatky
(Postoj Pražanů k uzavírání sňatků,
povětrné ženy ...)
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