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Dobrovolné hasiče prověřil
orkán Kyrill
Hasičské ohlédnutí za rokem 2007 a nakouknutí do roku nového
na ní probíhá od léta rekonstrukce, která
Minulý rok znamenal pro naše hasiče
by měla v nejbližších týdnech vrcholit.
významný posun vpřed. Šlo o dokončení
Obnova techniky je potřebná, jelikož naše
dlouho očekávané rekonstrukce hasičské
první výjezdové vozidlo „Trambus“ slouží
stanice v městské části Ďáblice, které
v Praze již přes 24 let.
stanice patří. Oprava vyšla na téměř
V předešlém roce zasahovala naše
7 milionů korun včetně mnoha brigádjednotka u 22 případů, což je velmi solidní
nických hodin našich hasičů. Díky této

investici získávají konečně naši hasiči
odpovídající sociální zázemí pro svoji
činnost a také občané obou sousedících
městských částí (Čakovice – Ďáblice) bod
civilní ochrany (v případě mimořádné
události možnost přechodného ubyto-

vání, sklady civilní ochrany, ošetřovnu,
pojízdné kuchyně, pojízdná odmořovací
a desinfekční zařízení atd.). Další krásnou položkou, která stojí za zmínku, je
obnova naší techniky. Do užívání nám
byl zapůjčen pro nás „nový“ hasičský
automobil CAS 25K Liaz od Hasičského
záchranného sboru hlavního města Prahy a koncem roku Magistrátem hl. m.
Prahy převeden na MČ Ďáblice, která
nám ho svěřila do užívání. Tato cisterna
po dosloužení u HZS Praha byla dlouho
uložena ve skladu a nepoužívána, proto

pražský průměr. Navíc musím připomenout, že jednotka začala plně fungovat,
kvůli zmiňované rekonstrukci, až někdy
v létě. V událostech, u kterých jsme zasahovali, převládají technické zásahy a po nich
požáry. Statistiky velmi ovlivnil lednový or-
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aneb zeptejte se na to, co vás zajímá, možná to
bude zajímat i vaše spoluobčany. Dívejte se
tedy, prosím, kolem sebe otevřenýma očima
a ptejte se … bude vám odpovězeno.

Ohlédnutí za rokem 2007
V několika předchozích letech jsem vždy
v polovině roku a na jeho konci rekapitulovala události uplynulého pololetí.
Letošní prázdninové číslo se ale věnovalo
jinému tématu, a proto si nyní v rámci této
rubriky dovolím připomenout události
právě uplynulého roku.
Leden
Začal první rok
nového volebního
období. Sotva nová
rada stačila jmenovat předsedy komisí a začala chystat
rozpočet pro rok
2007, už se musela
potýkat s krizovou
situací. Nevídaná
vichřice nazvaná Kyrill napáchala obrovskou škodu na stromech především
v čakovickém zámeckém parku. Naštěstí
nedošlo k žádnému zranění, ale zámecký
park musel být z bezpečnostních důvodů
po několik týdnů uzavřen. Když se sečetly náklady nutné na odklizení spadlých
stromů a větví a odstranění nebezpečných
stromů v celé městské části, dospěli jsme
téměř k půlmilionové částce. Tím se zcela
vytratila úspora, kterou jsme mohli získat
díky neobvykle mírné zimě.

18. 01. 2007 22:59, Praha 9, Dolská
4 - Kyrill. Na základě vyrozumění OPIS
HZS Praha jsme byli vysláni s TA Avia

Únor
Rozhodnutí rady MČ Praha 19 o zrušení
detašovaných pracovišť v Čakovicích přišlo
jako blesk z čistého nebe. Dosud dobře
fungující spolupráce obou městských částí
v oblasti státní správy byla zcela zničena.
Naše reakce musela být rychlá a důrazná.
Během pár dnů jsme se dohodli s letňanskou radnicí. No a potom už to šlo ráz
na ráz. V březnu čakovické i letňanské
zastupitelstvo schválilo žádost o změnu
Statutu, na pražském magistrátu vypracovali novelu této vyhlášky a po prázdninách
byla tato změna schválena. 31. října si
letňanští úředníci přivezli ze Kbel všechny spisy a snad jen pár lidí zaregistrovalo
tuto změnu.

Dokončení na straně 4

Pokračování na straně 2

kán Kyrill, u kterého jednotky zaznamenaly
desítky výjezdů. Naštěstí žádná pohroma
většího rozsahu již naši metropoli nepostihla. Musím poznamenat, že naši hasiči
zasahují na území celé Prahy, proto někdy
nejsme u zásahů, které se konají v naší
městské části.
Teď připomenu pár zajímavějších zásahů
z roku 2007.
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Z jednání rady MČ
Na 32. a 33. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
-

návrh smlouvy o dílo na výsadbu stromořadí při komunikaci
Za Tratí – v rámci akce Obnova cest a stromořadí v krajině – se
společností Imramovský – vegetační úpravy, s. r. o.;

-

návrh na ukončení smlouvy s ﬁrmou Libosad na údržbu
zámeckého parku;

-

návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
PREdistribuce, a. s., na uložení kabelového vedení distribuční sítě
1 kV v rámci stavby „Praha 19 - Miškovice, Na Kačence, rozšíření
kabelů NN“;

-

návrh smlouvy o poradenské činnosti a poskytování služeb při
získání veřejné podpory z tzv. „norských fondů“ pro projekt
rekonstrukce školky v Miškovicích.

projednala
-

žádost o souhlas s návrhem využití plochy VV – veřejná vybavenost
v rámci akce „Rezidence Čakovice – obytný soubor s občanskou
vybaveností“ ohraničené ulicemi Vážská, Dyjská a Ke Stadionu,
investor Golden Spires, s. r. o.;

-

žádost o stanovisko k projektu pro územní řízení stavby Polyfunkční
dům“ při ulici Vážská, investor Impera, s. r. o.;

-

žádost o stanovisko k projektu pro územní řízení stavby „Obytný
areál Za panskou stodolou“ (za rodinnou výstavbou v ul. Na
Barikádách) investora Expoinvest, s. r. o.

schválila
-

přijetí, pohoštění a zajištění ubytování delegace města Urbania
(Itálie);

-

pro nové internetové stránky MČ graﬁcký návrh zpracovaný CVS
Development, s. r. o.;

-

úpravu ceníku nápojů v Klubu seniorů;

-

termíny zasedání rady a zastupitelstva MČ na 1. pololetí 2008
7. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Čakovice
se bude konat dne 6. února

Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice
Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy
a k nahlédnutí na Úřadu MČ a jsou také umístěny na stránkách
www.cakovice.cz
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OTÁZKY A ODPOVĚDI - pokračování
Březen
Zasedání zastupitelstva schvaluje rozpočet na rok 2007 a hlavně naprosto unikátní záležitost. Čakovičtí zastupitelé rozhodli o pořízení
nové mateřské školy. Téměř dva roky uběhly od nápadu po konkrétní
podmínky smlouvy. Málokdo si dovede představit, co to znamená
chtít otevřít novou školku. Podmínky dané školským zákonem,
hygienickými předpisy a stavebními normami jsou téměř „smrtící“.
Slova ..“Vy chcete otevírat novou školku? Vy jste se snad zbláznili, to
je téměř nemožné…,“ slyšeli projektanti a investor téměř v každé
instituci, na kterou se obrátili. Ale povedlo se. A školka by měla od
září 2008 fungovat.
Duben
Byla dokončena výměna olověných vodovodních trubek v domech
U Nádraží 682-683. Rada schválila uzavření smlouvy s Českým červeným křížem o dotaci na pečovatelskou službu. Je tím vytvořeno
jakési přechodné období jednoho roku, kdy klienti pečovatelské
služby mají dost času si vybrat z řad poskytovatelů toho vhodného.
Stavební komise a následně rada se poprvé věnují návrhu na umístění Olympijské vesnice v Čakovicích. Pěvecký sbor Camerata oslavil
15 let svého působení.
Květen
V květnu už bylo pěkně teplo. Teploty se běžně pohybovaly kolem
dvaceti stupňů. Rada vyzvala veřejnost k předkládání návrhů na
pojmenování nových ulic v čakovickém sídlišti U zámeckého parku.
Předložené návrhy byly velkým zklamáním. Rada proto podpořila
návrh kulturní komise na pojmenování nových ulic po význačných
českých operních pěvcích. Možná tím i připomeneme, u mladší
generace pozapomenuté, osobnosti našeho uměleckého světa. Další
nově navrhovaná jména ulic v Miškovicích vycházejí z místních pojmenování.
Červen
Tento měsíc byl radostný i smutný. Školní rok skončil k radosti
všech žáčků o dva týdny dříve, aby mohla začít stavba nové tělocvičny a nástavba jednoho patra základní školy. Je to stavba za téměř
80 milionů – obrovská investice do čakovického školství. Přes prázdniny se musí stihnout postavit nové patro i s napojením na vnitřní
instalace – o nové střeše nemluvě. Ihned po demontáži střechy přišel
letošní první přívalový liják a celou odkrytou část školy dokonale
vyplavil… 27. června náhle zemřela paní Hana Žižková, nejen náměstkyně primátora, ale především úžasná žena, která byla v pražské
komunální politice výjimečnou osobností.
Červenec - Srpen
Prázdninové měsíce rozhodně nebyly nudné. Nájemníci začali platit
zvýšené nájemné. Byla vypsána dvě výběrová řízení na prodej obecních nemovitostí - pozemky v Třeboradicích a dům v Marodyho 27.
Rada vybrala projektanta na další stupeň dokumentace rekonstrukce
a přístavby mateřské školy v Miškovicích. K potěše dospělých a hlavně
dětí byla dokončena fontána v parčíku před čakovickým zámkem.
Skutečnost předčila očekávání. Nadšení dětí i slova uznání od dospělých byla balzámem na duši.
Září
Autobus 233 začal jezdit do nového čakovického sídliště. Ukázalo se,
že požadavek rady na vybudování konečné autobusu byl správný.
Přes počáteční neochotu investora a nepochopitelný odpor některých
úředníků ohledně umístění konečné stanice (chtěli ji dát pod okna
jednoho z bytových domů) jsme prosadili své, a tak nový autobus
mohou využívat nejen obyvatelé nového sídliště, ale i velké části
Třeboradic. Zářijové zasedání zastupitelstva schválilo návrhy na nový
územní plán.
Říjen
Na účet městské části byla připsána 17milionová dotace z rozpočtu
hl. m. Prahy na novou školku. Mohli jsme tak zaplatit další splátku.
Uskutečnila se přednáška na téma územní plánování. Dle očekávání
se následná debata věnovala především tzv. problému drtičky stavební
suti vedle teplárny. Účel, pro který byla přednáška zorganizována
– poskytnutí informací o systému územního plánování, rozhodně
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Manažerské kurzy nemusí být jen pro vrcholové manažery
Pojem manažerské kurzy zastřešuje celou paletu kurzů z oblasti celoživotního vzdělávání. Využít je mohou živnostníci, kteří chtějí zlepšit
svoje obchodní dovednosti, nebo například lidé, kteří chtějí vylepšit svůj
mluvený projev. Dobrá image totiž není záležitostí, na kterou by mělo
dbát jen pár vyvolených na vysokých postech.

jinou možnost, než se zapsat na otevřený kurz, nemají. Například
ve společnosti Proﬁtraining nabízejí možnost, kdy si menší skupinky z jedné společnosti mohou objednat kurz za srovnatelnou cenu
se seminářem otevřeným. „Cena za den školení se pohybuje okolo
25 tisíc, otevřeného kurzu tři až čtyři tisíce za osobu,“ říká Pavel Zítek
ze společnosti Proﬁtraining.

Mezi nejčastěji vybírané kurzy patří školení prezentačních a komunikačních dovedností, vedení obchodního jednání nebo rétorika. „Zejména Tvář nové Evropy, s. r. o., Tusarova 1235/32, 170 00 Praha 7
o kurzy mluveného projevu je velký zájem,“ říká Radka Horáčková ze Společnost vypisuje otevřené i ﬁremní kurzy z oblastí public a media
relations, kurz veřejného vystupování a rétoriky.
www.novaevropa.cz
Dokončení na straně 5

OTÁZKY A ODPOVĚDI - dokončení
nebyl splněn. Rada a její komise se podruhé zabývaly možným
umístěním Olympijské vesnice v Čakovicích. Při splnění podmínek
stanovených na jednání by to byla obrovská možnost k rozvoji naší
městské části.
Listopad
Začal platit nový Statut, kdy státní správu v Čakovicích vykonává
Praha 18. Jako náhrada za pokácené lípy bylo vysazeno 32 nových
javorů v ulici Třtinové. Zastupitelé si schválili nový jednací řád. Svatý
Martin skutečně přijel na bílém koni – naštěstí hned odjel.
Prosinec
Zástupci italského města Urbania přivezli do Čakovic ukázky svých
keramických prací. Veřejné projednání záměru stavby nové sběrny
společnosti Tvář nové Evropy. „Když totiž člověk vystupuje na veřejnosti, surovin na Cukrovarské ulici proběhlo bez většího zájmu veřejnosti
přednáší, vede porady, musí se správně a srozumitelně vyjadřovat. Bo- v zasedacím sále čakovického zámku. Bylo vysazeno nové stromořadí
hužel spousta lidí, a to ani v médiích, se správně vyjádřit neumí. Několik v Cukrovarské ulici. Vánoční a novoroční svátky byly letos na ledu.
kurzů rétoriky hodně napomůže k lepší výslovnosti a artikulaci, ale také Jaký byl tedy uplynulý rok? Nijak výjimečný. Každý z nás zažil úspěchy
k odstranění vad řeči.“
i nezdary. Přejme si tedy, aby ani ten nový rok 2008 nebyl výjimečným. Abychom
mohli na prahu roku následujícího svobodně rekapitulovat úspěchy a nezdary
Některé společnosti vypisují několikrát do roka termíny veřejně pří- roku 2008. Přeji všem, kdo pracují ve prospěch ostatních, hodně úspěchů
stupných otevřených kurzů, některé se specializují hlavně na školení a málo nezdarů v novém roce.
na klíč a sestaví kurz podle požadavků zákazníka. I když jedinci často
Alena Samková, starostka
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H A S I Č I Č A KOV I C E – Ď Á B L I C E i n fo r m u j í - d o ko n č e n í
(TA technický automobil) do Horních Počernic. Zde byl průzkumem zjištěn strom
padlý přes vozovku. Jednotka strom o velikosti 15 m rozřezala a odklidila. Ten den
jsme měli mnoho zásahů po celé Praze.

a Satalic, kterým se podařilo požár relativně
Velitel jednotky, mobil 606 500 700.
rychle zkrotit. My jsme doplňovali hasební
prostředky a další vozidlo s mužstvem bylo
připraveno v záloze na místě události. Po
Příště vám představím požární technilikvidaci události jsme se vrátili na svou ku, která je v naší výbavě.
základnu.
V dalším roce plánujeme asistence na
akcích, které pořádají každoročně městské
části, účast na dalším ročníku mistrovství
republiky HZS ČR v závodech na raftových člunech či setkání s chorvatskými
kolegy. Dále samozřejmě výcvik a školení
jednotky.

28. 04. 2007 14:58, Praha 8 - Cínovecká,
prostor čerpací stanice ÖMV. Po konzultaci
s OPIS HZS Praha vyjela JPO k požárům
tří kamionů na parkovišti ČS. Na místě již
zasahovali profesionální hasiči z Holešovic

Stále pořádáme nábor nových členů.
Kdyby jste měli zájem, tak jsme každé
pondělí od 17:00 na naší hasičské stanici
Na další setkání s vámi se těší vaši dobv Ďáblicích, kde se s námi můžete setkat, rovolní hasiči Čakovice - Ďáblice.
prohlédnout si stanici a případně se přidat
David Borovička
do našich řad.

Územní plán – téma, o kterém se hovoří
V listopadovém čísle tohoto periodika jsem
se věnovala tématu územního plánování
poprvé. Vzhledem k tomu, že toto téma je
velmi obšírné, slíbila jsem, že v příštím čísle
budu pokračovat. Do prosincového čísla se
téma územního plánování nevešlo, tak tedy
pokračování je nyní.
Jak bylo mnohokrát řečeno i napsáno,
územní plán je jedním z předpokladů
rozvoje obce či města. V našem případě
hlavního města Prahy a ještě konkrétněji
- městské části Praha – Čakovice. Graﬁcká
podoba územního plánu v měřítku 1:10000,
která je k dispozici buď jako mapa na každém úřadu, či na internetu, je pro každého
majitele pozemků či potenciálního kupce
důležitým vodítkem. Hned první pohled
na tuto mapu každému sdělí, zda je jeho
zájmové území zastavitelné či nikoliv, zda
je určené pro zeleň, zda je v záplavovém
území, zda v jeho blízkosti povedou důležité
silnice atd. Může se zdát, že pokud je území
již stabilizováno a vy jako majitel hodláte
v souladu s tímto územním plánem postavit
dům, nic vám v tom nezabrání. Ovšem cesta
od pohledu na mapu po stavební povolení
je dlouhá a někdy velmi trnitá. Výsledek
bývá kompromisem mezi přáním majitele
(investora), podmínkami, které stanovuje
stavební zákon, a požadavky sousedů.

bez ohledu na výšku hřebene domu jsou
povolena pouze 2 podlaží a obytné podkroví.
V roce 2001 byl tento pozemek poskytnut
hlavnímu městu Praze – podobně jako domy
na Staré návsi – pro výstavbu nájemních
bytů. O tzv. delimitaci rozhodlo zastupitelstvo na svém tehdejším únorovém zasedání.
V roce 2003 byla vypracována projektová
dokumentace na polyfunkční dům s nebytovými prostory v přízemí a obytnými patry
s celkem 24 byty. Bydlení bylo vyprojektováno
v zadním traktu tak, aby nájemníci netrpěli
hlukem a prachem z Cukrovarské ulice.
V přízemí byly plánovány nebytové prostory
– malá pobočka banky či podobné instituce.
Bylo vydáno územní rozhodnutí a zdálo by
se, že vše je jasné. Projekt ovšem narazil na
nesouhlas majitelů některých okolních domů,
kteří podali proti rozhodnutí odvolání. Je to
samozřejmě právo každého majitele nemovitosti hájit své zájmy.
Ale nastává druhé dějství a to je také zajímavé. Je na něm pěkně vidět, co se stane, když
někdo nepochopí smysl územního plánování.
Zaznamenala jsem pokus o změnu územního plánu na tomto pozemku na – SO sport
a oddych. Dle platných regulativů funkčního
a prostorového uspořádání území hl. m. Prahy se pod pojmy SO zařazují, cituji: “Území
s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci,
oddechu a sportovním aktivitám v přírodě,
které podstatně nenarušují přírodní charakter území. Hlavní součástí funkce je zeleň.“

Vezměme si konkrétní příklad.
Městská část je majitelem pozemku uprostřed stávající zástavby – proluky mezi obyt- Možná využití:
nými domy na Cukrovarské ulici. Pamětníci
si jistě vzpomenou, že tam kdysi stávalo SO1 - přírodní rekreační plochy (např.
zeleň, pobytové louky, veřejně
papírnictví. Je to území, které umožňuje
přístupná hřiště přírodního charaksmíšenou funkci – tedy zhruba 50 % bydlení
teru, drobná zařízení pro obsluhu
a 50 % nebytových prostor – např. obchody,
sportovní funkce vodních ploch)
kanceláře, zařízení pro děti či zdravotnická
zařízení atd. Je zde výšková regulace, kdy SO2 - golfová hřiště

SO3 -

částečně urbanizované rekreační
plochy (např. zeleň, areály volného času, přírodní koupaliště,
otevřené bazény, pobytové louky,
nekrytá sportovní zařízení bez
vybavení)

SO4 -

zařízení turistického ruchu (zeleň,
autokempinky a tábořiště pro
karavany, přírodní tábořiště, nekrytá sportovní zařízení, pobytové
louky)

SO5 -

zvláštní rekreační aktivity (zeleň,
kynologická cvičiště, jezdecké
areály)

SO6 -

naučné a poznávací aktivity (zeleň,
zoologické a botanické zahrady,
ekologická centra, archeologické
parky, pobytové louky)

SO7 -

zařízení pro organizovaný pobyt
dětí v přírodě (zeleň, dětské tábory, skautské základny).

Vážně si někdo je schopen představit, že při
Cukrovarské ulici vznikne kynologické cvičiště, přírodní koupaliště, pobytová louka,
tábořiště, golfové hřiště či snad zoologická
zahrada?
Co bude dál s prolukou u pošty na Cukrovarské? Možná se tam postaví navrhovaný
dům. Možná se celý projekt předělá. Vzhledem k tomu, že bytová politika hlavního
města Prahy se změnila a město už nájemní
byty v Čakovicích nehodlá stavět, možná
bude celý projekt odložen. Možná tam bude
příštích deset, dvacet, třicet let prázdné
místo. Těžko tam ale bude území pro sport
a oddych tak, jak je navrhováno. Územní
plán totiž řeší limity území a není jeho úkolem řešit sousedské spory současnosti.
Pokračování příště…
Alena Samková, starostka
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ZÁPIS DO MŠ
do MŠ ČAKOVICE I. v NĚVSKÉ 830
(vydávání přihlášek do MŠ
v kanceláři ředitelky)
4. - 5. března
8.00 – 17.00 hod.
ODEVZDÁNÍ vyplněných přihlášek
do 21. 3. 2008

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
v MŠ ČAKOVICE I., NĚVSKÁ 830
19. února
v době od 9.00 – 10.00 hod.
15.00 – 16.00 hod.
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Komise pro bezpečnost Městské části
Praha - Čakovice INFORMUJE
Vážení spoluobčané, naše bezpečnostní komise si vás dovoluje informovat, jak
postupovat při různých mimořádných událostech, které vás mohou potkat,
a jak na ně reagovat.

TÍSŇOVÁ LINKA: 112
Chování při vzniku mimořádné události
Jste-li svědkem či účastníkem, potom ohlaste každou mimořádnou událost:
•

mimořádnou událost oznamte na jednu z linek tísňového volání,

•

jasně a stručně popište vzniklou událost,

•

bez ohrožení vlastního života nebo úrazu prověřte bezprostřední situaci,

•

poskytněte první pomoc postiženým, případně je přesuňte na bezpečné místo,

•

vhodné je zajistit další charakteristické detaily události,

•

můžete-li, zajistěte místo události proti jejímu šíření,

•

je-li více svědků události, potom si rozdělte úlohy v péči o postižené, zabezpečení okolí
a navigaci příjezdu záchranářů, po příjezdu záchranářů jim upřesněte situaci
a informujte je o tom, co vše jste provedli,
vyčkejte k případnému podání svědectví k mimořádné události.

Prohlídka interiéru školy
Podávání informací o provozu MŠ
Prosíme o dodržení uvedeného časového
rozmezí s ohledem na provoz
mateřské školy

•

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

•

osobní doklady, psací potřeby a dopisní obálky se známkami,

•

léky a zdravotní pomůcky (osobní léky, obvazy a další vybavení běžné lékárničky),
příp. brýle ke čtení,

•
•

cennosti (peníze, vkladní knížky, cenné papíry, smlouvy o stavebním spoření,
penzijním a životním připojištění, platební karty apod.),
sezónní oblečení (náhradní oděv, prádlo, obuv, pláštěnku),

•

přiměřenou zásobu prostředků osobní hygieny a hygienických potřeb,

•

spací pytel (přikrývky), karimatku nebo nafukovací lehátko,

•

jídelní nádobí, potřeby na šití, kapesní nůž, otvírač na konzervy,

Evakuační zavazadlo
Podle možností, času na přípravu a způsobu přepravy si vezměte přiměřené množství
zásob k životu mimo domov:

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,
zveme vás do naší školy ZŠ Dr. E. Beneše
v Praze – Čakovicích, kde proběhne ve
dnech 4. a 5. února vždy od 13.30 do
17.30 hodin zápis dětí do 1. tříd pro školní
rok 2008/2009. U zápisu rádi přivítáme
rodiče s dětmi narozenými od 1. 9. 2001
do 31. 12. 2002. Vezměte s sebou také
rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Očekáváme také děti, které byly u zápisu
již v loňském roce a mají odklad povinné
školní docházky.
Vašim dětem nabízíme kromě vlídného
zacházení a vstřícných vyučujících rovněž
• stravování ve školní jídelně (možnost
výběru ze dvou jídel) a nákup svačin
a nápojů ve školním bufetu
• výuku cizího jazyka od 1. třídy (Aj)
• pobyt ve školní družině (ráno před
vyučováním i odpoledne po výuce)
• žákovskou knihovnu se studovnou
vybavenou počítači
• počítačovou učebnu
• plavecký výcvik na 1. stupni
(PB Neratovice)
• možnost škol v přírodě; absolvování lyžařského výcvikového kurzu v 7. třídě
• výlety, exkurze, divadelní představení,
koncerty, vzdělávací programy
• řadu kroužků po vyučování v budovách školy
• sportovní soutěže, olympiády a další
mimoškolní aktivity.
Více informací o nás naleznete na
www.zscakovice.cz
Těšíme se na vás a vaše šikovné děti!

•

základní (trvanlivé) potraviny na 2 - 3 dny, včetně nápojů,

•

kapesní svítilnu + náhradní baterie, svíčky, zapalovač nebo zápalky,

•

mobilní telefon + nabíječku, popř. náhradní baterii,

•

doporučuje se přenosný rozhlasový přijímač + náhradní baterie, píšťalka, předměty pro
vyplnění dlouhé chvíle (např. stolní společenská hra, knížka),
pro případ evakuace osoby s jejím domácím zvířetem - zdravotní průkaz domácího
zvířete a vhodný obal nebo jiné zabezpečení pro převoz, vše uložte do batohu či kufru,
dětem označte jmenovku (případně i je samotné označte jménem a adresou).

•

S podklady od GŘ HZS ČR Jaroslav Mangl - předseda komise pro bezpečnost

MAN AŽERSKÉ KURZY - dokončení
Pražská manažerská akademie, s. r. o. Ocelářská 2274/1,
190 00 Praha 9
Společnost pořádá kurzy prodejních a manažerských dovedností, jako je například asertivita
pro manažery nebo timemanagement pro obchodníky.
www.pma.cz
Proﬁtraining, Krystalová 561, 196 00 Praha 9
Společnost pořádá kurzy společenského chování a etikety, rétoriky a jiných manažerských
dovedností.
www.proﬁtraining.cz
Článek vznikl v rámci projektu FUTURA, který je ﬁnancován státním rozpočtem ČR, Evropským
sociálním fondem a hlavním městem Praha. Realizátorem projektu je Respekt o. p. s.

BEZPEČNOSTNÍ KOMISE
Tel.: 283 932 544
E-mail.:bezpecnostni.komise@cakovice.cz
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„Co s odpadem, který nám vzniká v domácnosti?“
Odpad vznikající nejen v domácnosti musíme podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
ve znění pozdějších předpisů, třídit.

Na co všechno mám odpad doma roztřídit?
Hlavní město Praha zavedlo v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem
(vyhláška o odpadech), komplexní systém nakládání s komunálním odpadem, a to znamená, že svůj odpad můžu roztřídit na tyto složky:
•

Papír a lepenka

• Plasty

•

Sklo barevné a čiré

•

Nápojové kartony

• Bioodpad

•

Nefunkční elektrozařízení, baterie, pneumatiky

•

Nebezpečné složky odpadu

• Objemný odpad

•

Stavební suť

To, co již nemůžeme z odpadu vytřídit, patří do černé (antracitivé) popelnice na směsný odpad.
Na území hl. m. Prahy je rozmístěno cca
3 100 stanovišť pro separovaný (tříděný) sběr
komunálního odpadu. Dalších 1 000 stanovišť
je umístěno na území Pražské památkové
rezervace přímo v bytových domech. Sběrné
hnízdo tvoří barevné popelnice na papír, plasty,
sklo a nápojové kartony. Všechen odpad, který
skončí v barevných popelnicích, se odveze
na třídící linku, kde se dále roztřiďuje. Takto
vytříděný odpad se stane druhotnou surovinou
pro další výrobu. Například z 25 kusů PET
lahví lze vyrobit sportovní ﬂeecovou bundu
nebo při výrobě 1 tuny recyklovaného papíru
se ušetří 240 000 litrů vody a 12 stromů. Při
výrobě skla mohou sklárny použít až 80 %
skleněných střepů, sklo lze také recyklovat
nekonečně dlouho. Pro sklárny je velice
důležité rozlišovat barvu skleněného střepu
a Praha se snaží postupně sběr čirého skla
rozšířit. Z nápojových kartonů se v papírnách
získávají kvalitní dlouhá papírová vlákna
nebo se rozdrcením kartonů vyrobí lisováním
za tepla desky použitelné jako izolace či jiný
stavební materiál.

nebo při nákupu nového spotřebiče přímo
v prodejně kus za kus. Pneumatiky odeberou
také sběrné dvory v ceně 25 Kč/kus.
Nebezpečný odpad (rozpouštědla, kyseliny,
pesticidy, barvy, lepidla,…) se může zdarma
odevzdat na sběrných dvorech nebo na
12 stabilních sběrnách nebezpečného
odpadu. Občané také mohou využít mobilní
sběr nebezpečného odpadu – 250 tras po
osmi zastávkách po celé Praze. Informace
V Mateřské škole v Kunraticích se třídí především o zastávkách na trase lze dostat na příslušném
papír, nápojové kartony a baterie. Mateřská úřadu městské části. Monočlánky (baterie) lze
škola v Praze 6 – Břevnově třídí papír, plasty, navíc odevzdat na úřadech městských části
sklo, biologicky rozložitelný odpad a nápojové nebo v budově Magistrátu hl. m. Prahy, dále
kartony a od listopadu 2007 školka obdržela pak na všech základních a středních školách.
i kontejnerek na monočlánky. Do jednotlivých Pro objemný odpad jsou pravidelně přistavotříd nebo na patra školy Pražské služby, a. s., vány velkoobjemové kontejnery, do kterých
dodaly vnitřní odpadkové koše na tříděný sběr lze zdarma odložit vysloužilý nábytek z domácvýše uvedených komodit.
nosti – skříně, židle, stoly, koberce apod. Dny,
Svoz odpadu probíhá z nádob na tříděný odpad kdy bude velkoobjemový kontejner přistaven,
v pravidelném režimu. Všechny děti z obou občané zjistí na úřadech městských částí nebo
školek se velice aktivně zapojily do třídění na jejich internetových stránkách. Nábytek
odpadů.
také zdarma odeberou na všech deseti sběrBioodpad z kuchyně (tvořený rostlinnými zbytky) ných dvorech hl. m. Prahy.
nebo ze zahrad mohou občané zdarma odevzdat
Od 1. září 2007 odbor ochrany prostředí MHMP
Do popelnice na směsný odpad dále nepatří
na kompostárně v Malešicích nebo na deseti
ve spolupráci s akciovou společností Pražské
stavební suť. Tu mohou občané Prahy odevzdávat
sběrných dvorech města. Nejlepší je mít vlastní
služby zahájil pilotní projekt třídění odpadu
zdarma do 1 m3 za měsíc ve sběrných dvorech
kompost na zahradě.
hl. m. Prahy. Pokud stavební sutě vznikne
ve dvou pražských mateřských školkách.
Jde o Mateřskou školu Jílkova, Jílkova ul. Vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, mobilní více, musí ji občan předat oprávněné osobě
1700/3, Praha 6 – Břevnov a Mateřskou školu telefony, výpočetní technika,…) lze odevzdat (ﬁrma zabývající se odstraňováním stavebního
v Praze – Kunraticích, Předškolní ul. 880/1. zdarma na deseti sběrných dvorech hl. m. Prahy odpadu – lze najít na internetu).

Více informací naleznete na http://envis.praha-mesto.cz/odpady.
➩ Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Zakrytá, Praha 4 – Spořilov

➩ Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Voctářova, Praha 8 – Libeň

➩ Sběrný dvůr hlavního města Prahy
V sudech 1488, Praha 16 – Radotín

☎ 272 70 18 52, 731 14 23 48

☎ 266 00 72 99

☎ 257 91 17 58

provozovatel: Pražské služby, a. s.

provozovatel: Ipodec – čisté město, a. s.

➩ Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Puchmajerova, Praha 5 – Jinonice

➩ Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany

☎ 251 61 23 43

☎ 284 09 85 81

provozovatel: Pražské služby, a. s.

provozovatel: Pražské služby, a. s.

➩ Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Ke Kotlářce 4, Praha 5 – Košíře

➩ Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Generála Šišky, Praha 12 – Modřany

☎ 737 24 08 53

☎ 244 40 01 64

provozovatel: Pražské služby, a. s.

➩ Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Chvalkovická 3, Praha 20
– Horní Počernice

☎ 281 92 49 59
provozovatel: Odbor místního
hospodářství ÚMČ P20

provozovatel: SBO Praha – Modřany

➩ Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice

➩ Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje

☎ 284 09 84 75

☎ 272 70 09 52, 777 30 12 01

provozovatel: Pražské služby, a. s.

provozovatel: Technické služby Radotín

provozovatel: VS-Ekoprag, s. r. o.

Dokončení na straně 7
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CO S ODPADEM, K TERÝ N ÁM VZNIKÁ V DOMÁCN OSTI? - dokončení
PROVOZNÍ DOBA
Po - Pá 830 - 1800 hod.

ODEBÍRANÝ ODPAD:

-

papír, sklo, plasty, nápojové kartony

-

objemný odpad (nábytek, zař. domácnosti)

-

nebezpečné složky komunálního odpadu

-

suť z bytových úprav v množství do 1m3
zdarma

-

pneumatiky - 25 Kč za kus

-

vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky,
televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)

-

omezení jednorázového návozu
– možný vjezd vozidel max. do 3,5 t

(830 - 1700 hod.)*
So 830 - 1500 hod.
*zimní období

-

dřevěný odpad

-

odpad z údržby zeleně

-

kovový odpad

Mateřské centrum CIRKUS pro vás na měsíc únor připravilo...
6. 2.
13. 2.
20. 2.
27. 2.

kouzelné malování
vyrábíme stojánek na tužky
divadlo pro nejmenší – O nafoukané princezně Karolínce
v podání divadla Paleček
barevné kaňky

Představení O nafoukané princezně Karolínce vypráví o tom, jak kouzelné notičky
a písničky dokáží vyléčit i velmi rozmarnou princeznu! Divadlo Paleček hraje činoherní
představení kombinované s maňásky.
Veškeré informace o mateřském centru Cirkus naleznete na internetových stránkách
www.klubmaminek.unas.cz, tel. 737 444 367 a 606 218 743.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Za MC Cirkus, Kateřina Arnotová
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Areál veřejného hřiště v ulici Jizerská, Čakovice
Většina z vás již zná veřejné hřiště vedle 10. Vstup na víceúčelová hřiště je povolen
přestupkového řízení, případně předškolní jídelny. Je zde hřiště pro míčové hry
mětem šetření Policie ČR a městské
jen za těchto podmínek:
s umělým trávníkem, horolezecká stěna, hrapolicie.
– jen v očištěné sportovní obuvi s rovcí prvky pro děti a betonové stoly na stolní
17. Tyto pokyny pro návštěvníky tvoří přínou podrážkou
tenis. Hřiště je v provozu od poloviny roku
lohu č. 1 Provozního řádu veřejného
– vstup v obuvi s hliníkovými a umělo2005 a je využíváno školami i veřejností. Cevíceúčelového hřiště a nabývají platnoshmotnými špunty a v tretrách s hřeby
loročně si sem chodí zasportovat jednotlivci
ti a účinnosti dnem schválení Radou
určenými pro antukový a škvárový
i skupiny.
MČ Praha – Čakovice, tj. dnem 7. 1.
povrch se zakazuje
Na hřišti chybělo zázemí pro správce i ná2008, usnesením R-34/4.2/08
– je zakázáno věšet se na ochranné sítě,
vštěvníky. V minulém roce byl proto vystavěn
branky a koše na košíkovou
domeček, tzv. provozní objekt, ve kterém
PROVOZNÍ DOBA
jsou šatny, umývárny, prostor pro odpočinek 11. V areálu hřiště je přísně zakázáno:
pro návštěvníky veřejného víceúčelového
a také zázemí správce. Domek, tak velký nebo
– kouření a manipulace s otevřeným
hřiště, ul. Jizerská, Praha - Čakovice
snad malý, jak to umožňoval pozemek, ale
ohněm
požadovaný účel splní. 28. prosince 2007
– požívání alkoholických nápojů a jiLEDEN – ČERVEN,
nabylo právní moci povolení užívání stavby,
ných omamných prostředků
rada městské části schválila nový provozní
ZÁŘÍ – PROSINEC
– jízda na kole, motorkách, používání
řád areálu (viz níže) a provozní objekt je tedy
PO
–
PÁ
8:00 hod . – 14:00 hod.
kolečkových bruslí, skateboardů
zpřístupněn i veřejnosti.
pro
školská
zařízení
apod.
Současně bylo také vybudováno venkovní
14:00
hod.
–
21:00
hod.
osvětlení a hřiště je tedy možné využívat i ve
– vodění psů a jiných zvířat do areálu
pro
veřejnost
*)
večerních hodinách.
– používat žvýkačky
Srdečně zveme všechny sportovce – mladší
12.
Správce
hřiště půjčuje sportovní vybavení
SO, NE
9:00 hod. – 21:00 hod.
i starší – k návštěvě tohoto areálu.
za těchto podmínek:
pro veřejnost *)
– předložení identiﬁkačního průkazu
Provozovatel městská část
a složení kauce do výše 2000,- Kč
ČERVENEC – SRPEN
Praha – Čakovice, Úřad městské části
v závislosti na hodnotě vypůjčeného
vydává tyto
PO – NE
9:00 hod. – 21:00 hod.
vybavení (sítě, sloupky, míče apod.)
pro veřejnost *)

PROVOZNÍ POKYNY

pro návštěvníky veřejného víceúčelového
hřiště, ul. Jizerská, Praha - Čakovice

–

půjčovné je stanoveno na 30,- Kč/kus
vybavení za každou započatou hodinu výpůjčky (síť, sloupky, míč apod.)

*) Provozní doba pro veřejnost může být
upravena z důvodů předem domluvených akcí
školských, sportovních a společenských zařízení
a organizací, popř. občanů pro soukromé
sportovní akce apod.

1. V zájmu udržení bezpečnosti, pořád- 13. Hrací doba na hřišti, v době určené pro
veřejnost, je 60 minut. V případě dalšího
ku a ochrany majetku jsou uživatelé
zájemce je třeba hřiště uvolnit a vybavení
(návštěvníci) veřejného víceúčelového
vrátit.
hřiště povinni respektovat Provozní řád
Tato Provozní doba pro návštěvníky tvoří
a uposlechnout pokynů osob určených 14. Hřiště, popř. celý areál, lze zapůjčit za
přílohu č. 2 Provozního řádu veřejného vístanovených podmínek a zaplacení poprovozovatelem, tj. správce hřiště a doceúčelového hřiště a nabývá účinnosti dnem
platku:
zorujících osob.
schválení Radou MČ Praha – Čakovice,
a) za samostatné vy2. Uživatelem (návštěvníkem) se stává kažtj. dnem 7. 1. 2008, usnesením
hrazení hřiště, stolů
dý, kdo vstupuje do areálu hřiště.
R-34/4.2/
nebo herních prvků
08.
3. Správce hřiště dohlíží na udržování po100,- Kč/hod.
řádku a Provozního řádu, přijímá objedb) za vyhrazení celého
návky na rezervace a zapůjčuje sportovní
areálu 300,- Kč/hod.
vybavení.
4. Vstup do areálu je možný pouze v pro- 15. V provozním objektu je pro návštěvníky areálu volně přístupné
vozní době. Zdržovat se v areálu mimo
WC. Šatny a umývárny mohou
provozní dobu je zakázáno.
být návštěvníky areálu využívá5. Uživatel je povinen nahradit veškeré
ny za těchto podmínek:
škody nebo ztráty, které byly jeho vinou
a) při vyhrazení hřiště, herních
způsobeny provozovateli areálu.
prvků nebo celého areálu a při
6. Za újmu na zdraví nebo majetku názapůjčení sportovního vybavení je
vštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné
užívání šaten a umýváren zahrnuto
činnosti, provozovatel neodpovídá.
v ceně za tuto rezervaci a zapůjče7. Provozovatel neručí za odložené věci
ní
a peníze návštěvníků.
b) ostatní návštěvníci areálu mo8. Do areálu se nesmí vnášet předměty
hou využít šatny a umývárny
nesouvisející se sportovní činností, nápo zaplacení poplatku ve výši
vštěvník je rovněž povinen si vnesené
30,- Kč
věci odnést.
16. V případě porušení tohoto
9. Veškeré zařízení a plochy areálu musí
řádu může být návštěvník
uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému
správcem nebo jinými odpojsou určeny. Počet hráčů na hřišti může
vědnými osobami z areálu vybýt správcem omezen s ohledem na bezkázán a podle okolností může
pečnost a slušné chování.
být jeho chování i předmětem
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Zástupce starostky: Drtičku nechci
Přibližně před třemi lety se tehdejší
vedení radnice dozvědělo o záměru jistého
podnikatele postavit poblíž třeboradické
teplárny drtičku stavebních hmot. Záměr byl
v souladu s územním plánem schváleným
někdy v roce 1998, tedy v době, kdy téměř
nikdo ze současných členů rady městské části
ve funkci nebyl.
Já sám jsem v té době ani neměl představu
o tom, jak taková drtička vypadá. Protože ale
jedna taková funguje v Hostivaři, tak jsem se,
spolu s dalšími členy rady, jel na její provoz
podívat. Přiznám se, že mě její chod nenadchl,
přesto jsem se zájmem sledoval způsob, jakým
se dá stavební odpad recyklovat.

několika jedinců, z nichž někteří sice v naší výroků tvrdí, že jsem použil imperativu
městské části bydlí, ale zřejmě se za své byd- v tom smyslu, že občané musejí poslouchat
liště stydí, protože se u nás k trvalému pobytu a chovat se tak, jak nařizuje radnice.
nepřihlašují.
Ale zpět k drtičce. V rámci přípravy
Mimochodem, zde je na místě uvést, že nového územního plánu vyzvala na podtito občané zde sice možná bydlí, avšak dotace zim loňského roku paní starostka vlastníky
pozemků v lokalitě, kde podle stávajícího
územního plánu mohla být drtička, aby se
k návrhu zastupitelstva městské části na
nový územní plán, který požadoval změnu
v dané lokalitě na jinak využitelnou plochu
(např. zahradnictví, veřejné vybavení,
sportoviště, případně les), vyjádřili.
Jakkoliv někteří občané v Třeboradicích tvrdí, že nikdo z vlastníků pozemků,
kde by ona drtička mohla být postavena,
drtičku nechce, skutečnost je poněkud
jiná. Ze dvou podstatných vlastníků jeden
na výzvu neodpověděl a druhý dopisem
s několikaměsíčním zpožděním s návrhem
na změnu územního plánu vyslovil zásadní
nesouhlas.

Po zkušenosti s drtičkou v Hostivaři rada
městské části souhlas s územním rozhodnutím nevydala a požádala podnikatele, aby
předložil odborné posouzení vlivu stavby na
životní prostředí a majetkoprávní vypořádání
s vlastníky pozemků.
Nicméně jsme zastupitelé, abychom zastupovali občany, kteří nás do funkcí zvolili,
a proto bylo svoláno do Třeboradic setkání
s občany. Jednak proto, aby jsme v duchu
starého hesla VOX POPULI VOX DEI poznali skutečný hlas lidu a nikoliv jen několika
občanů, kteří se proti záměru postavit drtičku
v lokalitě teplárny postavili. Paní starostka
Samková zajistila na ono setkání i pracovníky
z odboru životního prostředí Magistrátu hl.
m. Prahy tak, aby přítomným občanům mohli
fundovaně vysvětlit, jak proces schvalování
takové stavby, jako je drtička, probíhá. Marná
však byla naše snaha cokoliv vysvětlovat.
Chápu, že třeboradičtí občané nebyli nijak
pozitivně naladěni a většina z nich po mém
soudu na setkání přišla, aby s navrhovanou
stavbou vyjádřila svůj nesouhlas. Přesto
podstatná část z nich měla zájem vyslechnout
odborná stanoviska pracovníků magistrátu
i vysvětlení od paní starostky. Na rozdíl od

z rozpočtu hlavního města Prahy, potažmo
ze státního rozpočtu, na tyto občany dostává
ta městská část či obec, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu. A tedy nám všem, kdo
jsme v Čakovicích, Miškovicích či Třeboradicích přihlášeni, eufemicky řečeno, ujídají
z našeho krajíce.

Bez ohledu na stanovisko vlastníků
pozemku je můj postoj k případné drtičce
jednoznačný. Já osobně drtičku nechci. Ne
proto, že ji nechtějí ti, kdož dávají mým
slovům jiný smysl, ale proto, že ji nechce
většina obyvatel Třeboradic. Je mojí povinností hájit jejich zájmy už proto, že mi řada
Ale to jen tak na okraj. Vraťme se IN z nich v posledních volbách dala svůj hlas
MEDIAS RES. Na onom setkání tehdy v Tře- v dobré víře, že budu jejich zájmy skutečně
boradicích se těchto pár jedinců pustilo tak odpovědně hájit. A já je hájit budu!
vehementně do pracovníků magistrátu a paní
starostky, aniž by jim dali prostor něco souvisle
Říkám tedy: Drtičku nechci, stejně jako
vysvětlovat, že jsem považoval za nutné upo- nechci další sběrnu surovin u bývalého
zornit na fakt, že diskuze spočívá především cukrovaru. Ostatně jsem přesvědčen, že
v tom, že jeden druhému naslouchá, nechá stejného názoru jsou i další členové rady
druhého domluvit a reaguje na to, co bylo městské části.
tím prvním řečeno. A že je tedy třeba, aby
P. S. A teď jsem opravdu zvědav, jak zase
přítomní poslouchali, co jim pracovníci maněkdo můj odmítavý postoj k drtičce překroutí.
gistrátu a paní starostka říkají, stejně tak jako
i oni poslouchají, co říkají přítomní občané.
JUDr. Miroslav Krištof,
Od té doby jistý nejmenovaný vykladač mých
zástupce starostky

Výsadba stromů v Cukrovarské ulici
V minulém čísle jsme vás informovali
o výsadbě stromů v Cukrovarské ulici.
Omlouváme se za nechtěnou chybu v uvedených částkách, která vznikla neuvedením
a nezapočítáním částek s DPH a bez DPH.
Celková investice činila 192 494.- Kč z toho
Pražská teplárenská, a. s., přispěla částkou
178 500.- Kč a zbylou částku 13 994.- Kč
uhradila městská část ze svého rozpočtu.
Někteří občané se ptali, proč byl vybrán
na výsadbu právě Jeřáb ptačí (sorbus aucuparia) s obavami z jeho vzrůstu, který může
dosáhnout až dvaceti metrů. Vzrůstu dvaceti metrů se pravděpodobně nedočkáme,
těch tyto stromy dosahují jen v optimálních
přírodních podmínkách. U nás se můžeme
dočkat o něco málo menšího vzrůstu než
mají stromy na okraji zámeckého parku.

Hledali jsme druh, který dokáže přede- důvodem bylo, aby se kořeny stromů vešly
vším odolávat vysokým nárokům v městské do úzkého zeleného pásu mezi chodníkem
zástavbě. Tento druh dobře snáší větrná a místní komunikací. Navíc je to strom,
který je nejkrásnější na podzim, kdy většina ostatní zeleně svou vegetační aktivitu
končí. Kvetoucí stromy navíc budou působit
velmi dekorativně. Listy mají lichozpeřený
tvar, světle zelenou barvu a jsou dlouhé až
20 cm. Na přelomu května a června se vytváří bílé vonící květy široké 12 cm, z kterých
se později vytvářejí drobné plody oranžově
červené barvy. Plody jsou atraktivní pro
většinu druhů ptactva, což jim přes zimní
období zajistí částečný přísun potravy.

místa i městské znečištění včetně exhalací
výfukových plynů z aut. Dalším vážným

Martina Fialová, informační centrum
Ondřej Kubišta
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Nové příležitosti v hledání zaměstnání
Hledání zaměstnání rodičů (zejména matek) po mateřské dovolené často ztroskotá na
jejich nepřipravenosti nastoupit po delší době
do zaměstnání nebo na neochotě zaměstnavatelů umožnit ﬂexibilní nebo kratší pracovní
dobu. Podobné problémy mívají lidé, kteří
pečují o postiženou osobu a rádi by alespoň
částečně pracovali. Návštěvníci mateřských
center patří mezi skupinu lidí, kteří se nejčastěji potýkají s hledáním práce, která by jim
umožňovala slaďovat péči o rodinu a zaměstnání, proto se Síť mateřských center zabývala
možnostmi, jak těmto lidem pomoci.
Jednou z možností se může stát projekt
„Sdílené úvazky jako nástroj aktivní politiky
zaměstnanosti“. Projekt, jehož ﬁnanční podporu získala Síť mateřských center od Úřadu
práce hl.m. Prahy (v rámci JPD3), je zaměřen
na zvýšení odborných, osobních a sociálních
předpokladů dlouhodobě nezaměstnaných,
zároveň působí na zaměstnavatele, aby se
nebáli alternativních forem práce.
Zájemcům z řad osob pečujících o dítě
ve věku do 15 let nebo o dlouhodobě těžce
zdravotně postiženého člena rodiny nabízíme
vzdělávání v cyklech kurzů.
Cílem kurzu „Zaměstnání - jak začít a jak
pokračovat?“ je rozvíjet osobnostní a profesní
předpoklady účastníku a tím zvýšit jejich šanci
na uplatnění na trhu práce. Seminář bude
zahrnovat přednášky, workshop, provádění
testu a jejich hodnocení, interaktivní metodu,
modelové situace a jejich rozbor. Seminář

Účastníkům vzdělávacích cyklů bude
poskytnuto individuální poradenství v oblasti profesní orientace a v oblasti pracovního
uplatnění. Individuální konzultační program
bude navazovat na kurz „Zaměstnání - jak
začít a jak pokračovat?“ a odborný konzultant
V kurzu „Jak získat částečný úvazek?“ se
poskytne účastníkům projektu asistenci při
uchazeči a zájemci o práci seznámí s možnosthledání zaměstnání.
mi variabilních forem práce.
V návaznosti na vzdělávací cykly bude
Připraven je kurz „Základy práce na PC“.
probíhat „Informační program Sdílené
Bude probíhat na dvou úrovních: kurz práce
úvazky – současné formy práce“ zaměřený
na PC pro začátečníky a kurz práce na PC pro
na zaměstnavatele. Síť mateřských center připokročilé. Oba kurzy proběhnou ve dvou běpraví populárně - naučnou brožuru na téma
zích, každý kurz je určen pro maximálně 15
Variabilita forem práce, uspořádá seminář
účastníků. Kurz práce na PC pro začátečníky
pro zaměstnavatele a vytvoří burzu práce
bude trvat 20 hodin. Účastníci se seznámí se
zaměstnavatelů nabízejících sdílené úvazky
základy práce na PC - textový editor, obsluha
a další alternativní formy práce, ty bude
poštovního serveru. Kurz práce na PC pro
zařazovat do databáze sociálně přátelských
pokročilé bude realizován dle osnov mezinázaměstnavatelů.
rodního standardu počítačové gramotnosti
Součástí projektu bude i soutěž pro zaECDL, bude trvat 100 hodin.
městnavatele, kteří vytvářejí podmínky vstřícCílem „Jazykového kurzu“ je zlepšit né vůči zaměstnancům vyžadujícím speciﬁcké
odborné předpoklady účastníků projektu. podmínky (zejména pro rodiče dětí do 15 let
Jazykový kurz Angličtina pro administrativu věku, osoby pečující o dlouhodobě postiženébude realizován ve 40 hodinách pro maximál- ho člena rodiny, zdravotně postižené).
ně 15 účastníku.
Síť mateřských center nabízí účast na proProjekt počítá i s „Rekvaliﬁkačními kur- jektu všem, kteří hledají zaměstnání a mají zázy“. Zaměření realizovaných rekvaliﬁkačních jem pro svoji úspěšnost na trhu práci věnovat
kurzů bude vybráno na základě zájmu účast- čas a zlepšit si své dovednosti a schopnosti.
níku projektu. V nabídce počítá s nejžádaDalší informace: Jana Šenbauerová:
nějšími profesemi v Praze: administrativní jana.senbauerova@materska-centra.cz,
pracovník, podvojné účetnictví, skladník, tel: 224 826 585
prodavačské práce.
Rut Kolínská, Síť mateřských center
proběhne v 5 lekcích, vždy po 4 hodinách,
bude zopakován 3x. Kapacita jednoho semináře je 15 osob. Účastníkům bude nabídnuta
možnost hlídání dětí. Seminář bude pro
účastníky bezplatný.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vánoční besídka ZŠ

Mezinárodní den průvodců

Jako každým rokem, i letos se žáci – účinkující naší školy, pečlivě připravovali ať už sami či za pomoci paní učitelek na Vánoční besídku 2007.
Prostřednictvím zajímavých vánočních plakátků byli rodiče, kamarádi
a přátelé školy pozváni dne 20.12. v 17:00 hodin do malé tělocvičny
školy.
Besídka začala pohádkou „Mrazík“, kterou zahrál divadelní kroužek pod
vedením Mgr. M. Cermanové a naši prvňáčkové zazpívali anglicky píseň
o číslech. O tom, že je u nás anglický jazyk oblíbený a na dobré úrovni,
svědčí i mnoho básní a písní žáků II. stupně.Pod vedením paní učitelky
Mgr. L. Polákové zazpívaly děti i několik vánočních písní. Celá besídka
byla doslova propletena tanci a tanečky žákyň i žáků I. a II. stupně.
Neutichající potlesk, davy rodičů čekající před tělocvičnou již od 16:30
hodin, zklamaní diváci, kteří se do tělocvičny nedostali – to vše svědčí
o velkém zájmu vidět své ratolesti během vánočního vystoupení.

V rámci mezinárodního dne průvodců cestovního ruchu pořádají pražští průvodci pro širokou veřejnost v sobotu 23. února 2008
prohlídky Hradčan a Malé Strany. Sraz účastníků je v 13:45 hodin
před Martinickým palácem na Hradčanském náměstí. Bližší informace a trasy prohlídek naleznete na webových stránkách pořadatele:
www.asociacepruvodcu.cz. Tato propagační akce seznamující veřejnost
s prací turistických průvodců se koná každoročně po celém světě.
Průvodci nabízí pražským školám celý následující týden bezplatné
prohlídky města s výkladem v češtině nebo cizím jazyce. Prohlídku
pro školy je nutné předem objednat emailem na adrese:
asociacepruvodcu@seznam.cz.

Velice si toho vážíme a přejeme všem šťastný a úspěšný rok 2008.
Elen Ševčíková a Soňa Kupcová

UPOZORNĚNÍ KNIHOVNY
Vážení čtenáři,
oznamujeme vám, že v únoru bude ze zdravotních důvodů
dočasně zkrácena výpůjční doba čakovické knihovny:
Po 13.00 - 17.30 hod.
Čt 13.00 - 17.30 hod.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.
Květa Křížková, knihovnice
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Ostatní změny jízdních řádů naleznete na www.dpp.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ ČAKOVICE II
(MŠ Třeboradice Slaviborské náměstí 21 i MŠ Miškovice Tuháňská 4)
SE KONÁ VE STŘEDU 20. 2. 2008, OD 8 DO 12 HODIN a OD 15 DO 16.30 HODIN
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČAKOVICE II NA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009
Vydávání přihlášek - MŠ MIŠKOVICE, Tuháňská 4, v úterý 4. 3. 2008 od 8 do 12 HODIN
MŠ TŘEBORADICE, Slaviborské nám.21, ve středu 5. 3. 2008 od 8 do 12 HODIN
Přijímání vyplněných přihlášek – MŠ MIŠKOVICE, v úterý 18. 3. 2008 od 8 do 12 HODIN
MŠ TŘEBORADICE, ve středu 19. 3. 2008 od 8 do 12 hodin
Vydávání rozhodnutí o přijetí pro obě MŠ: středa 2. 4. 2008 od 8 do 12 hodin v MŠ Třeboradice

K ZÁPISU RODIČE PŘINESOU OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE
PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ SE ŘÍDÍ PODLE KRITÉRIÍ VYDANÝCH ZŘIZOVATELEM ŠKOLY
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ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Tématická a přednášková odpoledne na měsíc únor
6. 2.

14,00 hod.

RNDr. Pavel Mrázek

Křižácké tažení do Levanty
(Uvidíte, jaké jsou příčiny a průběh křižáckých válek v letech 1095 až 1291,
dále se dozvíte o účelu a okolnostech založení církevních řádů v Levantě.)

13. 2.

14,00 hod.

Mgr. Markéta Kolářová

Informace o současných zákonech v sociálních službách
(Dozvíte se, jak soc. služby pomáhají člověku řešit nepříznivou sociální
situaci, více vám přiblíží vedoucí Odboru humanitního ÚMČ Praha 18.)

18. 2.
27. 2.

Vycházka do areálu Senátu ČR
14,00 hod.

Oldřich Bubrle

Setkání se zástupcem Občanského sdružení Život 90 a časopisu Generace
(Přijďte se dozvědět, jak sdružení Život 90 přispívá svou humanitární
činností k řešení problémů vás, seniorů, jak vám umožňují aktivně
žít a jak vás provází podzimem života.)

Vycházka do Senátu ČR
Dne 18. února se uskuteční vycházka s paní Evou Sokolovou do areálu Senátu ČR, kde se dozvíte více z historie paláců
Valdštejnského, Kolovratského a Fürstenberského. Sraz účastníků vycházky je ve 13,15 hod. na konečné autobusů.
Odjezd autobusem č. 210 směr metro Holešovice.
Zájemci se prosím hlaste u paní Sorokové na tel. 283 061 427, 283 109 343 nebo osobně v odpoledních hodinách
v Klubu seniorů. Počet zájemců je omezen. Pro rezervaci si prosím připravte své číslo občanského průkazu,
které je nutné pro návštěvu senátu.

B R U S Í R N A – Č A KOV I C E
Krystalová 7 – Praha 9, Čakovice,
telefon 283 932 544,
Út – Čt 9:00 – 11:00
13:00 – 14:00
Brousíme: nože, nůžky, břity, vrtáky, frézy,řetězy
motorových pil, kotoučové pily, motorové hlavy,
kotouče, brzdové bubny, materiál dle požadavků.
Obrábíme, frézujeme, dělíme, svařujeme.
Provozuje ELPIS, s. r. o.

VÁZÁNÍ KVĚTIN – ČAKOVICE
Krystalová 7 – Praha 9, Čakovice,
telefon 777 200 792,
Po – Čt 8:00 – 14:00

Květinové dary ke všem příležitostem: svatby,
narozeniny, velikonoční a vánoční vazba,
smuteční vazba.
Provozuje ELPIS, s. r. o.
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