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V rámci charakteru obce a záro-
veň i struktury průmyslu, který se 
v posledních letech rozvíjí, beto-
nárna v žádném případě nezapa-

dá do rozvojového konceptu naší 
městské části, neboť se nejedná 
o tzv. nerušící výrobu, ale o mo-
hutný technologický celek s vý-
raznými vlivy na okolí. Jsme rezi-
denční čtvrtí, máme zachovat to, 
co ještě dělá naší městskou část 

atraktivní a to je relativně kom-
fortní bydlení a rozsáhlá zeleň.
Nový mohutný průmyslový pro-
voz s výraznou dopravní ob-
sluhou by měl územně přímo 
navázat na areál stávající tep-

lárny, navíc počítá s využíváním 
dopravní tepny v ulici Za tratí, 
která je již dnes dosti vytížená 
a jejíž kapacita bude naplněná 
při dostavbě druhé části sídliš-
tě U zámeckého parku.
Není vůbec zřejmé, proč neby-
lo vybráno jiné území, zejména 
charakteru „brownfields“, kde 
by mohl provoz betonárny bez 
problémů existovat. Stavět be-
tonárnu ve volné příměstské 
krajině a na orné půdě a vůbec 
na zemědělských pozemcích 
se jeví jako málo racionální.

Pokračování na straně 7
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Disko ŠUGR  
a petice v Řepové

Situace v okolí diskotéky ŠUGR je stále 
tristní. V ulici Řepová proběhla petice 
proti hluku po 22. hodině. Problémem 
jsou nastartovaná auta, rádia, alkoho-
lem silně opojení návštěvníci disko-
téky, kteří provokují místní obyvatele. 
Někteří spoluobčané již své děti mu-
seli přestěhovat do jiných částí svých 
domů. Provozovatel diskotéky ŠUGR 
slíbil, že se pokusí zajistit klid pro-
střednictvím své ochranky u vstupu, 
která měla umravňovat návštěvníky.
Bezpečnost má na úřadu na starosti 
místostarostka Klimešová, která or-
ganizuje zvýšený pohyb městských 
strážníků v okolí diskotéky v kritické 
časy. „Dělají vše, co je v jejich silách, 
ale ovšem nemohou asistovat sou-
kromému podnikateli a zajišťovat po-
řádek celou jejich službu na jednom 
místě, protože MČ Čakovice je slože-
na ze 3 katastrál. území - Čakovice, 
Miškovice a Třeboradice.“ Situaci 
intenzivně řeším a budeme o ní in-
formovat,“ říká k věci místostarostka 
Klimešová. 

NOVé VedeNÍ rAdNICe 
prOtI betONárNě

Kladení věnců (4. 5. 2011), kterého se zúčastnil starosta Ale-
xander Lochman a místostarostka Blanka Klimešová, u příle-
žitosti výročí Pražského povstání.

Již několik let se snaží investor Las-
selsberger zřídit betonárnu v naší 

městské  části.  Stávající  zastupite-
lé  jasně  projevili  svůj  nesouhlas 
s  podobným  záměrem.  Nedokážou 
si  totiž  představit,  že    by  se    tímto 
způsobem do volné krajiny umisťo-
vala a rozšiřovala těžká průmyslová 
technologie  se  všemi  následnými 
dopady do širšího území třeboradic 
ale i Čakovic a Miškovic.

téma měsíce

Příště se budeme věnovat 
závažnému tématu!
Splaškové vodě a kanalizaci. 
Jaký je váš názor na spoluob-
čany, kteří se nenechali napo-
jit na splaškovou kanalizaci? 
Pište nám na:

unas@cakovice.cz!
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O dOprAVě
V  květnovém čísle  našich  čakovic-

kých,  miškovických  a  třeboradic-
kých novin začíná nová pravidelná rub-
rika „slovo radních“, kde by jednotliví 
členové rady měli poskytnout aktuální 
informace ze své oblasti působnosti. 
Na mě připadla milá povinnost 
zahájit tuto rubriku svým pří-
spěvkem a seznámit vás s ak-
tuálními projekty městské části, 
tentokrát v oblasti dopravy.

Silnice a chodníky na Vážské 
do poloviny prázdnin
Začátkem května byla zahájena dal-
ší etapa „nekonečného“ projektu 
– Technická vybavenost Čakovice, 
který je na území celé naší městské 
části realizován již mnoho let Odbo-
rem městského investora Magistrátu 
hl. m. Prahy.  Pokračování na straně 4

Tohle je život. Strom je život“ říká 
obyvatel Danielovy ulice, ve které se 
měla pokácet lipová alej

Jde o hodně, jde o stromy.  Pro-
blém nastartovalo slovo „hava-

rijní“ v posudku soudního experta 

Charváta. Jde hlavně o to, co dělat 
pro lidi a pro stromy a přitom ctít 
předpisy a zákony. Dobrou zprá-
vou je, že se v Čakovicích o stro-
mech jedná, že existuje více názorů 
a že hlas odborníků je ten, který má 
významný vliv. Alej se nepokácela, 
hledalo se a hledá se řešení. 

Proti sobě stojí pragmatický názor, 
že „přestárlé“ stromy mohou po-
škodit domy a parkující auta a snad 
i ublížit lidem, proti tomu ochránci 
stromů, kteří volají: „nekácejme!“, 
ale pragmaticky uznávají, že nejpo-
škozenější stromy musí pryč.

Pokračování na straně 10

     Slovo radních
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na svém 13. - 16. zasedání 
rada mč projednala mj.:
• Povolení výjimek z počtu dětí 
ve třídách MŠ Čakovice I, II a III 
na školní rok 2011-2012

Změnu rozpočtu  
pro rok 2011
• příspěvek MČ Praha 9 na 
15. ročník nesoutěžní přehlíd-
ky mateřských škol s názvem 
„Předškoláček 2011”
• Zakoupení věcných darů na 
Vítání občánků
• Přehled dlužného nájemného 
v bytových a nebytových prosto-
rách za období do 31. 12. 2010
• Přehlídku výtvarných oborů 
základních uměleckých škol 
kraje Praha
• Žádost o pronájem části po-
zemku parc. č. 1321/1 obec 
Praha, k. ú. Čakovice cca 40 
m2 na umístění včelstva.
• Žádost o výpůjčku části po-
zemků parc.č. 13/13, 13/15, 
13/25 k.ú. Miškovice pro upra-
vené stání 1 ks sběrné nádoby - 
Společenství vlastníků jednotek 
domu Bendlova 158

• Žalobu na vymáhání dlužné 
částky za pronájem sportovní 
haly, nám. J. Berana 940, Pra-
ha 9-Čakovice
• Konkurz na funkci ředitelky 
MŠ Čakovice I
• Jmenování komise pro ote-
vírání obálek a hodnocení 
- veřejné zakázky Přestavba 
U Párníků a Stavební úpravy 
ZŠ
• Zřízení přípravné třídy Základ-
ní školy Dr. Edvarda Beneše, 
Čakovice

• Rozpočtová opatření v roce 
2011
• Závěrečný účet za rok 2010
• Výměnu střešního pláště by-
tového domu - Homolová čp. 
525, Praha 9-Čakovice a tělo-
cvičny ZŠ - nám. J. Berana čp. 
500, Praha 9-Čakovice
• Žádost o změnu funkčního 
využití budovy „H” v IMPERA 
PARKU, Oderská 333, Praha 9 
-Čakovice
• Návrh zadání celoměstsky vý-
znamné změny Z 2755/00 ÚP 
SÚ HMP

na 4. zasedání zmč byly za-
řazeny a projednány body:
• Zpráva o činnosti rady MČ 
v období mezi 3. a 4. ZMČ
• Volba přísedících u soudu 
• Smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného bře-
mene se spol. PRE distribuce, 
a. s. pozemky parc. č. 1452/2, 
1452/3, 1265/13, 1285/2, 
1288/1 obec Praha, k. ú. Ča-
kovice
• Smlouva o uzavření budou-
cí smlouvy o zřízení věcného 
břemene se spol. T-Systems 
Czech Republic, a.s. pozemky 
parc. č. 1450/1, 1451/1 a 1548 
obec Praha, k. ú. Čakovice
• Smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného bře-
mene se spol. PRE distribuce, 
a. s. pozemky parc. č. 401, 
492/1, 492/2, 497, 505, 526 

a 495 obec Praha, k. ú. Třebo-
radice
• Smlouva o zřízení věcného 
břemene se spol. Telefónica O2 
Czech Republic, a. s. pozem-
ky parc. č. 283, 375/1 a 375/8 
obec Praha, k. ú. Miškovice
• Smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného bře-
mene se spol. PRE distribuce, 
a. s. pozemky parc. č. 367/6 
a 367/16 obec Praha, k. ú. Miš-
kovice
• Změna rozpočtu pro rok 
2011
• Jednací řád

zápisy z jednání rady a za-
stupitelstva mč včetně přepi-
su stenozáznamu jsou ulože-
ny na Úřadu mč a jsou také 
umístěny na stránkách www.
cakovice.cz.
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napište nám svoje názory, představy, připomínky. Co vás v Ča-
kovicích, Třeboradicích či Miškovicích trápí nebo naopak těší? Pro 
vás jsme připravili rubriku Vox Populi – Hlas lidu. Pište na unas@
cakovice.cz, případně nechte své podněty v zalepené obálce na 
podatelně MČ. Obálku dobře označte Vox Populi.

Chybějí vám v čakovickém zpravodaji 
nějaké informace?

 Pořádáte zajímavou akci, soutěž nebo turnaj?
 Dejte nám o tom včas vědět!
 Náměty posílejte emailem nebo nechte na podatelně MČ.
 Chcete inzerovat?
kontaktujte nás na adrese unas@cakovice.cz.

VOx pOpuLI

CENTruM 
pro předškolní děti (CPD) – Dyjská 715
nabízí celotýdenní programy pro předškolní děti:

Dopolední: 7:45 – 12:45
Odpolední: 13:00 – 18:00

Přihlášky a další informace na webových stránkách 
www.cakovice.cz nebo v podatelně MČ Čakovice.

Přihlášky přijímá podatelna MČ Čakovice do 17. 6. 2011

INFOrMACe O ČINNOStI rAdy 
MČ A ZAStupIteLStVA MČ

15.června 2011•16–02 hod.
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Vážení spoluobčané,
pěkné dny již dorazily a vůně 
čerstvě posekané trávy se 
rozpíná po celé naší městské 
části. Dovolte, abych vás in-
formoval o zásadních krocích, 
které probíhají na naší radnici. 
V první řadě bychom rádi po-
těšili naše seniory a v rámci 
našeho programu jsme zřídili 
právní poradnu pro senio-
ry a sociálně slabší. Bude jí 
vést advokátka JUDr. Jiřina 
Škáchová, která je obyva-
telkou Čakovic. Každý bude 
mít možnost konzultovat na 
radnici během patnácti mi-
nut jakoukoliv problematiku 
a to pravidelně každý týden 
od pondělí 6. 6. 2011 od  
14 h do 16 h. Dále dokonču-
jeme plán nových odpadko-
vých košů, kterých je v naší 
městské části zásadní nedo-
statek. Koše budou rozděleny 
na standardní a "pejskové", 
aby pejskaři neměli již žádný 
důvod po svých miláčcích 
neuklízet. Po zkušenostech 
z jara, jsme posílili počet bri-
gádníků na úklid v obci - sna-
žíme se nabídnout možnost 
těm, kteří dluží obci za nájem 
a mají silně omezené ekono-
mické možnosti, odpracovat 
si své dluhy a zároveň přispět 
nám všem na zvelebení obce. 
Dokončili jsme zadání výbě-
rového řízení na mateřskou 
školku. Rada městské části 
se domluvila na parametrech 
výstavby a budeme se snažit, 
aby celý administrativní pro-
ces od výběrového řízení až 
po stavební povolení proběhl 
co nejrychleji. 
Přeji vám, aby se vás všech-
ny novinky a změny dotkly 
pouze v tom pozitivním slova 
smyslu a přispěly tak k lepší-
mu a bohatšímu životu v naší 
městské části.

Ing. Alexandr Lochman, starosta

V Základní umělecké škole Marie 
Podvalové se podařilo propo-
jit hudbu s výtvarným uměním, 
upřímnou dětskou duši s duší psí 
a shromáždit na jednom místě 
mnoho dobrých lidí, co mají srd-
ce dokořán. Dne 19. 4. 2011 se tu 
totiž konal Charitativní koncert na 
podporu Záchranné stanice LARY 
pro odchycená a opuštěná zvířata 
v Hovorčovicích. Nápad vznikl loni 
o Vánocích při náhodné a emo-
cí plné návštěvě tohoto zařízení. 
Chvíli jsme si lámali hlavu, jak po-
moci, až jsme se v únoru tohoto 
roku pustili do strastiplné orga-
nizace veřejné sbírky a následně 
i celého koncertu. Koncertu, kte-
rý se setkal s upřímným zájmem 
všech zúčastněných protagonistů 
a hlavně široké veřejnosti a nad 
kterým ráda převzala záštitu paní 
Marta Kubišová. Veliký dík patří 
Základní umělecké škole Marie 

Podvalové za veškerou organiza-
ci, žákům a učitelům hudebního 
oddělení, kteří společně připravili 
krásná a dojemná vystoupení, žá-
kům a učitelům výtvarného oddě-
lení, kteří malovali obrazy skuteč-
ných pejsků z útulku LARY, paní 
Jaroslavě Panýrkové a panu Alfre-
du Strejčkovi za provázení celým 
večerem, keramickému ateliéru 
Střípek za milé dárky, komornímu 
smíšenému sboru a občanské-
mu sdružení Gaudium Cantorum 
za finanční podporu a organizaci 
celé akce. Poděkovat se sluší ale 
hlavně vám! Vám, kdož jste přišli 
a osobně se tak podíleli na pomo-
ci psímu útulku, ať už finančním či 
jiným dárkem. Pomohli jste nám 
tak společně zažít nebývalý večer 
plný energie, radosti i dojetí. Díky 
vám všem!

Štěpánka Heřmánková

 a OS Gaudium Cantorum

Krásné a slunné počasí vylákalo 
v sobotu 16. dubna spoustu ná-
vštěvníků na velikonoční jarmark 
k nám do Čakovic. Již v dopo-
ledních hodinách za zvuku bubnů 
a dobové hudby v podání muziky 
Euforica jsme vynesli Moranu spo-
lu se smrtkou pryč z naší obce. 
Utopili jsme ji na cukrovarském 
rybníku a následně nám staros-

ta obce Ing. Alexander Lochman 
povolil vnést do obce Lítečko, 
abychom mohli začít s oslavami 
svátku jara. 
Po úvodním slovu pana starosty, 
který program zahájil, se v podání 
dobové hudby Euforica otevřely 
slavnosti jara. Pro děti byl připra-
ven bohatý program v podobě 
jízdy na ponících a lukostřelby. Ve 

výběhu jste mohli zhlédnout typic-
ká farmářská zvířátka jako ovce, 
kozy, králíky, slepice, prasátko, ale 
i oslíka. Divadlo bez střechy si pro 
děti připravilo různé pohádky, kej-
klíř Navaro kouzlil nejen s balónky, 
kužely, ale i s ohněm. Agentura Trn 
v oku předvedla tance gotické, re-
nesanční a masopustní. Třešničkou 
na dortu pak byla jejich ohňovo-
taneční show. Představila se nám 
dudácká muzika Hruška a žáčci 
ze ZŠ E. Beneše. Završením celé-
ho programu byla hudba ze 70. let 
v podání skupiny Ametyst. Neje-
den návštěvník si na památku ve-
likonočního jarmarku odnesl svou 
karikaturu a s úsměvem na líci se 
chlubil ostatním. A snad nebylo 
dítěte, které by na svém obličeji 
nemělo namalované nějaké to zví-
řátko. Pro mlsné jazýčky bylo ke 
koupi trdlo, placky různých chutí, 
perníčky a nechyběly ani pořádné 
fláky masa nebo klobásy. Kdo měl 
chuť tvořit, mohl si vyzkoušet vyro-
bit a namalovat svou svíčku. I já to 
zkusila a musím říci, že je to práce 
pěkná, ale náročná.
I když nás počasí pěkně napínalo 
na strunu, nakonec nám dopřálo 
krásný slunný den a my si mohli 
po celý den užívat oslav jara.

Jindra Soroková, MČ Čakovice

OSLAVy SVátKu jArA V ČAKOVICÍCH

CHArItAtIVNÍ KONCert

Všechny stánky velikonočního jarmarku hýřily barvami jara.



Poděkování: HD Investment (Ablon, a.s. - Rezidence Viva), Pragis, a. s., Globus 
ČR, k. s. - Hypermarket Čakovice, Dozna, s. r. o., Sapros, s. r. o., Motorgas, s. r. o., 
Indeco CZ, s. r. o., Bobcat CZ, a. s., Impera, s. r. o., AG Seafood, s. r. o..  
Zvláštní poděkování patří žákům ZŠ E. Beneše za vytvoření Morany, Lítečka 
a pestrý program při vynášení Morany v průvodu, dále Městské Policii Čakovice, 
SDH Miškovice, technické správě ÚMČ a sl. Romaně Mathesové.

Obrázky pejsků z útulku, které na-
malovaly děti z výtvarného oboru 
ZUŠ Marie Podvalové a potrava 
pro psy, od návštěvníků.
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MĚSTSKÁ POLICIE

Volání jara
Při víkendové noční obchůzce si 
strážníci všimli podezřelého pohy-
bu v okolí ÚMČ Praha-Čakovice na 
náměstí 25.března. V domnění, že 
by se mohlo jednat o nenechavce, 
kteří by si rádi přilepšili na úkor 
obecního majetku, vydali se na 
bližší obhlídku tohoto místa.
Zde však ke svému úžasu zjistili,-
že se jedná o mladou dvojici pod-
lehnuvší vábení jara,která se zde 
oddávala erotickým hrátkám.
Vzhledem k tomu, že jediným 
svědkem jejich skotačení byla so-
cha stojící na pomníku před budo-
vou úřadu, záležitost byla vyřešena 
domluvou a dvojici bylo doporuče-
no, aby svou produkci provozovala 
na vhodnějším místě.

Noční výtržník
V nočních hodinách strážníci ob-
drželi oznámení o podnapilém 
muži, který opustil prostory místní 
diskotéky ŠUGR a při pohybu ulicí 
Cukrovarskou si cestu zpestřuje 
kopáním do plechových výplní 
u zábradlí a převracením popel-
nic. Po příjezdu na místo strážníci 
zjistili,že muž se rozhodl ještě na-
vštívit jeden z barů v téže ulici. Vy-
zvali jej, aby řádně prokázal svoji 
totožnost a vysvětlil důvody svého 
počínání. Výtržník, který pravdě-
podobně vlivem působení alkoho-
lu nabyl dojmu,že on je ten, kdo je 
v právu, zahájil polemiku o opráv-
něnosti požadavku strážníků. Když 
zjistil,že prostor pro diskusi není, 
s hromovým řevem se rozebě-
hl hlavou proti zdi a následně se 
s kvílením svalil na chodník. Na 
místo proto byla přivolána hlídka 
MP, která zajišťuje transport opilců 
a tohoto amatérského kaskadéra 
převezla na protialkoholní záchyt-
nou stanici, kde měl možnost do 
rána rozjímat o tom, že hlavou zeď 
neprorazí. 

Když už nohy neslouží
Zhruba před čtrnácti dny byli ve 
večerních hodinách voláni strážní-
ci okrskové služebny v Čakovicích 
k muži, který údajně ležel v kolejiš-
ti na železničním přejezdu v Cuk-
rovarské ulici. Po příjezdu na místo 
zde skutečně nalezli muže ležícího 
na kolejích. Z jeho chování bylo 
ihned zřejmé, že mu nohy podrazil 
démon alkohol a zabránil mu tak 
v dalším pohybu. Jak muž uvedl, 
posilňoval se v restauraci nedale-
ko kolejí a při pokusu o odchod na 
ubytovnu mu právě v prostoru že-
lezničního přejezdu došly síly.Jeho 
indispozice se naštěstí obešla bez 
újmy na zdraví a kromě drobného 
zpoždění vlakové dopravy se inci-
dent obešel bez dalších následků. 
Muž byl po důrazné domluvě pro-
puštěn a v doprovodu svých dvou 
kumpánů se vydal pokračovat 
v pouti do vytoužené postele.

Dokončení ze strany 1
Tentokrát se jedná o etapu, která pa-
tří mezi ty příjemné, neboť se nekope 
žádná „neviditelná kanalizace“, ale 
jde o stavbu nové silnice a nových 
chodníků, a výsledek takové práce 
bude tedy dobře viditelný. Na Váž-
ské, od náměstí přibližně po křižovat-
ku s Něvskou, se tyto práce provádějí 
jako navazující etapa po předchozím 
zhruba dvouletém budování hloub-
kové kanalizace.
Chodníky podél školy, hlavně u au-
tobusové zastávky, již byly ve velmi 
špatném stavu a do autobusu se zde 

nastupovalo téměř ze stejné výško-
vé úrovně, jako byla úroveň vozov-
ky. Takový stav vždy ztěžuje situaci 
občanům se sníženými pohybovými 

schopnostmi. Po rekonstrukci budou 
na Vážské nové chodníky standard-
ních parametrů v zámkové dlažbě, 
která se používá u nových chodníků 
v celé městské části. Samotná ko-
munikace je opravována do dosta-
tečné hloubky, proto by nám silnice 
měla několik desítek let vydržet. Na 
přechodu pro chodce u školy na-
víc vznikne stavebně integrovaný 
zpomalovací práh, který zase o krů-
ček přispěje k zvýšení bezpečnosti 
chodců, zejména dětí. Každá stavba 
samozřejmě způsobuje i řadu nega-
tiv, a tak děkuji jménem čakovické 
radnice všem za toleranci dočasné-
ho zhoršení podmínek v nejbližším 
okolí stavby, stejně jako i všem, kteří 
jsou nuceni využívat objízdné trasy 
a výlukové trasy MHD. Celý projekt 
rekonstrukce byl připravován něko-

lik let a samotná 
stavba by měla být 
dokončena přibliž-
ně v polovině let-
ních prázdnin.

Mimoúrovňové křížení 
Veselské a Kbelské
První třetinu svého průběhu bude 
mít pomalu za sebou další dopravní 
stavba, která se realizuje mimo území 
naší městské části, ale má na Čakovi-
ce zásadní dopad, zejména z důvodu 
tvorby kolon na Tupolevově. Touto 
stavbou je mimoúrovňové křížení 
Veselské a Kbelské u Tesca Letňa-
ny. Všechno zlé je k něčemu dobré. 
Řada lidí si díky této stavbě všimla, 
že vlaky z Čakovic jezdí do centra 
rychle a ve většině případů včas. Ti 
z vás, co cestujete do centra, zkuste 
si ušetřit nervy v pomalu se šinoucích 

zácpách a využijte vlakového spojení. 
Za 20 minut, za které se dostanete na 
hlavní nádraží, dojedete často jen do 
Letňan. Tato stavba nás bude prová-
zet až do léta příštího roku.

Rozšíření provozu  
na zdravotnické lince 295
Další květnovou dopravní aktivitou 
bylo rozšíření provozu na zdra-
votnické lince 295. Linka je nově 
v provozu i o víkendech přibližně 
od 9 do 19 hodin. Jsem rád, že se 
tento projekt připravovaný od roku 
2007 ve spolupráci s letňanskou 
radnicí ukázal po více než půlroce 
svého fungování jako životaschop-
ný, a že je dokonce nutné spoje 
s ohledem na zájem cestujících 
posilovat. V Třeboradicích je mož-
né alternativně k současné koneč-

né nabídnout cestujícím ukončení 
v místech, kde je nyní docházková 
vzdálenost na autobus horší než 
jinde v naší městské části. A to díky 
tomu, že nasazované autobusy 
jsou menší, mají lepší manévrova-
telnost než standardní vozy, jsou 
nové a používají moderní motory 
splňující normu Euro 5. V Horních 
Počernicích obdobná linka obslu-
huje dokonce přímo obytnou zónu. 
Podle české legislativy je obytná 
zóna místo, kde mají preferenci 
chodci a řidič musí počítat i s al-
ternativou, že si děti budou hrát 
na vozovce. I pro takové oblasti je 
tento typ linky určen. V Čakovicích 
i v Třeboradicích zatím linka využívá 
„konvenčních tras“.

Třeboradice
V květnu také byly provedeny dal-
ší kroky na pokračování přípravy 
projektu Rekonstrukce komunikací 
a výstavba chodníků v Třebora-
dicích. Důležitý úsek chybějícího 
chodníku na Schoellerově u sv. 
Václava již má zažádáno o stavební 
povolení. Na ostatní části se na zá-
kladě nových požadavků ze strany 
městské části upravuje projekt pro 
územní řízení. Hlavní změnu vyvo-
lala nutnost přebudovat konečnou 
zastávku Třeboradice. Zde bychom 
rádi vytvořili dostatečný počet od-
stavných míst pro autobusy. Celá 
konečná by měla být řešena tak, 
aby i v Třeboradicích mohl být 
v budoucnu případně zaveden pro-
voz kloubovými autobusy.

Cukrovarská
Kromě výše uvedených projektů se 
v oblasti dopravy aktuálně řeší ze-
jména pokračování přípravy rekon-
strukce Cukrovarské ulice v úseku 
od náměstí k přejezdu (již byl vybrán 
zhotovitel), zvýšení bezpečnosti na 
přechodu pro chodce na Schoelle-
rově u BD Čtyřlístek (je připravena 
první verze projektu), výstavba sta-
veništní a následné komunikace ze 
souboru Čakovický park na ulici Za 
Tratí (probíhá výstavba), příprava 
světelné signalizace na křižovatce 
Za Tratí, Kostelecká, Cukrovarská, 
Za Avií (v přípravě projektová do-
kumentace pro stavební povolení) 
a další projekty.
Máte-li zájem o další informace 
z oblasti dopravy, neváhejte mě 
kontaktovat. Jsme tu pro vás!

Ing. Jiří Vintiška

místostarosta

O dOprAVě

     Slovo radních

Ing. Jiří Vintiška
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Chovatelé cizokrajných zvířat 
z čakovické Střední odborné ško-
ly a Středního odborného učiliště 
jeli na stáž do lisabonské ZOO.
Skupina šesti žáků školy, obo-
ru středního vzdělání s maturitní 
zkouškou „Chovatel cizokrajných 
zvířat“ a odborná pracovnice ZOO 
Praha odletěly začátkem března 
na třítýdenní odbornou stáž do 
Lisabonu. Vedení čakovické školy 
zajišťuje v rámci projektu Leonar-

do da Vinci obdobné stáže pravi-
delně, žáci už jeli třeba do Antverp, 
Kodaně, Allborgu a Chesteru. 
Během pobytu v ZOO Lisabon měl 
každý student přiděleného odbor-
ného zkušeného chovatele a žáci 
se seznámili s mnoha odbornými 
pracovišti zdejší ZOO, a mohli tak 
porovnávat podmínky chovu zví-
řat, způsoby a dávkování krmení, 
pracovní postupy a organizaci prá-
ce, které znají ze ZOO Praha.

Po celou dobu stáže byla skupině 
českých žáků k dispozici kurátorka 
pro chov plazů, která společně s ku-
rátorem pro chov savců zajišťovala 
veškeré záležitosti týkající se probí-
hající stáže. Studenti byli ubytováni 
v plně vybaveném domku pro hosty 
v areálu ZOO a jídlo od šéfkuchaře 
z Mosambiku bylo skvělé. 
V průběhu stáže žáci zúročili 
předcházející jazykovou přípravu 
v angličtině, ale také získali od 
místních zaměstnanců základy 
portugalštiny. Ve volném čase 
žáci vypomáhali při mimořádném 
doplnění zásoby rašeliny ve stáji 
pro okapi, byli pozváni na návště-
vu zázemí delfinária, kde jim byl 
umožněn kontakt s delfíny a lach-
tany. V závěru stáže měli žáci 
možnost podívat se na neveřejné 
představení papoušků, dravců 
a jiných zvířat. Mimo těchto od-
borných aktivit měli žáci i dosta-
tek času na poznávání krásného 
okolí města Lisabon, obdivovali 

krásy Atlantického oceánu a vy-
stoupili na historický Belém. 
Stáž měla pro žáky velký přínos 
v oblasti odborných znalostí a do-
vedností, umožnila upevnit si jazy-
kové kompetence. V neposlední 
řadě stáž posunula žáky o krok 
blíže k samostatnosti, k nabití 
sociálních schopností při orienta-
ci v cizím prostředí. Tyto všech-
ny aspekty jistě přispějí k jejich 
snazšímu začlenění do budoucího 
pracovního kolektivu a zvýší jejich 
hodnotu na trhu práce. 

Mgr. Jakub Částka,  

zástupce ředitelky SOŠ a SOU 

 (redakčně kráceno)

StáŽ V LISAbONSKé ZOO

Ve školním roce 2011 – 2012 bude 
v Základní škole Dr. Edvarda Be-
neše otevřena tzv. „přípravná tří-
da“. Tato třída je určena pro děti, 
kterým byl u zápisu do 1. ročníku 
v čakovické základní škole z nej-
různějších důvodů doporučen od-
klad povinné školní docházky. 
Absolvování této třídy usnadní 
přestup dětí z mateřské školy do 
první třídy ZŠ. Z psychologické-
ho hlediska je velkým přínosem 
pro děti, které si postupně zvy-
kají na prostředí, jež je v budouc-
nu čeká, a zbavují se tak strachu 
a stresu, který by se mohl při ná-
stupu do první třídy dostavit. 
Třída bude mít 7 až 15 dětí a ob-
sah vzdělávání se bude řídit 

Rámcovým vzdělávacím progra-
mem pro předškolní vzdělávání. 
V přípravné třídě se nenásilnou 
formou klade důraz na přiroze-
nost a na rovnoměrné naplňování 
všech dětských potřeb a stejně 
tak i na vytváření vhodných pod-
mínek podnětných k učení dítěte. 
Úkolem paní učitelky bude pře-
devším připravit děti na bezpro-
blémový přechod do prvních tříd, 
rozvíjet jemnou a hrubou motori-
ku, soustředěnost a zodpověd-
nost za svou práci. 

Nová třída
Škola se v létě rozroste o tři nové 
třídy a „přípravku“ umístíme do 
jedné z nich. Režim budou mít děti 

velmi podobný, jako mají prvňáci, 
budou seznamovat se základními 
návyky potřebnými pro úspěšný 
start ve škole a tyto činnosti pak 
budou střídat s aktivním odpočin-
kem v tělocvičně nebo na hřišti. 
Třída bude provozována v časo-
vém rozsahu dle rozvrhu prvního 
ročníku (tj. 8:00 – 11:40 hod.). 

Po škole do družiny
Po obědě ve školní jídelně budou 
děti moci využívat služeb školní 
družiny, kde se jim budou věno-
vat školní vychovatelky. V druži-
ně se navíc děti poznají se stá-
vajícími prvňáčky a budou s nimi 
mimo jiné navštěvovat exkurze, 

jezdit na výlety a vyměňovat si 
tak své zkušenosti se školou. 
Provoz školní družiny je každý 
den od 6:00 do 17:00 hod. 
Základní myšlenkou pro zřízení 
této třídy je pomoci rodině a dítě-
ti pro co nejlepší start do života. 
Rodiče budoucích předškoláků 
se budou moci seznámit s paní 
učitelkou této třídy na červno-
vém setkání, kde jim budou zod-
povězeny veškeré možné dotazy 
k fungování třídy. O přesném ter-
mínu tohoto setkání bude vedení 
školy rodiče přihlášených dětí 
s předstihem informovat.

Martin Střelec

ředitel ZŠ Dr. Edvarda Beneše

ZŠ Dr. Edvarda Beneše otevře přípravnou třídu pro děti s odkladem

V rámci projektu Leonardo da Vinci již 
poněkolikáté odletělo 28. dubna pět 
žáků SOŠ a SOU, Praha-Čakovice na 
čtyřtýdenní odbornou pracovní stáž na 
Kypr. Žáci absolvují stáž v oblasti Ayia 
Napa v hotelovém komplexu Aktea 
Beach Village, kde pracují na pozicích 
kuchařů, číšníků, recepčních, ale i pra-
covníků plážových barů a ostatních ho-
telových středisek. Zahraniční odborné 
pracovní stáže jsou pro žáky přínosné 

zejména v oblasti jazykové vybave-
nosti, ale také přinášejí poznání jiného 
přístupu k odborným gastronomickým 
činnostem, poznání středomořské ku-
chyně, včetně využití nových surovin 
a trendů. V neposlední řadě prohlubují 
u mladých lidí schopnost aklimatizovat 
se v nových podmínkách a samostatně 
přistupovat ke svým povinnostem. 
 Mgr. Věra Nováková

ředitelka SOŠ a SOU

Z Čakovic na Kypr

Výuka v první třídě je stále víc hrou než učením
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V novém pojetí u nás v Čakovicích 
budeme  představovat  jednotlivé 
odbory  úřadu MČ  a  osoby,  se  kte-
rými můžeme přijít do styku. Odbor 
občansko správní se stará o agen-
du  místních  občanů,  neboli  vede 
evidenci obyvatel. Čakovice nemají 
svoji matriku, ta sídlí v Letňanech.
Na odboru pracují dvě dámy, ve-
doucí Martina Fialová a paní Re-
nata Krištofová, která je zodpo-
vědná za evidenci obyvatelstva. 
Vedoucí odboru, slečnu Martinu 
Fialovou, uvidíte při vítání občán-
ků stejně jako při gratulaci ke zlaté 
svatbě. Více se o agendě dozvíte 
z rámečku „Agenda odboru“. Od-
bor sídlí v administrativní sever-
ní budově na Cukrovarské ulici 
52/24 a pro občany je otevřen 
Pondělí – 8.00 – 18.00
Úterý – 8.00 – 16.00
Středa – 8.00 – 17.00
Čtvrtek – 8.00 – 16.00
Pátek – 8.00 – 12.00
Vždy mimo polední pauzu od 
12.00 – 13.00

Vedoucí odboru
Martina Fialová vystudovala 
střední odbornou školu obor ve-
řejnosprávní činnost a na úřadu 
pracuje od roku 2003, kde začí-
nala v podatelně. V loňském roce 
se přihlásila do výběrového řízení 
na vedoucí, dnes už „svého“ od-
boru, a uspěla. Při výkonu svého 
zaměstnání navíc absolvovala 
zkoušky odborné způsobilosti pro 
výkon správní činnosti při správě 
matrik a státního občanství. Nyní 
se připravuje na další náročné 
zkoušky odborné způsobilosti a to 
pro výkon správní činnosti při ve-
dení evidence obyvatel a vydávání 
občanských průkazů a cestovních 
dokladů. Práce ji těší, baví a zají-
má, i když, jak sama říká, „někdy je 

to s lidmi hodně těžké“. Zadostiu-
činění ale přichází ve slavnostních 
okamžicích, například při vítání 
nových občánků, kdy rozzářená 
očka miminek a spokojené úsmě-
vy rodičů vyváží dny plné lopotné 
administrativní práce. 

Mini poradna
Co dělat, když chceme být po-
zváni na vítání občánků?
Podmínkou pro účast při vítání 
občánků je trvalý pobyt matky, 
a tudíž i miminka v době jeho na-
rození na území Čakovic, Miškovic 
nebo Třeboradic. Pokud se rodiče 
chtějí se svou ratolestí zúčastnit 
(akce je samozřejmě dobrovol-
ná), přihlásí se na odboru, přine-
sou s sebou rodný list dítěte a na 
místě vyplní žá-
dost. Vítání pro-
bíhá v obřadní 
síni na radnici městské části. Po 
uvedení do obřadní síně pronese 
pan starosta proslov, rodiče se 
podepíší do pamětní knihy a děti 
obdrží dárek na památku.

Co dělat, když rodiče slaví 
jubileum svatebního dne?
Snad každý v pokročilém věku 
rád vzpomíná a ocení důstojnou 
oslavu svého svatebního dne. 
Pokud chcete uspořádat oslavu 
v obřadní síni, nebo jen gratulaci 
představitelem radnice, obraťte 
se na občansko správní odbor 
telefonem na číslo: 283 061 417 
nebo e-mailem na adresu: fialova.
mc@cakovice.cz. 

Co dělat, když se chci při-
hlásit k trvalému pobytu?
Občan, který se chce přihlásit 
k trvalému pobytu na území Ča-
kovic, Miškovic a Třeboradic musí 
vyplnit přihlašovací lístek, dolo-

žit vlastnictví bytu, domu, nebo 
oprávněnost užívání bytu a před-
ložit platný občanský průkaz. 
Za přihlášení občana staršího 15 
let je vybírán správní poplatek 
50 Kč. 

Co dělat, když ztratím 
občanský průkaz?
V prvé řadě je potřeba oznámit 
ztrátu občanského průkazu na 
obecním úřadě, městském úřadě 
nebo úřadě městské části, nejlé-
pe dle místa vašeho trvalého po-
bytu. Při oznámení ztráty se stává 
starý občanský průkaz neplatným 
a číslo průkazu bude zaneseno do 
celonárodní databáze neplatných 
dokladů. Při oznámení uvedete, 
kde a kdy jste občanský průkaz 

ztratili. Poté 
bude vydá-
no potvrzení 

o občanském průkazu, ve kterém 
se uvádí adresa trvalého pobytu 
a další osobní údaje. Od ohlášení 
ztráty máte povinnost do 15 dnů 
zažádat o vydání nového občan-
ského průkazu. Žádost je nejlépe 
podat ihned při oznámení ztráty. 
K žádosti o vydání občanského 
průkazu je třeba doložit rodný 
list, jednu fotografii o rozměrech 
35x45 mm a uhradit správní po-

platek ve výši 100 Kč. Vydání no-
vého občanského průkazu trvá 
14 - 30 dní. Zákonem stanovená 
lhůta pro vydání občanského prů-
kazu je do 30 dnů.
Pokud by se vám stalo, že je vám 
občanský průkaz po ztrátě vrá-
cen, nebo jej naleznete, nelze ho 
už dále užívat jako platný občan-
ský průkaz a máte povinnost ho 
odevzdat na úřad příslušný podle 
místa vašeho trvalého pobytu. 
Pokud máte další otázky, rádi 
vám je zodpovíme.

Fialová Martina

vedoucí občanskosprávního odboru

fialova.mc@cakovice.cz

Tel.: 283 061 417, 283 109 345

OdbOr ObČANSKO SpráVNÍ

     Úřady a úředníci

Agenda odboru 
občansko správního:
• ověřuje shody opisu nebo 
kopie s listinou a ověřuje pra-
vost podpisu 
• vede evidenci obyvatel MČ 
přihlašuje k trvalému pobytu 
na území MČ 
• vede správní řízení při ruše-
ní trvalého pobytu
vydává rybářské lístky
zajišťuje v rámci spolupráce 
se správním obvodem ÚMČ 
Praha 18-Letňany vydávání 
občanských průkazů 
V oblasti samosprávy zajišťu-
je odbor pořádání vítání ob-
čánků a zlatých, smaragdo-
vých, diamantových svateb

Harmonogram mobilního sběru
nebezpečného odpadu 2011

datum - den zastávka čas od - do:
8.  3. – út 1. křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách 1500 – 1520

7.  6. – út 2. křižovatka ul. Schoellerova - Mezi hřbitovy 1530 – 1550

6.  9. – út 3. křižovatka ul. Bělomlýnská - U Bílého mlýnku (u garáží) 1600 – 1620

4. křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní 1630 – 1650

5. křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská 1700 – 1720

6. ul. Něvská   (MŠ 120 - parkoviště) 1730 – 1750

7. křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova 1800 – 1820

8. křižovatka ul. Polabská - U Zbrojnice 1840 – 1900

Vážení spoluobčané,
také v roce 2011 budou pro 
potřeby občanů přistavovány 
kontejnery na velkoobjemový 
odpad. Připomínáme, že tyto 
kontejnery jsou určeny pou-
ze pro občany městské části 
Praha-Čakovice a nejsou ur-
čeny pro nebezpečný odpad, 
tj. televize, lednice, pneumati-
ky, chemikálie, zářivky.... Dále 
prosíme občany, aby odpad 
ukládali do kontejnerů a ne 
vedle něj!

z mHmp přiděleno dílče 14 vok
leden 0
únor 0
březen 2. 3.   23. 3.
duben 6. 4.   27. 4.
květen 18. 5.
červen 1. 6.   22. 6.
kontejnery budou přiváženy 
vždy ve středu po 12.00 hod. 
a odvoz bude následovat 
druhý den (čtvrtek) ráno.

Stanoviště těchto kontejnerů 
jsou následující:
Třeboradice - parkoviště 
u hřbitova /1 ks
Miškovice - Na Kačence / 1 ks
Mimo tyto dny je možné vyu-
žít za dohledu prac. TS ÚMČ 
Čakovice k odložení velkoob-
jemového odpadu a sutě kon-
tejneru v ul. Na Bahnech ve 
dnech: 
dUben – říjen
13.00 - 17.00 Hod.
LISTopad – březen
12.00 – 16.00 Hod.
OTEVŘENO JE KAŽDÝ DEN 
KROMĚ ÚTERÝ A STŘEDY
Také tato služba je určena 
pouze občanům Čakovic, Miš-
kovic a Třeboradic za poplatek 
schválený radou MČ Praha-
Čakovice, a to dle velikosti 
odpadu.
další informace TS úřadu 
mč praha-čakovice – tel. 
283 061 431

Velkoobjemový odpad
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Dokončení ze strany 1
Investor ve svém novém podá-
ní několikanásobně navýšil ka-
pacitu betonárny. Z porovnání 
s jeho žádostí z roku 2008 pak 
vyplývá, že betonárna předklá-
daná v dokumentaci pro územ-
ní řízení v daném roce měla mít 
kapacitu 25 000 m3  betonové 
směsi za rok, kdežto nový ná-
vrh betonárny z roku 2011 má 
uvažovanou kapacitu 15 000 
m3  betonové směsi za měsíc, 
což znamená  180 000 m3  za 
rok. Je tedy kapacitně více než 
sedmkrát větší.
Minulé vedení radnice odsou-
hlasilo v roce 2008 „za určité 
podmínky“ umístění betonár-
ny. Nové vedení radnice je 
však v tomto směru jednotné 
a betonárnu odmítá. Doufám, 
že se nám podaří tuto inves-
tici zastavit, při nejmenším 
omezit. Městská část, na roz-
díl od obecně platných před-
stav, nemá bohužel mnoho 
nástrojů k ovlivňování řízení, 
ale těch pár, které má, maxi-
málně využije. Kromě jedno-
značného postoje proti vý-
stavbě je nám jasné, že bude 
potřeba jednat s investorem 
a pragmaticky utržit maximum 

možné pro naši městskou část 
a to je běh na dlouhou trať. 
 Alexander Lochman, 
 Starosta MČ Čakovice

Fakta
Betonárna má stát na jihozá-
padním okraji stávající teplárny 
Třeboradice (jejíž komín má 155 
metrů! pozn. red). Betonárna 
je navržena jako horizontální, 
v areálu mají být umístěny sklád-
ky kameniva, recyklační zařízení 
pro likvidaci zbytkového betonu 
a provozní budova. Dnes jsou 
předmětné pozemky využívá-
ny zejména zemědělsky a vede 
nad nimi potrubí teplovodu. 
Co se týká územního plánu, 
Josef Jáchym z detašované-
ho pracoviště na Praze 18 se 
vyjádřil, že - volně interpreto-
váno - „záměr není v souladu 
s územním plánem, protože se 
má stavět částečně na zelené 
ploše a částečně na území „NV 
– nerušící výroby a služby“. 
Výstavbou má být pověřena fir-
ma TBG Metrostav s.r.o., Jan 
Kupeček, ředitel firmy reagoval 
mírně vyhýbavě: „V rámci naší 
činnosti připravujeme i mož-
nost vybudování betonárny pro 
výstavbu části dálničního okru-

hu okolo Prahy. Tento proces 
běží standardní cestou včetně 
územního řízení, stavebního 
řízení i posouzení vlivu stavby 
na životní prostředí.Termín vy-
budování betonárny není sta-
noven, bude spojen se stavbou 
okruhu mezi D8 a R10. V přípa-
dě vybudování této betonárny 
nebudou občané Třeboradic 
zatěžováni dopravou betonu. 
Ta by se jinak musela organizo-
vat přes území obce.“

Pozemky
Dalším zajímavým faktem jsou 
pozemky a to, komu patří. Část 
jich patří LB IMMO, část Hlavní-
mu městu Praha, ale z toho je cca 
700 metrů v režimu, kdy o využití 
pozemku rozhodují Čakovice. 
Velkou část pozemků vlastní po-
zemkový fond, necelých 2000 
metrů patří Pražské plynárenské. 
Vítáme názory občanů
pište nám vaše postoje a názo-
ry na unas@cakovice.cz (HS)

NOVé VedeNÍ rAdNICe prOtI betONárNě

I přes nepřízeň počasí se le-
tos potvrdil zájem lidí o Noc 
kostelů, která proběhla 27. 
května 2011. Téměř 75 tisíc 
nočních poutníků navštívilo 
v Praze a okolí 155 kostelů 
dvanácti různých křesťan-
ských církví. V celé České 
republice bylo otevřeno více 
než tisíc křesťanských chrá-
mů.
Komentované prohlídky pro-
stor, kam se člověk běžně 

nedostane, prohlídka zvonů, 
akce pro děti, výtvarné sou-
těže, sestup do krypty, čtení 
z Bible, varhanní a jiné kon-
certy, vizuální performance, 
loutkové představení, pre-
zentace Charity, literární čte-
ní či noční promluvy a modlit-
by… To vše a mnoho dalšího 
čekalo na návštěvníky sví-
cemi osvětlených chrámů. 
Jako již tradičně byl největší 
zájem o kostely v centru Pra-
hy, kde jsou soustředěny ty 
nejkrásnější církevní stavby, 
z nichž mnohé mají staletou 
historii. 
Noc kostelů je pozváním 
všech lidí dobré vůle ke spo-
lečnému setkání a k objevo-
vání krásy křesťanských vý-
tvarných a architektonických 
pokladů, které jsou proje-

vem kreativity a důvěry v ži-
vot u lidí, kteří chrámy stavěli 
a zdobili. Noc kostelů je však 
také pozváním mezi ty, kdo 
se chtějí podělit o svou víru. 
Noc kostelů chce předsta-
vit křesťanskou spiritualitu, 
modlitbu a službu potřeb-
ným. Má být rovněž zname-
ním živé spolupráce různých 
křesťanských církví, která 
zaceluje rány vzniklé v minu-
lých staletích.

Noc kostelů se letos usku-
tečnila nejen v celé České 
republice, ale také na Slo-
vensku a v Rakousku, odkud 
tento nápad pochází. První 
Noc kostelů proběhla v roce 
2005 právě ve Vídni.
Čakovický kostel sv. Remi-
gia byl celý večer otevřen 
k prohlídce i ztišení za do-
provodu hudby. V boční 
kapli několikrát promítal film 
„Děti Ventanas“ o práci misi-
onáře P. Jana Koczyho pro 
děti a chudé lidi v Ekvádoru. 
Místní farnost totiž nějakou 
dobu toto dílo podporuje. 
Zájemci mohli vystoupat i na 
zpřístupněný kůr a věž, což 
zvládli jak rodiče s malými 
dětmi, tak pozdě v noci i dva 
policisté. P. Pavel Budský

římskokatolická farnost

NOC KOSteLŮ 2011

Pondělí 6. června:
co se v červnu na zahrádce 
červená?
O tom, co se zahrádkou 
v červnu a letních měsících,
o využití planých rostlin v ku-
chyni i pro okrasné účely 
a o biodiverzitě na zahradě 
pohovoří Vojtěch Ptáček,
student Zemědělské univerzi-
ty. Spojeno s ukázkami.

Pondělí 13. června:
Jak se postarat o sebe nebo 
své blízké, když už vlastní síly 
docházejí... 
(III. část)
Tato beseda se bude zabývat 
především nepřeberným
množstvím kompenzačních 

pomůcek pro každou příleži-
tost, ve kterých nám pomůže 
se zorientovat
MUDr. Kateřina Rousová, 
ředitelka pobočky
Centra pro zdravotně 
postižené Středočeského kraje.

pondělí 20. června:
Dcera královská...
Letos uplyne 800 let od naro-
zení sv. Anežky Přemyslovny.
Její život a dílo však nezůstalo 
omezeno pouze
na dobu dávno minulou. Čím 
muže být odkaz sv. Anežky
inspirací pro nás – to přiblíží 
P. Pavel Budský,
administrátor čakovické far-
nosti.

Srdečně zveme na tyto besedy:

Besedy se konají v uvedené dny vždy od 17.17 hod. ve spo-
lečenské místnosti fary, (nám. 25. března, naproti kostelu).

Pořádá místní římskokatolická farnost.
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vyhlašuje
v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění 

KONKurz 
Na MÍSTO ŘEDITELE/ ŘEDITELKY

mateřské školy čakovice I, se sídlem něvská 830, 196 00 praha 9-čakovice

požadavky: odborná a pedagogická způsobilost a délka praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o peda-
gogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, znalost problematiky řízení ve 
školství a školských předpisů, znalost práce na PC, řídicí a organizační schopnosti, občanská a morální 
bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

k přihlášce přiložte: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně osvědčení o zá-
věrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání), doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené 
posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení, strukturovaný životopis, koncepci roz-
voje školy (max. 5 stran strojopisu), výpis z rejstříku trestů (ne starší tři měsíce – možno doložit až před 
vznikem pracovněprávního vztahu), originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávané funkci (ne 
starší dva měsíce), čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

Informace o školce: kapacita školky je 112 dětí ve 4 třídách; připravuje se rozšíření školky na koneč-
nou kapacitu 252 dětí v 9 třídách a se základním pracovištěm a dvěma detašovanými pracovišti, která 
budou zřizována postupně.

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úpl-
nými požadovanými doklady došlé poštou, nebo podané na podatelnu úřadu nejpozději do 1. 7. 2011, 
12:00 hod. na adresu: městská část praha-čakovice, nám. 25. března 12, 196 00 praha 9-čakovice
Kontakt ing. M. Pekařová, tajemnice ÚMČ, tel. 283 061 415, pekarova.mc@cakovice.cz
Obálku označte slovy: „Konkurz MŠ Čakovice I – NEOTVÍRAT“

RADA MěSTSKé ČáSTi PRAHA-ČAKoViCE

Klub seniorů 
při MČ Praha – Čakovice 

ve spolupráci s členy liliářské 
organizace ČSZ MARTAGON

si dovolují pozvat všechny 
občany naší městské části 

na již

4. výstavu lilií
Můžete se těšit na české lilie, 
novošlechtění našich liliářů, 
ale i na novinky světového 

sortimentu.

Výstava se bude konat v pro-
storách velkého sálu čakovic-

kého zámku ve dnech

2. 7. 2011 
od 9,00 – 19,00 hod.

3. 7. 2011 
od 9,00 – 17,00 hod.

Vstup volný
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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 27.4.2011   13:20:48

Výstavní prostory, které byly zříze-
ny na půdním podlaží čakovického 
zámku, zahájily letos v dubnu svou 
činnost přehlídkou výtvarných 
oborů základních uměleckých 
škol kraje Praha. Krajské přehlíd-
ky výtvarných oborů předcházejí 
celostátní přehlídce konané vždy 
jednou za tři roky v moravském 
Šternberku. Pro Čakovice se stala 
tato akce čestným úkolem a ZUŠ 
z Prahy děkují MČ Praha-Čakovi-
ce, že jim poskytla tak krásné pro-
story. Přehlídky se zúčastnilo 43 
pedagogů s pracemi svých žáků 
z 18 základních uměleckých škol.
Výstava poskytla možnost srovná-
ní a posouzení různých pedagogic-
kých přístupů a vedení žáků, což 
je dnes aktuální otázkou při tvorbě 
školních vzdělávacích programů. 
Pozorný divák zde mohl pood-
krýt různé cesty zprostředkování 
světa, reality výtvarným jazykem, 
kterého používají při své tvorbě 
mladší i starší autoři. Byly k vidě-
ní projektové metody na základě 
výtvarných řad, kdy je žák veden 

cestou zkoumání skutečnosti, 
přes zjednodušení forem vedou-
cím až ke stylizaci a abstrakci. Jin-
de je svět chápán imaginativním 
přístupem, pocitem a představou. 
Objevila se přímá vazba součas-
ných mladých autorů na dějiny, 
žáci pracují s díly autorů z období 
renesance či 19.století. Dochází 
tak k barevným a tvarovým pa-
rafrázím, výtvarným hrám, žáci si 
touto cestou uvědomí odlišnost 
chápaní výtvarného vyjadřování 
minulé a současné doby. Jsou 

zde zastoupeny různé techniky 
a technologie plošné a prosto-
rové tvorby. Zajímavý je kontrast 
malých žáčků s žáky z výtvarných 

speciálek, kde se pěstují a připra-
vují budoucí výtvarníci na svoji 
profesní dráhu (např. ZUŠ Štítné-
ho, Praha 3).
Výtvarná akční tvorba a větší pro-
storové práce a objekty byla pre-
zentovány ve fotografické formě. 
Objevila se i ukázka počítačové 
grafiky od ZUŠ Nad Alejí, Praha 
6, ZUŠ na Proseku řešila otázku 
Babylonské věže spojenou s roz-
dělením jazyků. ZUŠ v Horních 
Počernicích se ve výtvarném pro-
jektu Andělé inspirovala písní Kar-
la Kryla „Anděl“.
A tak bychom mohli jmenovat dála 
a dál… Mg.A. Jana Anděličová

ZUŠ Marie Podvalové

V rámci schváleného rozpočtu na 
rok 2011 byla i letos vyčleněna 
v kapitole 6171 – činnost místní 
správy, částka na příspěvky pro 
seniory. Tyto příspěvky jsou určeny 
na služby, jako je pedikúra, manikú-
ra, masáže a kadeřník. Poukázky mů-
žete využít na těchto adresách:
Relax la fabrique, Cukrovarská 
33 (areál Cukrovaru), Čakovice, 
Koudelková Magdaléna a Toušová 
Jana, Danielova 319/21, Čakovice, 
Jaroslava Horáková, Cukrovarská 
502, Iveta Skřivánková, Cukrovar-
ská 815, Eva Brožková, Svitavská  
481, Čakovice, Stanislava Kudr-
nová, Radonická 130, Miškovice, 
Zelenková  Zdenka,  Dr. Marodyho 
912/10, Praha 9 - Čakovice, Marcela 
Růžičková, Machnova 204, Miškovi-

ce, Helena Málková, Hrdinova 271/5, 
Čakovice.
Podmínky vydávání poukázek:
roční příspěvek pro seniory je 250,- 
Kč, poukázky se použijí jako platidlo
vydávají se oproti podpisu a po před-
ložení občanského průkazu. Poukáz-
ky jsou nepřenosné, platí pouze pro 
oprávněného příjemce. Platnost pou-
kázek končí 30.11.2011. 
Každý senior, který má trvalé byd-
liště na území MČ Praha – Čakovice 
a v letošním roce dovrší věku 60-
ti  a více let, si může  vyzvednout po-
ukázky v Klubu seniorů u paní Jindry 
Sorokové nebo v podatelně Úřadu 
městské části.
poUkÁzky SI vyzvednĚTe 
nejpozdĚjI do konce 
LISTopadU 2011!

Galerie ,,Na půdě“, aneb tak máme v Čakovicích galerii

8. 6. – Vycházka s E. Sokolovou 
hřbitov Malvazinky a Paví vrch. 
Projdeme se po hřbitově, kde je po-
chována řada osobností české kultury 
a vědy, ukážeme si starou usedlost 
Malvazinka v sousedství bývalého stát-
ního sanatoria SANOPZ a z vyhlídky na 
Pavím vrchu se podíváme na Vltavu 
s Vyšehradem. Parkem kolem usedlos-

ti Santoška dojdeme na autobus. Sraz 
všech účastníků vycházky dne 8. 6. 
2011 na konečné autobusů (u Tesca) 
ve 12.00 hod. Odjezd busem č. 140 
směr Palmovka a dále metro „B“ na An-
děl, odtud busem č. 137 do stanice „Ur-
banova“. Není nutné se předem hlásit.
15. 6. ve 14 hod. - S. Krausová, 
téma: „Zdraví“

Klub seniorů program na červen 2011

Městská část svým seniorům i v roce 2011
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A StrOMy StOjÍ dáL – I V uLICI dANIeLOVA
Dokončení ze strany 1

Anketa místních
Anonymně jsme položili otázku: Ra-
ději byste nechali stromy pokácet 
nebo byste je v ulici raději nechali? 
Podotýkám, že nejde o průzkum ale 
anketu.
muž cca 30 let: „Je to těžké, před 
námi porazili jeden strom, který vy-
padal docela zdravě, ale odborník 
ho posoudil jako špatný. O kousek 
dál zase sousedům spadla do za-
hrady velká větev ze stromu, ale ten 
nepokáceli. Vyrůstal jsem v této uli-
ci a je to kousek mládí. Byl by jsem 
pro, aby to odborně posoudili a pak 
místo pokácených zasadili nové. 
Do této ulice stromy patří.”
Muž cca 60 let (ukázal na strom 
a povídá): „Tohle je život. Strom 
je život. Je to celoroční práce, to 
udržovat. Kořeny těch stromů jsou 
všude, lezou až k barákům. Když 
padá listí, tak přijedou s fukarama 
a pak máme „bordel“ až v baráku. 
Před asi čtrnácti dny tu vykáceli asi 
6 stromů, ale některé byly zdravé.” 
Pak mi šel ukázat téměř dutý strom 
a povídá „Když taje sníh, tak tady 
vytéká voda (muž ukázal na otvor 
dole ve kmeni). Tenhle strom nepo-
káceli. Já o tom nemůžu rozhodo-
vat které stromy pokácet, to musí 
někdo kompetentní, ale ty stromy 
k této ulici patří.”
muž cca 30 let – “Před asi 18 lety 
nechali stromy ořezat, že zůsta-
ly jen pahýly – sklidili za to velkou 
kritiku, že se ty stromy už nevzpa-

matují, ale podívejte se, jak krásně 
dorostly. Určitě by se měly nechat, 
ale pravidelně ořezávat.”

Alej má šanci
Letos v březnu rada MČ rozhodla 
(Usnesení RMČ č.084/2011) o oka-
mžitém (havarijním) skupinovém 
kácení vrostlých stromů v prostoru 

ulice Danielova na základě posudku 
soudního znalce Ing. Charváta z 27. 
2. 2011. A komise životního prostře-
dí se nestačila vyjádřit, neboť šlo o 
„havarijní“ stav a tedy rychlý proces. 
Komise přivolala Českou inspekci 
životního prostředí a ta potvrdila, 
že alej je v havarijním stavu, pokácí 
se zatím jen šest stromů a navíc se 
musí přesídlit uhnízdění ptáci. Pro 
ostatní stromy v aleji se tím otevřela 
možnost pro jejich záchovnou sa-
naci, či vykácení po řádně prove-

deném správním řízení. Možná hůř 
jsou na tom některé stromy v sou-
sední ulici Třtinová.  
  
Dr. Černý brání stromy:
„Vizitkou dobře spravované obce 
je mj. kvalitní a dobře udržovaná 
zeleň. Obce v rámci péče o život-
ní prostředí moudře zvažují každé 
povolení ke kácení stromů a vy-
dávají je po vyhodnocení ztráty 
funkčního a estetického významu 
dřevin ve správním řízení podle 
zákona o ochraně přírody. Kácení 
dřevin se provádí zpravidla v ob-
dobí vegetačního klidu. Ve správ-
né praxi, je-li nezbytné, se kácení 
provádí obvykle od 1. listopadu 
do 31. března; přestože toto není 
otázka právní, ale spíše etická. 
V období vegetace hrozí poško-
zení dalších zájmů chráněných zá-
konem – zejména již zahnízděných 
ptáků. Ve výjimečných případech 
může kácení dřevin proběhnout 
ve zkráceném režimu tzv. ozná-
mením. Jedná se o případy kácení 
z pěstebních, zdravotních a hava-
rijních důvodů, které jsou předpisy 
o ochraně přírody přesně určeny“ 
říká dr. Černý, zastupitel a předse-
da komise životního prostředí.
 
Co na to rada MČ  
aneb další postup? 
„Městská část se velmi nerada 
zbavuje svých stromů a vždy silně 
zvažuje jakékoliv kácení na svých 
pozemcích a vždy se řídí zákonem. 
Rada městské části není složena 

z odborníků na zeleň nebo dokonce 
ze soudních znalců v tomto oboru. 
Takové odborníky nemá v kádru ani 
zastupitelstvo ani komise pro ŽP. 
Rada se tudíž řídí odborným do-
poručením, které v tomto případě 
dostala od akreditovaného soudní-
ho znalce Ing. Charváta a v dobré 
víře odsouhlasila kácení stromů, 
které soudní znalec označil za „ha-
varijní“. Pokud by takto neučinila 
a „nedej bože“ by nějaký strom za-
vinil škodu, v horším případě úmrtí, 
nesla by za to odpovědnost. Roz-
hodnutí Rady MČ bylo správnéý, 
okamžitě jsme vyzvali Komisi pro 
ŽP, aby, pokud nesouhlasí, nebo 
má pochybení ke znaleckému po-
sudku Ing. Charváta, navrhla jiného 
soudního znalce, abychom měli 
v ruce jiný posudek, což však ko-
mise zatím neučinila. Inspekce ŽP 
potvrdila správnost kácení a v žád-
ném případě nevyvrátila posudek 
Ing. Charváta. V zápisu z inspekč-
ního šetření se dočteme, že „pro-
hlídkou stromů, inspekce potvrdila, 
že zdravotní stav stromů navrže-
ných ke kácení je špatný a odpo-
vídá hodnocení uvedenému v po-
sudku“. Městská část se rozhodla 
sledovat doporučení inspekce ŽP 
a tím bylo odstraněno zatím pouze 
6 stromů, které inspekce posoudila 
jako kritické. Mrzí nás, že stromy 
jsou po dlouhodobé zanedbané 
péči. Zabráníme však, aby se další 
stromy tímto způsobem znetvořo-
valy.“ Určuje kroky úřadu starosta 
Lochman.   (HS)

A stromy stojí dál.: Je ovšem 
třeba se o ně starat.  Foto HS  
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Prodej již zahájen!
PRAHA - ČAKOVICE

www.zapanskoustodolou.cz

klidné místo v rodinné zástavbě
byty v přízemí s vlastní zahrádkou
ceny od 39.900 Kč/m2 bez DPH
dokončení - léto 2012

2 viladomy s 12ti byty

Pro prvních 5 klientů sleva 5%

Byty pro vás staví:
777 55 99 33



RR ee mm ii   
LLaanngguuaaggee  SScchhooooll  



KURZY  
ANGLICKÉHO JAZYKA 

2011/2012 


 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 



Výuka vedena kvalifikovanými, 
zkušenými lektory s VŠ vzděláním. 
Možnost přípravy na mezinárodní 

zkoušky: PET, FCE, CAE


                Přihlášky a informace: 






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

nabízí své služby: 
  
sběrné suroviny (železné a neželezné kovy, 
papír) 
prodej mulčovací kůry 
prodej písku, štěrku, kačírku 
odvoz suti , odpadu 
zajistíme betonové , maltové směsy 
demontáž menších technologických celků

kontakt 602 284 298, 2839 10 864
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Při předložení tohoto 

kupónu získáváte slevu 5 %

Zveme vás k nákupu do 
OBCHODNÍHO DOMU v ČAKOVICÍCH
Přijďte do Cukrovarské ulice v době:
PO - PÁ 9 - 18 hod.
SO 9 - 12 hod.
NE 10 - 18 hod.

Pestrý sortiment
textil, obuv, domácí potřeby, drogerie, textil, obuv, domácí potřeby, drogerie, textil, obuv, domácí potřeby, drogerie, textil, obuv, domácí 
potřeby, drogerie, textil, obuv, domácí potřeby, drogerie, textil, obuv, domácí potřeby, drogerie, textil, obuv, domácí potřeby, drogerie, 
textil, obuv, domácí potřeby, drogerie, textil, obuv, domácí potřeby, drogerie, textil, obuv, domácí potřeby, drogerie, textil, obuv, domácí 
potřeby, drogerie, textil, obuv, domácí potřeby, drogerie, textil, obuv, domácí potřeby, drogerie, textil, obuv, domácí potřeby, drogerie

POZOR AKCE
Snížili jsme cenu slunečních brýlí na neuvěřitelných 39 Kč 
a dětských slunečních brýlí na 29 Kč.
Akce trvá do 31. května.

Při nákupu zboží nad 1000 Kč dostanete  
při příštím nákupu slevu 10 %.
Při nákupu zboží nad 2000 Kč dostanete  
při příštím nákupu slevu 20 %.

obchodní dům.indd   1 6.5.2011   9:10:39


