Stav podzemních vod...

Zápisy do MŠ a ZŠ...

Zprávu o znečištění podzemních vod chlorovanými
uhlovodíky naleznete na straně 4.

Potřebujete dítě umístit do MŠ, nebo ZŠ?
Nabídku a pravidla naleznete na vloženém listě.
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Událost roku 2006...
Rok 2006 je již minulostí. Diáře s nápisem o nich také informovali na stránkách časopisu
2007 jsou dosud nepopsané a vonící novotou. U nás v Čakovicích. O jedné události jste se
Je čas „zlikvidovat“ ty staré. Každoročně, když ale zatím nedočetli. A dovoluji si tvrdit, že to
byla událost historická a nejen v roce 2006,
nejvýznamnější. Desátého října navštívil naši
městskou část prezident republiky pan Václav
Klaus. Byla to první návštěva hlavy státu v Čakovicích. Jak se stalo, že pan prezident přijel
do Čakovic? Je to vlastně velmi prosté. Zašlete

Přivítání v Impera Parku

loňský diář ukládám do šuplíku, sednu si a v klidu si jej prolistuji. Znovu si vzpomenu na jednotlivé události, na podivuhodné lidi, se kterými
Beseda v SOŠ a SOU

dopis s pozvánkou a čekáte, až se prezidentská
kancelář ozve…
Nu, tak jednoduché to nebylo. Pan prezident
těžko navštíví pouze jednu menší městskou část
či obec. Akce tedy nakonec byla zorganizována
v rámci návštěvy správního obvodu Prahy 19. Za

Pan prezident rozdává podpisy na památku

jsem se v průběhu roku setkala. Připomenu si
události, které bych si s chutí zopakovala, i ty,
na které bych raději zapomněla.

Beseda v SOŠ a SOU

jeden den pan prezident stihl navštívit Satalice,
Kbely, Čakovice a Vinoř. Nejtěžší bylo vymyslet
program této návštěvy tak, aby se v jednotlivých
městských částech alespoň trochu lišil.
Pan prezident začal svou návštěvu dopoledne v Satalicích v základní škole. Poté odjel do
Přátelské setkání s občany
Kbel, kde byl pro změnu v mateřské škole a po
obědě v domě s pečovatelskou službou. Co mu
Právě uplynulý rok byl skutečně plný vý- nabídnout v Čakovicích? Besedu se studenty
znamných událostí, které stálo za to zachytit SOŠ a SOU, kam byli pozváni i studenti ostatv kronice naší městské části. Pravidelně jsme
Dokončení na straně 3

ZDARMA

OTÁZKY

A ODPOVĚDI

Aneb zeptejte se na to, co Vás zajímá, možná
to bude zajímat i Vaše spoluobčany. Dívejte
se tedy, prosím, kolem sebe otevřenýma očima a ptejte se… bude Vám odpovězeno.

V poslední době se hodně mluví i píše
o mateřských klubech, jejichž činnost
je hojně podporována z městských
i obecních rozpočtů. V Čakovicích
takový klub existuje, ale je v pronájmu ve
školní družině. Počítá čakovická radnice
s p o s ky t n u t í m
prostor tak, jako
je tomu u klubu
seniorů?
Stručná odpověď by byla – ano.
Pozorný čtenář
čakovického periodika si jistě všiml
pravidelných zpráv klubu maminek Cirkus. Tento klub je ﬁnančně podporován
z rozpočtu městské části. Co však chybí,
je samostatný, kdykoliv přístupný prostor. I to by se ale mělo brzy změnit. Již
v loňském roce se podařilo získat dotaci
na výstavbu nové provozní budovy k veřejnému hřišti v Jizerské ulici. Za pár týdnů
stavba skončí a správci hřiště se přestěhují
do nového. Uvolní se tím tzv. „domeček“ ,
který bude moci být po nutných úpravách
právě tomuto klubu maminek Cirkus poskytnut. Pokud vše půjde dobře a v březnu
bude schválen rozpočet, přes prázdniny
se budou moci maminky přestěhovat do
nové klubovny. Stačí jen „maličkost“ – najít
v rozpočtu dost peněz na úpravy interiéru
a vybavení vhodným nábytkem.
Já věřím, že se peníze najdou a že klub
bude moci rozšířit svou činnost. Čakovičtí radní i zastupitelé jim pro to určitě
vytvoří co nejlepší
podmínky.
Alena Samková
starostka
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ

5. Odměny předsedům a členům výborů zastup. a komisí rady
6. Zvolení členů Finančního výb. zastup. MČ Praha - Čakovice
7. Zvolení členů Kontrolního výboru zastupitelstva
MČ Praha – Čakovice
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
parc. č. 509 a 524 k.ú. Třeboradice
9. Prodej pozemku parcel. č. 976 k.ú. Čakovice
10. Prodej pozemku parcel. č. 938 k.ú. Čakovice
11. Prodej pozemku parcel. č. 398/4 k.ú. Třeboradice
12. Diskuse
13. Závěr

Z jednání rady MČ
Na 1. – 4. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
-

návrh smlouvy o dílo akce „Rekonstrukce parku před zámkem“
s ﬁrmou Marie Žižková, zahradnické služby, Praha 3

-

návrh smlouvy o dílo na tutéž akci s ﬁrmou Pragis a.s., Praha 9

-

návrh dohody o ukončení nájmu nebytového prostoru Cukrovarská 52, Čakovice s M. Šípkovou

-

návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s ﬁrmou Sapros s.r.o. na
akci „Provozní objekt hřiště Jizerská ulice“

-

návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s ﬁrmou Pragis a.s., Praha
9 na akci „Rekonstrukce parku před zámkem“

-

návrh darovací smlouvy se společností OK COLOR s.r.o.,
Praha 8 na účelový dar ve výši 250000,- Kč na rekonstrukci
ZŠ Dr. E. Beneše, Čakovice

-

návrhy smluv (3) o smlouvách budoucích o zřízení věcného
břemene s PREdistribuce a.s. na nově položené a provozované
kabely v k.ú. Miškovice a Třeboradice

-

návrh nájemní smlouvy s M. Pařízkem, Čakovice na umístění
reklamy na obor podnikání elektro s pronájmem části pozemku
parcel. č. 1599/3 k.ú. Čakovice

U NÁS V ČAKOVICÍCH

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

projednala žádosti
-

žádosti ﬁrmy Zavos s.r.o. v zastoupení investora OMI MHMP
o vyjádření k projektovým dokumentacím ke stavebnímu řízení
na rekonstrukce ulic Církova, Zámišova, Třtinová, Hrdinova,
Cukerní a U Bílého mlýnku, vše k.ú. Čakovice

-

žádst ﬁrmy Elektroštika s.r.o. o stanovisko k projektu a povolení
vstupu na pozemek parc. č. 1280/6 a 1629 k.ú. Čakovice, pro
výstavbu el. distribučních zařízení k projektovanému domu
„Čtyřlístek“ při ul. Schoellerova

-

žádost J. Koukalové v zastoupení investorů o povolení vstupu
na pozemek parc. č. 1450/3 k.ú. Čakovice za účelem vybudování
vodovodní přípojky pro objekty v ul. Cukrovarská napojené na
navržený vodovodní řad DN 100

rada
-

schválila pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol, jejichž
zřizovatelem je městská část Praha – Čakovice

-

schválila provozní řád dětského hřiště v Miškovicích

-

projednala podněty na pořízení změn Územní plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy v k.ú. Čakovice na pozemcích parcel. č. 1309/5 a 1309/28 a v k.ú. Miškovice na pozemcích parcel.
č. 327/3, 327/4, 327/5, 327/6, 327/9 a 328/5

-

projednala návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o nakládání s odpady

rada vydala
-

nesouhlasné stanovisko v rámci zjišťovacího řízení k záměru vybudování Sběrného dvora papíru, lepenky, železných a neželezných
kovů v ul. Cukrovarská, Čakovice (naproti MO PČR).

rada uložila
starostce projednat s přísluš. orgány hl. m. Prahy možnost poskytnutí účelové půjčky na úhradu kupní ceny MŠ – viz dříve VŘ na
dodávku školky a usnesení ZMČ o možnostech ﬁnancování
2. zasedání ustavujícího zastupitelstva MČ Praha – Čakovice
Zasedání se konalo dne 13. prosince 2006 s tímto programem:
1. Informace z jednání rady
2. Návrh na úpravu rozpočtu MČ pro rok 2006
3. Návrh zásad hospodaření v období rozpočtového provizoria pro
rok 2007
4. Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva

•

•

řádková inzerce
Vedení účetnictví, daňové evidence vč. daňového poradenství
nabízí certifikovaná účetní všem fyzickým i právnickým osobám.
Tel.: 776 125 886, ucetnictviAZ@seznam.cz
Prodám dubové podlahy, schody, střešní okna.
Tel.: 777 788 164

•

Vozíčkářka z Čakovic hledá osobní asistentku na menší
výpomoc. Podrobnosti a výše finanční odměny upřesním při
osobním setkání. Tel.: 737 653 582

•

RE/MAX prodává nejvíce nemovitostí na světě. Prodáme,
pronajmeme i Vaši nemovitost nebo pozemek.
Tel.: 731 618 355, vaclav.vrhel@remax-czech.cz
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Událost roku 2006...dokončení
ních středních škol působících v Čakovicích. divil i pan prezident. Od autoservisu po knižní
Nicméně hledali jsme něco, co je čakovickou vydavatelství, od opravny kávovarů po velkoobzvláštností. A našli jsme. Něco, co široko daleko chodní sklady atd., atd.. Pan prezident neskrýval
své nadšení nad tím, jak různorodá je činnost
v tomto areálu a navíc všechny provozovny,
které jsme navštívili, byly rodinné podniky
v českých rukou. Úspěšní drobní a střední pod-

čekali studenti, pedagogové SOŠ, ale především
členové Rady a Zastupitelstva naší městské části.
Pan prezident se u vchodu krátce pozdravil se
členy Rady, paní ředitelkou a spěchal do sálu.
Necelá hodina vyhrazená besedě utekla velmi
rychle. Pak už jen společnou fotograﬁi, předání
dárku na památku a prezidentský vůz odjel.
Co si od nás pan prezident (kromě milých
zážitků) odvezl? Studenti SOŠ a SOU mu upekli
a uvařili plnou krabici dobrot a já jsem měla
tu čest mu předat kromě Knihy o Čakovicích,
Miškovicích a Třeboradicích rovněž dvě krásné, ručně malované, hedvábné kravaty, které
vytvořila paní Jarmila Luciusová.

Beseda v SOŠ a SOU

není. Ukázku toho, jak má vypadat revitalizace
průmyslového areálu. Jistě není třeba většině čakovických občanů připomínat areál ZPA – dnes
Impera Park. Kdo z dřívějších zaměstnanců se
vydá přes vrátnici do nitra „fabriky“, nestačí se
divit. A musím říci, že se během návštěvy jednotlivých objektů, které mají pronajaty různé ﬁrmy,

Byl to významný den pro Čakovice i pro
všechny zúčastněné. Slavnostní pocit – poté,
co z nás spadla nervozita – jsme si užívali ještě
dlouho. Návštěva pana prezidenta rozhodně
přispěla k propagaci naší městské části. Děkuji
Focení s členy ZMČ a ředitelkou SOŠ a SOU
všem, kteří se na organizaci této návštěvy podíleli, a těším se na to, že i letos se budeme těšit
nikatelé. Něco, co pana prezidenta vždy potěší.
z podobně slavnostního setkání.
Potom už následoval jen přesun rychlou chůzí
A. Samková, starostka
do školy v ulici Ke Stadionu, kde již netrpělivě

FATIMA v roce 2006
Chtěli bychom všem, které to zajímá, říci, ovlivněno? Především snahou jich samotných komunitní plánování sociálních služeb.
co se v roce 2006 v domě Fatima v Třebora- a také intenzivní odbornou pomocí pracovVšem občanům, kteří by chtěli přinést
dicích, jehož zřizovatelem je ADCH Praha, níků domu.
nějakou dobrou myšlenku do plánování
událo. Nebylo toho málo.
sociálních služeb v našem nejbližším okolí
Dům, ve kterém je umístěn cvičný byt
Během loňského roku se 20 lidí s tělesným
nabízíme možnost spolupráce.
postižením stalo dočasně obyvateli
Čakovic a Třeboradic. Proč dočasně?
Dovolte nám, abychom všem, kteProtože všichni klienti domu FATIří nás znají a třeba nám i trochu drží
MA zde bydlí jen na dobu, která je
palce popřáli mnoho zdraví a trošku
nutná pro jejich sociální rehabilištěstí do roku 2007.
taci, tzn. po dobu „mezi nemocnicí
a domovem“. Z těchto 20 dočasných
obyvatel v tomtéž roce 9 odešlo bydlet zpět domů. Tam mohou žít podle
svých možností sami nebo s pomocí
osobních asistentů, tj. lidiček, kteří
jim už jen „trošku“ pomáhají.
Klienti v roce 2006 odcházeli
domů docela brzy. Čím to bylo
Pokoj ve cvičném bytě

Pro pracovníky bylo v loňském roce také
připraveno něco nového, a to program vzdělávání. Tento vzdělávací program, na který se
nám podařilo získat prostředky z Evropského
sociálního fondu, byl zaměřen na rozšíření
znalostí zaměstnanců vztahujících se ke speciálním potřebám klientů a také na osobnostní
rozvoj pracovníků.
Prvním výsledkem tohoto vzdělávání je,
že jsme mohli začít poskytovat novou službu,
tzv. cvičný byt, ve kterém si klienti mohou
vyzkoušet ještě před odchodem domů bydlení
v samostatné bytové jednotce, v podmínkách,
které jsou více podobné podmínkám běžné
domácnosti.
Další aktivita, které se zúčastňuje i naše
zařízení a která může přinášet prospěch nejen
našim klientům, ale i všem občanům obce, je

Bezbariérová koupelna ve cvičném bytě

4

leden 2007 •

• INFORMACE

U NÁS V ČAKOVICÍCH

Nový vlakový jízdní řád od 10.12. 2006
Poprvé v historii MČ Praha Čakovice zde budou zastavovat všechny rychlíky v obou směrech (z Prahy i do Prahy). Žst. Praha - Čakovice
je zařazena do Pražské integrované dopravy (PID), tzn. ve všech vlacích při jízdě do (z) Prahy platí jízdenky MHD a předplatné kupóny
MHD. Většina vlaků je vedena ze žst. Praha –Vršovice přes Praha hl.n. a Praha – Vysočany a naopak. Jízdní doba do (z) centra Prahy trvá
cca 25min. I přes rozsáhlou stavební činnost v oblasti Vítkova plní vlaky spolehlivě dopravní obslužnost ve východním a severovýchodním
okolí hlavního města. Všechny připomínky k novému jízdnímu řádu z naší MČ Praha Čakovice byly zapracovány a mělo by být v našem
zájmu hromadnou dopravu (v tomto případě vlakovou) více používat. Při použití vlaků ve směru Turnov jsou návaznosti v uzlových stanicích
do turisticky navštěvovaných oblastí: Máchovo jezero, Český ráj, Jizerské hory, německá Zittau (Žitava). Dovoluji si ještě připomenout, že
dnes platí na ČD několik druhů jízdních dokladů (skupinová sleva, SONE+ na víkendy, kilometrická banka atd.), tak jako u většiny velkých
dopravců. Kam a ”za kolik Kč”, to již nechám na Vás a pracovnících ČD. Šťastnou cestu!
Rudolf Vecka, člen Rady MČ

Velkoobjemový odpad
Vážení spoluobčané,
také v roce 2007 budou v pravidelných intervalech pro potřeby občanů přistavovány kontejnery na velkoobjemový odpad.
Znovu připomínáme, že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro občany městské části Praha – Čakovice.
leden .................................... 13.1. – 14.1.
únor ..................................... 17.2. – 18.2.
březen .................................. 10.3. – 11.3.

duben ......................... 14.4. – 15.4. 28.4. – 29.4.
květen ........................ 12.5. – 13.5.
červen ........................ 9.6. – 10.6.

Přistavování kontejnerů by mělo proběhnout mezi 8 – 9 hod. Stanoviště těchto kontejnerů zůstávají stejná jako v roce 2006:
Třeboradice – Schoellerova 19 / 1 ks, Miškovice - Na Kačence / 1 ks
Mimo tyto dny je možné využít za dohledu prac. TS ÚMČ Čakovice k odložení velkoobjemového odpadu a sutě do kontejneru
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, Miškovic 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

Zpráva o úrovni znečištění podzemní vody chlorovanými uhlovodíky...
kritéria C i nejvyšší mezní hodnoty pro
V prosinci 2006 nám byla z České inspekce podkladu a momentální přístupnosti. Cílem
pitnou vodu u trichlorethylenu (TCE)
životního prostředí doručena „Zpráva o úrov- vzorkování bylo nejen ověřit vývoj znečištění
a tetrachlorethylenu (PCE).
ni znečištění podzemní vody chlorovanými
uhlovodíky v roce 2005“ (odběr vzorků byl
2) Ve srovnání s předcházejícími roky došlo
realizován 18.12.2005).
v zájmovém prostoru ke zřetelnému poklesu obsahů ClU v podzemní vodě, který
Česká inspekce životního prostředí zadala
je pravděpodobně způsoben větším ředětuto objednávku u ﬁrmy Ochrana podzemním kontaminantu v důsledku nastoupání
ních vod s.r.o.. Jedná se o monitoring kvality
hladiny podzemní vody (vyšší ovzdušné
podzemní vody znečištěné chlorovanými uhsrážky).
lovodíky v lokalitě Čakovic a Miškovic a porovnání laboratorních výsledků s údaji získanými
3) Domovní studny v oblasti přiléhající
v předchozích letech 2002 až 2004.
k areálu VELTECH, který byl primárním
V minulosti došlo činností podniku LETOV Letňany a bývalého podniku VELTECH
Čakovice ke znečištění horninového prostředí
a následně i kolektoru podzemní vody alifatickými chlorovanými uhlovodíky (dále ClU).
Znečištění se přirozeným prouděním podzemní vody rozšířilo SV směrem do obytné
zástavby Čakovic a Miškovic.

zdrojem znečištění podzemní vody, mají
nižší obsahy ClU než domovní studny na
jihozápadním okraji Miškovic. Nedochází
tedy k dalšímu znečišťování saturované
zóny ClU a kontaminační mrak se posouvá
SV ve směru přirozeného proudění podzemní vody.

4) Čelo kontaminačního mraku se v současnosti nachází pravděpodobně na linii MraOvěření stávající úrovně znečištění bylo
tínského potoka v nové zástavbě obytných
zjištěno jednorázovým odběrem vzorků poddomů v Miškovicích.
zemní vody, ve kterých byly stanoveny obsahy
alifatických chlorovaných uhlovodíků – ClU
Celá zpráva je k nahlédnutí na odboru
(dichlorethylenů – DCE, trichlorethylenu v dlouhodobě vzorkovaných objektech, ale životního prostředí a majetkoprávním ÚMČ
– TCE a tetrachlorethylenu – PCE).
i postup kontaminačního mraku v prostoru Praha-Čakovice.
Odběr vzorků byl realizován 18.12.2005 ve nové zástavby Miškovic.
stejném rozsahu jako v minulém roce. Vzorky
Zpracovala Ing. Zemanová dle „Zprávy
Závěr je následující:
byly odebrány ze třinácti domovních studní, 1) V zájmovém prostoru Čakovice-Miškovice o úrovni znečištění podzemní vody chlorovakteré byly vytipovány na základě archivního
nými uhlovodíky v roce 2005“
jsou výrazně překročeny limitní hodnoty
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CVIČTE S NÁMI...
T J AV I A Č a k o v i c e – o d b o r S P O R T P R O V Š E C H N Y
Vážení spoluobčané,
zaměřeny na formování postavy. Tato hodina
I my vám přejeme mnoho zdraví a štěstí - prohloubí si vztah mezi rodičem a dítětem
je návodem pro domácí program cvičení.Pov novém roce. Chtěli bychom vám přispět
můžeme vám i s úpravou životosprávy.
k dobré pohodě jak jinak než sportem. „VEPŘEDŠKOLNÍ DĚTI
ŘEJNÁ HODINA“ nebo-li vystoupení našich Cvičí v pondělí a čtvrtek 16.00 – 17.00 hodin
KONDIČNĚ ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
dětských oddílů se koná teprve druhý rok, ale U těchto 4 – 6 ti letých dětí se především zaměV pondělí 19.00 – 20.00 hodin
doufáme, že se stane tradicí a bude u vás mít řujeme na rozvíjení psychomotoriky. Začínáme
stejně velký úspěch jako každoroční „DĚT- rozpoznávat talent na určité odvětví sportů. Cvičíme při hudbě s využitím overballů, gymSKÝ KARNEVAL“. Jako každý rok i letos A proto dbáme na to, aby si děti u nás vyzkou- balónů, silných a slabých gum, tyčí a dalších
tradičních i netradičních pomůcek. Kondiční
budeme část z výtěžku této akce posílat na šely: základy gymnastiky a aerobiku
cvičení s relaxačními a zdravotními cviky pro
konto BARIÉRY.
- základy pohybových a míčových her
zlepšení fyzické, zdravotní a psychické kondice je určeno pro seniorky, ženy, které necvičí
POZVÁNKA 2007
aerobic ze zdravotních důvodů anebo začínají
Tímto si vás dovolujeme pozvat na :
cvičit po delší době (příprava na aerobic)
VYSTOUPENÍ DĚTSKÝ KARNEVAL
našich malých cvičenců, které pořádáme
ZPEVŇUJEME A POSILUJEME
přijďte si zatančit a zasoutěžit
S HUDBOU
12. února od 16.00 do 18.00 hodin 10.března
Ve čtvrtek 19.30 – 20.30 hodin
od 14.00 do 16.30 hodin
Rytmické cvičení při hudbě s gymbalóny a vyV programu jsou zařazeny cvičební ukázky
užitím jiného náčiní jako jsou např.: posilovací
oddílů: bude vyhlášení nejhezčí masky a
gumy, činky, tyče aj.
Rodičů a dětí, Předškoláků a Žákyň v tombole
Toto cvičení zvyšuje fyzickou kondici, formuje
vyhrává každý lístek
postavu a posiluje svaly, které při běžném
Vstup zdarma – přezutí nutné přezutí nut- - zařazena je i jóga a dechová cvičení
né
ŽÁKYNĚ cvičí v pondělí 17.00 – 18.00 hodin denním režimu tolik nezatěžujeme a neprotahujeme.
V naší Čakovické tělocvičně (budova u ná- a ve čtvrtek 18.00 – 19.00 hodin
draží)
ŽÁCI v pondělí a čtvrtek 17.00 – 18.00
Jak jsme Vám slíbili v minulém čísle Čako- hodin
AEROBIC
vických novin, uvádíme přehled s krátkým Cvičení chlapců a děvčat (6 – 14 let) je až na malé
Je rytmické cvičení zaměřené na trénink vypopisem náplně cvičebních hodin :
rozdíly stejné.Obě začínají rozcvičkou, děvčata
trvalosti s jednoduchou choreograﬁí. Klasický
cvičí při hudbě pro podporu rytmiky a základů
Dětské oddíly: RODIČE A DĚTI
aerobic má různé cvičební formy např.:
aerobiku. Chlapci se při rozcvičce protáhnou
Cvičí ve středu:
Aerobic P - clas vytrvalostně silový
a zaposilují si. Pro obě skupiny je hlavní náplní
1. skupina 15.30 – 16.30 hodin
trénink s náčiním
hodiny základní gymnastika.Cvičíme na nářadí.
2. skupina 16.30 – 17.30 hodin
Kdy: pondělí 20,00- 21,00 hod.
Cvičíme s dětmi staršími než dva roky za Náčiní (obruče,tyče,gymbalóny aj) používají
cvičitelka Renata
doprovodu rodiče nebo prarodiče.Na začátku především dívky. Na konci hodiny děláme, co
Body Stylling formování postavy
je rozcvička, abychom děti zabavili, doprová- nás baví, například člunkové běhy,míčové hry.
Kdy: Úterý 19,30 – 20,30 hod.
zíme ji různými říkankami.
cvičitelka Radka
Naše
cvičení
není
určeno
pouze
pro
talenPak se rozdělíme do skupin a využíváme
Step Aerobic Nízký aerobic s využitím
všechno nářadí a náčiní, které máme v tě- tované děti, ale i pro ty, které potřebují zlepšit
stupínků
locvičně k dispozici, ale způsobem odpoví- koordinaci těla nebo pouze vybít energii.
Kdy: středa 20,00 – 21,00 hod.
dajícím věku dětí. Na závěr hodiny si vždy
cvičitelka Renata
Oddíly
Žen:
zatančíme oblíbenou „Bublinu“. Ptáte se
BOJUJEME S NADVÁHOU
k čemu je to dobré? - získají obratnost a vybijí
Těší se na Vás
Kdy: v pondělí 18.00 – 19.00 hodin
přebytečnou energii
Cvičitelé
a cvičitelky
Cvičení
pro
ženy
i
muže,
kteří
se
chtějí
zbavit
- setkají se ze svými vrstevníky a naučí se určité
Odboru SPORT PRO VŠECHNY
nadbytečných kilogramů. Všechny cviky jsou
disciplíně
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Poděkování - Poděkování - Poděkování - Poděkování - Poděkování - Poděkování - Poděkování - Poděkování
Dne 15/1/07 jsem byla nakoupit v místním obchodě Kalamajka. Při této návštěvě jsem ztratila peněženku. Později mi telefonovala
zaměstnankyně úřadu a peněženku mi vrátila. V peněžence byl větší obnos peněz a spousta dokladů a platební karty.
Musím podotknout, ze jsem byla do této doby přesvědčena, že poctivost není naše silná stránka, tj. nás - Čechů.
Po této zkušenosti ještě věřím v poctivost našich lidí.
Děkuji ještě jednou paní Markétě Kubrové. Mgr. Klementina Divišová
Poděkování - Poděkování - Poděkování - Poděkování - Poděkování - Poděkování - Poděkování - Poděkování

Děti a policejní prevence...
Na přelomu let 2006 – 2007 vzrušil veřejnost případ násilníka, který na sídlištích
v Praze 8 a 9 spáchal několik sexuálně motivovaných útoků na děti. Policie ČR zahájila
ihned intenzivní pátrání a následně informovala i veřejnost. Přesto je kritizována, že
nevarovala včas a v dostatečné míře. Co si ale
představit pod pojmem včasné a dostatečné
varování ? Počet osob, které mají vůči dětem
nebezpečné sklony, není znám. Žijí mezi
námi. Mnozí se dokáží ovládnout, případně
se dobrovolně léčí, jiní časem zaútočí. Policie
proti nim smí ze zákona zakročit až když
páchají trestný čin nebo přestupek. To už
ale může být pozdě. A i kdyby se v budoucnu zjednodušením přebujelého papírování
a zvýšením početních stavů podařilo vyslat
do ulic více policistů a strážníků než dnes,
nikdy jich nebude tolik, aby uhlídali každé
dítě. Z toho vyplývá, že zásady bezpečného
chování je třeba děti naučit bez ohledu na
to, zda právě někde řádí nějaký pedoﬁl.
Nejvíce možností mají v tomto směru rodiče a učitelé, případně výchovní pracovníci
v zájmových organizacích, kteří jsou s dětmi
v nejčastějším kontaktu. Ale ani policie není
v této oblasti nečinná. Již řadu let působí
i v Praze preventivně informační skupina
Policie ČR a útvar prevence Městské policie.
Spolupracují také s mateřskými, základními
i středními školami a dalšími organizacemi, kdy policisté a strážníci formou besed,
přednášek, her, rozboru skutečných případů
apod. pomáhají vštěpovat dětem pravidla
bezpečného chování. Preventivně informační skupinu správy hl.m. Prahy Policie ČR
je možné kontaktovat telefonicky na čísle
974 825 281 / 5 / 4 (preventivní pracovníci),
974 825 280 / 2 / 3 (tiskoví mluvčí) nebo

e-mailem : tiskpha@mvcr.cz. Sídlí v Kongresové ulici č. 2 v Praze 4. Přímo na obvodě
Prahy 9, 8, 3 působí Preventivně informační
skupina Policie ČR OŘ Praha III, kde je
možné kontaktovat preventivní pracovníky
na tel. 974 858 207 nebo 208.
Jde většinou o známé zásady, které
ovšem děti často nedodržují. Desetkrát se nic
nestane, protože dítě mělo štěstí a potkalo
dobrého člověka. Po jedenácté může jít o zločince, který někdy ukolébá pozornost dítěte
i slušně vypadajícím zevnějškem a z počátku
vlídným chováním. Jindy vystupuje autoritativně a sází na to, že dítě se mu neodváží

které dnes můžeme zahrnout pod prevenci.
Připomínáme také, že i samotné dítě bez
rodičů má právo požádat policii o pomoc. Je
dobré udržovat si přehled o situaci v okolí.
Zjistí-li dítě že je sledováno, mělo by se snažit
zmizet pronásledovateli z dohledu, uchýlit
někam, kde je více lidí – např. pošta, obchod,
úřad, nejlépe policejní oddělení - a požádat
konkrétní osoby o pomoc. Nepřehledná místa – husté křoví, opuštěná budova, otevřené
dveře – minout s odstupem : prevence proti
napadení ze zálohy. Bezpečný odstup by
mělo udržovat i tehdy, pokud je někým lákáno k cizímu autu, otevřeným dveřím nebo
podezřelé skupině osob – prevence proti
uchopení, zavlečení nebo obklíčení. Některé
děti byly napadeny při vstupu do domu nebo
ve výtahu. Proto než přistoupí ke dveřím
a vytáhnou klíče, měly by se ohlédnout zda
v jejich těsné blízkosti není neznámá osoba.
Pokud ano, ať samy neodemykají, těžko by
se s dotyčným přetahovaly o dveře. Mohou
zazvonit na známého souseda, domácí osoby,
nebo odejít stranou a vrátit se za chvíli až
bude „čistý vzduch“, případně s doprovodem. S cizími osobami nikdy nevstupovat do
výtahu – pachateli stačí stisknout tlačítko do
sklepa a dítě je v pasti...

Většina lidí, které děti venku potkají,
jsou naštěstí normální a slušní. Bohužel, ne
všichni. Je chybou pěstovat v dětech strach
odporovat. Tedy zásady typu „Nechoď nikam z každého kroku na ulici. Zdravá obezřetnost
s neznámými lidmi, neotvírej jim dům ani a předvídavost je však může v některých
byt, nesedej s nimi do auta, nesděluj jim svou případech zachránit.
adresu, neber si od nich jídlo ani pití, nenos
viditelně klíče od bytu a cenné věci,“ a tak
por. Jan Holub
dále mají jistě svůj smysl. Ostatně již ve stapprap. Mgr. Gabriela Krupičková
rých pohádkách pro děti najdeme řadu rad,
pprap. Bibiana Fuchsová

Mateřské centrum „CIRKUS“ informuje a zve...
Milé děti a maminky,
ozýváme se vám v novém roce a přinášíme návrhy na aktivní trávení vašeho času. Od ledna nastala v našem mateřském centru
Cirkus jedna změna, scházíme se nyní každou středu a nově každý pátek ve známý čas mezi 9 a 11 hodinou.
Na středy v měsíci únoru jsme pro vás připravili:
7.2. ozdobné obaly na skleničky

14.2

sněhová malba

28.2. malujeme na průklepový papír

V pátek 2.2. se setkání nekoná z důvodu pololetních a ve středu 21.2. a v pátek 23.2. z důvodu jarních prázdnin!!!
Dále upozorňujeme, že ve čtvrtek 8. února od 20 hodin proběhne v mateřském centru přednáška PhDr. Mgr. Jeronýma
Klimeše, Ph.D., klinického psychologa, autora knihy Partneři a rozchody o partnerských vztazích. Jeroným Klimeš vystudoval
hydrogeologii na PřFUK a psychologii na FFUK a na Univerzitě Texas. Rodinné a manželské terapii se věnoval v rámci náhradní
rodinné péče při práci se zájemci o adopce a pěstounskou péči. Dnes vyučuje psychologii na FFUK pro zahraniční studenty
a působí jako poradce veřejného ochránce práv (ombudsmana) v Brně.
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Miškovický Sbor dobrovolných hasičů informuje
Vážení občané naší městské části,
uplynul další rok a členové Sboru dobrovolných hasičů v Miškovicích se sešli na
výroční valné hromadě k bilancování.Touto
cestou jsme se rozhodli podělit s Vámi o výsledky naší činnosti za rok 2006.
Náš sbor byl povolán celkem k devatenácti případům mimořádných událostí. Jednalo
se hlavně o odčerpávání vody ze zatopených
prostor pozemků a sklepů po jarním tání
sněhu a po přívalových deštích. Podíleli
jsme se také na stavění protipovodňových
hrází a jejich demontáži při
ohrožení Prahy vysokou
vodou na přelomu března
a dubna. Našemu sboru byl
přidělen úsek v oblasti metra Vltavská. Celkem jsme na
této akci odpracovali přes
200 hodin.
Nejen výjezdy k mimořádným událostem jsou
náplní práce našeho sboru. Věnujeme se i činnosti
v oblasti prevence a zdokonalování odborné přípravy
členů naší jednotky. Jsou
to převážně požární asistence při konání různých
akcích, např.každoroční
dozor při pálení čarodějnic
v Třeboradicích a Miškovicích, zajištění požárních
hlídek na výstavě For Arch
na výstavišti v Praze Letňanech.V rámci
odborné přípravy se zúčastňujeme různých
námětových cvičení a soutěží. Letos naše
družstvo obsadilo první místo v soutěži hasičské všestrannosti o putovní pohár starosty
Letňan nazvanou Severní vítr. Předkládáme

fotograﬁi tohoto poháru s tím, že se budeme
snažit v příštím roce titul obhájit.
Naší náplní není jen práce. Tak jako
každý rok, i letos náš sbor uspořádal tradiční
hasičský ples s bohatou tombolou. Již nyní
Vás můžeme pozvat na další ples, který se
bude konat 17.2.2007 v sále v Třeboradicích.
Předem se těšíme na vaší účast.
Ve vedení našeho sboru letos došlo
k zásadním změnám. Dlouholetý starosta
p. Bohuslav Vondra z důvodu odstěhování

funkce. Dále byl zvolen nový náměstek starosty, p.Václav Kapal.
V letošním roce do technického zázemí
našeho sboru přibylo cisternové vozidlo
a členové jednotky jsou vybaveni dýchací
technikou.

-

Něco málo z plánů na příští rok:
v zájmu zlepšení výjezdu schopnosti jednotky sbor přivítá do svých řad nové členy
ze zájmem o tuto práci
- obnovit činnost oddílu
mládeže
- zúčastňovat se námětových
cvičení a hasičských soutěží
a tím zkvalitňovat odbornou
přípravu členů jednotky.
- v neposlední řadě být nápomocni našim spoluobčanů, kdy se na nás mohou obrátit na tel.čísle 606 450 733,
774 262 787.
Na závěr bychom chtěli
poděkovat MČ Praha-Čakovice za ﬁnanční podporu
v naší činnosti a popřát
znovu zvolené starostce naší
městské části paní Aleně
Samkové hodně štěstí a pracovních úspěchů v nastalém
volebním období.

Našim spoluobčanům přejeme šťastný
z této funkce odstoupil a předal ji na posled- Nový rok a pro náš sbor co nejméně výjezdů
ní výroční valné hromadě nově zvolenému v následujícím roce.
starostovi, p.Václavu Kolářovi. Děkujeme
Za SDH Miškovice
p.Vodrovi za jeho dlouholetou a obětavou
starosta sboru Kolář Václav
práci pro náš sbor a novému starostovi přejevelitel sboru Hrdina Ludvík
me hodně štěstí při vykonávání této náročné

Mateřské školy v Čakovicích nabízejí...
MŠ ČAKOVICE I

MŠ ČAKOVICE II

MŠ ČAKOVICE II

ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ

ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ

v souvislosti se zápisem nabízí:

do MŠ Čakovice I., Něvská 830

do MŠ Čakovice II., Slaviborské náměstí 21,
a MŠ Miškovice Tuháňská 4

V MŠ v Miškovicích se v tomto školním
roce paní učitelky zaměřily na poznávání
světa spolu s kocourem Mikešem. Lidové
tradice, zvyky, říkadla a písně, výlet do rodných Hrusic a další činnosti - to vše obsahuje
projekt s názvem „ Rok Josefa Lady“.

na školní rok 2007 – 2008 proběhne

SE KONÁ NA OBOU ŠKOLÁCH

ve dnech 6. a 7.3.2007

6. a 7. 3. 2007 OD 8 DO 12 HODIN
(vydávání přihlášek)

v kanceláři ředitelky MŠ
po oba dny od 8 – 17 hodin.

19. 3. 2007 OD 8 DO 12 HODIN
(přijímání vyplněných přihlášek)

Podrobné informace o mateřské škole
podá ředitelka MŠ, ale také je naleznete na
webových stránkách

4. 4. 2007 OD 8 DO 12 HODIN
(vydávání rozhodnutí o přijetí)

www.ms-cakovice1.cz

K ZÁPISU RODIČE PŘINESOU
OBČANSKÝ PRŮKAZ

OZNÁMENÍ O DNI
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

A RODNÝ LIST DÍTĚTE
PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ SE ŘÍDÍ

MŠ ČAKOVICE I

PODLE KRITÉRIÍ VYDANÝCH

NA ROK 2007 – 2008

ZŘIZOVATELEM ŠKOLY

Zveme veřejnost a rodiče, kteří mají zájem
o umístění dítěte

OZNÁMENÍ O DNI
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v MŠ Čakovice I.,Něvská 830

MŠ ČAKOVICE II

na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

(MŠ Třeboradice, Slaviborské náměstí 21
a MŠ Miškovice, Tuháňská 4)

dne 14.2.2007

SE KONÁ VE STŘEDU
28.ÚNORA 2007

a to v hodinách od 9,00 do 11,00 hodin
od 15,00 do 17,00 hodin

OD 8 DO 12 HODIN

Vzhledem k normálnímu provozu MŠ
prosíme o dodržení těchto hodin.

SRDEČNĚ ZVEME
VŠECHNY ZÁJEMCE

MŠ v Třeboradicích pokračuje ve svém
ekologickém programu pro nejmenší s názvem „Putování s ježkem Bodlinkou“. Doplňujícím programem je dlouhodobý projekt
„Oheň, voda, země, vzduch“ , který děti
seznamuje se čtyřmi přírodními živly.
Opět spolupracujeme se Sdružením
Mladých ochránců přírody a přezimujeme
již druhé ježčí miminko. Loňský Ťapka byl
v květnu úspěšně vypuštěn do Ďáblického
lesa, letošní přírůstek dostal jméno „Dupík“
a v současné době si již „vychrupuje“ v zimovišti v zahradním domku.Všechny děti
i s učitelkami jsou členy Klubu přátel přírody
s názvem „Ptáčata“ a spolu se staršími kamarády poznáváme taje přírody.
Obě mateřské školy spolu jezdí na výlety,
do divadel, na plavecký výcvik a do školy
v přírodě. Spolu s rodiči pořádají společné
akce (keramické tvoření, slavnosti ke Dni
matek, MDD, pálení čarodějnic, slavnostní
rozloučení se školáky na čakovické radnici,
přespání školáků atd.)
V MŠ Miškovicích mají děti možnost
navštěvovat keramiku. V MŠ Třeboradicích
je pořádána pro zdraví dětí jóga a ﬂétna,
školu také navštěvuje v rámci canisterapie
fenka Denny.

Zápis do 1. tříd...
Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,
zveme Vás do naší školy ZŠ Dr. E. Beneše
v Praze – Čakovicích, kde proběhne ve dnech
6. a 7. 2. 2007 vždy od 14.00 do 18.00 hodin
zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2007/2008.
U zápisu rádi přivítáme rodiče s dětmi narozenými od 1. 9. 2000 do 31. 12. 2001. Vezměte
s sebou také rodný list dítěte a svůj občanský
průkaz.

-

Vašim dětem nabízíme kromě vlídného
zacházení a vstřícných vyučujících rovněž
-

-

-

od 1. ročníku jedna hodina týdně příprava
na výuku anglického jazyka (na 2. stupni
rovněž němčina)
výhledově rozšířenou výuku tělesné výchovy na naší škole (zahájení výstavby nové sportovní haly)
plavecký výcvik na 1. stupni (plavecký bazén Neratovice)

preventivní program „Zdravé zuby“ na 1. stupni
školy v přírodě na 1. i 2. stupni
řadu kroužků po vyučování v budovách
školy

lyžařský výcvikový kurz v 7. ročníku
možnost zahraničního pobytu u moře

sportovní soutěže, olympiády a další aktivity.
Pokud Vám termín zápisu ze závažných
stravování ve školní jídelně (možnost důvodů nevyhovuje, je možno dohodnout
výběru ze dvou jídel) a nákup svačin ve náhradní termín u Mgr. V. Janušky, zástupce
školním bufetu
ředitele pro 1. stupeň, na telefonním čísle
pobyt ve školní družině (ráno od 6.00 283932375, linka 22.
hodin, odpoledne do 16.30 hodin)
Více informací o nás naleznete na
žákovskou knihovnu se studovnou vybavenou počítači
www.zscakovice.cz
počítačovou učebnu
výlety, exkurze, divadelní představení,
koncerty, vzdělávací programy
spolupráci s paní J. Kosovou a jejím keramickým ateliérem Střípek v Čakovicích

Těšíme se na Vás a Vaše šikovné děti!
Mgr. Vladimír Januška,
zástupce ředitele ZŠ pro 1. stupeň

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA-ČAKOVICE
se sídlem náměstí 25. března 121, 196 00 Praha 9 – Čakovice

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Tlf: 283 061 419

Fax: 283 933 497

IČ: 00231291

E-mail: mestska.cast@cakovice.cz

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL,
jejichž zřizovatelem je městská část Praha – Čakovice

Příspěvkové organizace:



Mateřská škola Čakovice I, Něvská 830, 196 00 Praha 9 – Čakovice
Mateřská škola Čakovice II, Slaviborské nám. 21, 196 00 Praha 9 – Čakovice

1.

Do mateřských škol zřízených městskou částí Praha – Čakovice se přijímají pouze děti, které mají trvalé bydliště na území
městské části Praha – Čakovice a které byly přihlášeny v řádném, školami vyhlášeném přijímacím termínu, s výjimkou nově
se přistěhovavších předškoláků.

2.

Základní podmínkou přijetí je dosažení 3 let věku dítěte k datu 31.8. příslušného roku.

3.

Děti se přijímají pouze do celodenního provozu.

4.

Ve smyslu zák. 561/2004 Sb., školský zákon, rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ ředitel MŠ, pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje počet dětí, které lze přijmout.

5.

Pokud počet dětí přihlášených do některé MŠ překročí o 1 a více počet dětí, které lze přijmout, rozhoduje o přijetí všech dětí
do této MŠ komise, jmenovaná zřizovatelem.

6.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ – vyjadřují stupeň priority MČ:
1.
2.
3.

děti v posledním roce před školní docházkou
děti zaměstnaných rodičů (obou), případně samoživitelů
ostatní děti

7.

Tato pravidla jsou pro ředitele MŠ závazná a výjimky může dovolit pouze zřizovatel.

8.

Pravidla nabývají účinnosti dnem 5.12.2006 do odvolání, případně změny, schválené usnesením RMČ.

Pravidla jsou schválena usnesením Rady městské části Praha – Čakovice č. R-1/5.6/06 ze dne 4. prosince 2006.

…………………………………………

…………………………………………

Alena Samková

JUDr. Miroslav Krištof

starostka

zástupce starostky
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• INFORMACE

U NÁS V ČAKOVICÍCH

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Tématická a přednášková odpoledne na měsíc únor 2007
1.2.2007

od 14,00 hod. Miroslava Šimonová

téma:

Smaltované brože

(Odpoledne plné ukázek ruční tvorby broží, možnost vyzkoušet si svou zručnost.)

7.2.2007

od 14,00 hod. Dagmar Škorpilová

14.2.2007

od 14,00 hod. RNDr. Pavel Mrázek

téma:

Práce se strachem a odpuštěním

téma:

Vysočany, Prosek a Střížkov

(Přednáška s DVD projekcí)

21.2.2007

od 14,00 hod. Ing. Ivana Semerádová

téma: Tarot a výklady z karet
(Co je tarot, příklady různých výtvarných provedení, kdo může
vykládat tarot, co karty říkají a co obvykle lidé chtějí slyšet…)

28.2.2007

od 14,00 hod. Eva Sokolová

téma:

Čechy a Praha v době Přemyslovců

(Tajuplné vyprávění o Praze za vlády Přemysla Otakara I. ….)
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