Čakovické slavnosti jsou za dveřmi Knihovny dostaly na knížky
Jaký je program 10. ročníku, čtěte na straně 4

Kolik a od koho, to se dozvíte na straně 3
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Evropské urny již čekají na naplnění
Urny, ty volební, se již brzy začnou
plnit volebními lístky. Čekají nás totiž volby
do Evropského parlamentu. Evropský parlament je největším parlamentním shromážděním na světě a jeho členové jsou voleni
v přímých volbách. Je tak jedinou institucí
Evropské unie, o jejímž složení rozhodují
zásadně sami občané EU. Letos budou
mezi 4. a 7. červnem hlasovat občané 27
zemí a zvolí 736 poslanců na příštích 5 let.
Volebními dny v České republice budou
pátek 5. června a sobota 6. června 2009.
Kandidáti se budou v jediném volebním
obvodě – České republice, ucházet celkem
o 22 křesel.
Přesně tak to vypadá z celoevropského
pohledu. Prakticky se však bude hlasovat
ve volebních místnostech podle „tradičních
volebních obvodů“ jak je známe například
z voleb komunálních. I když ani to není
tak úplně přesné. V Čakovicích totiž jedna volební místnost od posledních voleb
přibyla. Bude pro voliče, zejména z nově
postavených obytných souborů, otevřena

v budově zámku. Celkem je v seznamech
v šesti čakovických volebních obvodech
zapsáno 5996 voličů z 8844 obyvatel
této pražské městské části evidovaných
k 1. lednu tohoto roku.
Když už jsme u čísel, pojďme se na městskou část Praha – Čakovice podívat trochu
podrobněji. Nejpočetnější skupinou v městské části jsou obyvatelé katastrálního území
Čakovic. Těch je téměř 5500. Naopak
nejméně lidí je přihlášeno k trvalému pobytu na katastrálním území Třeboradic, a to
necelá tisícovka.
Z demografického hlediska na tom není
zdejší městská část tak špatně. Za první čtyři měsíce letošního roku přibylo do evidence
zde trvale žijících obyvatel již 49 nových
občanů, naopak 19 lidí zemřelo. „Mohu
potvrdit, že jde o trend posledních let. Počet
narozených je zhruba dvojnásobný oproti
počtu úmrtí,“ uvedla Renata Krištofová
z odboru občansko-správního, která má
evidenci obyvatelstva na starosti.
Pokračování na straně 2

Vedení radnice rozhodně nezapomíná na lidi, kteří položili své životy v bojích o osvobození Prahy na konci
2. světové války. Ani letos tedy neporušilo tradici a místostarosta Miroslav Krištof a radní Karel Kubíček
položili na znamení úcty k obětem věnce k pomníkům na území městské části.

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 Čakovicích přibývají děti, budou
přibývat i dětská hřiště?
Heslo: „Kdo si hraje nezlobí“, známe
jistě všichni. Je platné v každém věku
a pro jeho naplnění se snaží i naše
městská část připravovat podm í n k y. D ě t s k á
hřiště na obecních pozemcích
a za obecní peníze vznikala hlavně v letech 2003
– 2006. Nyní je
již většinou jen
udržujeme a brzy
budeme muset obměnit, protože řada
atrakcí je již zastaralá. Další, nová dětská
hřiště, hlavně pro nejmenší děti, jsou
budována v nových sídlištích a postupně
převáděna do majetku městské části.
Co nám tady chybí, je jedno pořádné
velké hřiště pro všechny věkové kategorie – od nejmenších dětí po dospívající
mládež a vlastně i rodiče.
Předpokládám, že se podobné hřiště
podaří vybudovat v rámci jednoho či druhého parku u nových sídlišť. Něco podobného by mohlo vzniknout i v areálu bývalého fotbalového stadionu v Čakovicích.
Tento areál je již pár let v majetku města
a čeká ho rozsáhlá rekonstrukce. Spojení
sportoviště s víceúčelovým hřištěm by
jistě uvítali jak rodiče, tak sportovci.
Nutno ovšem podotknout, že údržba
a obnova dětských hřišť rozhodně není
levnou záležitostí a že jejich množství
a vybavení musí být dobře vyváženo,
aby i budoucí rozpočty na jejich provoz
měly peníze.
Alena Samková, starostka
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Na 65. až 67. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
- smlouvy o nájmu a převodu nemovitostí – část pozemku parcel. č. 1292/16 v k. ú. Čakovice se společností Quatrodom,
spol. s r. o., (pro zahradu školky Čakovice III);
- smlouvy o smlouvě budoucí se společností Quatrodom, spol.
s r. o., na budoucí koupi částí pozemků parcel. č. 1292/1
a další v k. ú. Čakovice, na nichž budou v rámci výstavby
bytových domů vybudovány komunikace včetně chodníků;
- smlouvy o smlouvě budoucí se společností Quatrodom
na budoucí koupi pozemků parcel. č. 1292/1 a 1292/17
v k. ú. Čakovice, na nichž bude v rámci výstavby bytových
domů vybudován park, a všech součástí parku;
- návrh servisní smlouvy na údržbu VUT v MŠ Čakovice III
se spol. Comfort sdružení, a. s., návrh smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností Pražská teplárenská, a. s.,
na pozemky parcel. č. 1629 a 1292/15 v k. ú. Čakovice;
- návrh darovací smlouvy na pozemky parcel. č. 1280/30
a 1280/35 v k. ú. Čakovice včetně zařízení dětských hřišť
se společností ING Zámecký park, s. r. o.
schválila
- návrh na uspořádání fotografické soutěže na stránkách měsíčníku U nás v Čakovicích o nejhezčí zahrádku v městské
části;
- přidělení zakázky na opravu opěrné zídky pozemku parcel.
č. 110/1 v k. ú. Čakovice firmě Karel Mareš, Praha 10 (u zastávky MHD naproti zámku).
rozhodla
- o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Oprava
komunikace Oderská a části komunikace Ke stadionu“.
zabývala se
- dalšími žádostmi občanů nebo firem z různých oblastí. Celkem bylo projednáno 47 bodů jednání, ke kterým bylo přijato
usnesení.
Dne 22. dubna se konalo 14. zasedání zastupitelstva MČ
Praha – Čakovice s tímto programem:
- zpráva o činnosti rady MČ Praha – Čakovice;
- změna rozpočtu na rok 2009-05-13 návrh na svěření pozemků
parcel. č. 207, 209, 212, 214 včetně domů č. p. 123, 124, 140,
141 vše k. ú. Miškovice do správy MČ Praha – Čakovice;
- návrh na odejmutí práva MČ hospodařit s pozemky parcel.
č. 1582/2 a 1540/1 k. ú. Čakovice (komunikace Ke Stadionu
a Oderská);
- smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene
se společnostmi PREdistribuce, a. s., Pražská teplárenská,
a. s., T.Systems Czech Republic, a.s., Pražská plynárenská
Distribuce, a. s., na pozemcích na území MČ;
- smlouva o smlouvě budoucí darovací se společností HD
Investment s. r. o.;
- smluvní vztahy se společností Quatrodom s. r. o.
Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy
a k nahlédnutí na úřadu MČ a jsou také umístěny na stránkách
www.cakovice.cz
Ing. Milena Pekařová
tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice
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Urny čekají na naplnění
Dokončení ze strany 1

V souvislosti s evropskými volbami nám Renata Krištofová
ještě prozradila, že nejstaršími voliči na území městské části jsou
tři ženy. Jedna, žijící v Třeboradicích, je devadesátišestiletá. Dvě
úplně nejstarší, které mají v rodném listě vyznačen ročník narození 1911, jsou přímo z Čakovic. Podle statistik žije v městské
části naopak devět obyvatel, kteří v průběhu května oslaví své
18. narozeniny a k volebním urnám tedy mohou jít poprvé. (šv)

Žáci i učitelé měnili barvy
Na přelomu března a dubna se v čakovické základní škole
konaly tři barevné středy – žlutá, modrá a zelená. Tyto dny byla
celá výuka zasvěcena těm odpadů, které se dávají do popelnic
té které barvy. A protože všichni odpad třídíte, určitě jste poznali,
že první středu byl celý den věnovaný plastům, další barevný den
papíru a poslední sklu.
Na pohled nejveselejší byl první barevný den – tehdy to vypadalo, jakoby si kuřátka z širokého dalekého okolí dala u nás ve škole sraz. A výuka byla zasvěcena plastům. Počítaly se slovní úlohy
o plastových odpadech, plastové lahve se objevily v hodinách
češtiny, kde posloužily i k větnému rozboru, ve výtvarné výchově
a pracovních činnostech se vyráběly výrobky z plastů, pomocí
plastů se i malovalo. Ve fyzice se konaly plastové pokusy.

Jak to bylo v modrý den v 1.C, si můžete přečíst ve zprávě
jejich třídní, paní učitelky Pavlíkové: „Modrý den v naší 1.C proběhl asi takto: První hodinu jsme si upravili lavice tak, abychom
mohli v průběhu společně soutěžit. Nejprve jsme si povídali,
kde se bere papír, kolik starého papíru je potřeba na zachránění
1 stromu, třídili odpad na ten, který patří do modré popelnice
a ten, co nepatří. Rozebrali jsme společně z jazykové stránky větu
,Starý papír nepatří do koše‘, hodinu jsme ukončili soutěžemi souvisejícími s hledáním pokladů Země. 2. hodinu jsme řešili slovní
úlohu se související tématikou. Z letáků jsme vybírali zboží, které
je baleno do papíru, soutěžili jsme hodem novinové koule na cíl.
Vyrábět z odpadového materiálu však budeme až zítra. Z ruliček
od toaletního papíru budeme dělat slepičky a z kartonu od vajec
slepičky. V hodině prvouky jsme opakovali čas a povídali jsme
o čase, který je potřeba k rozkladu papíru a plastu v zemi.“
V zelený den se dvě třídy – 6. A a 7. A – rozhodly prozkoumat
recyklaci a výrobu skla a vypravily se na exkurzi přímo do skláren
do Nižboru.
Jak vidíte, barevné dny se u nás opravdu vydařily. A protože
jsme ještě nevyčerpali všechny barvy popelnic na tříděný odpad, mohli bychom si barevné dny příští školní rok o tyto barvy
doplnit.
Mgr. Petra Boháčková, koordinátorka akce
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Miškovičtí hasiči bojovali, ale na stupně vítězů nedosáhli
Rok 2009 začal pro nás hasiče hned
prvním dnem tohoto roku. Ač silvestrovské
oslavy proběhly zdánlivě klidně a naše
družstvo, které drželo hotovost nemuselo
nikterak zasahovat, přichází v odpoledních
hodinách 1. ledna pokyn k výjezdu. Prvotní
zjištění bylo nemilé – požár rodinného
domu v Dolních Počernicích. Vyjíždíme
neprodleně. Na místě události již při našem
příjezdu zasahovala družstva HZS Praha
a postupně dojížděly i jiné dobrovolné
jednotky. Z rozhodnutí velitele zásahu
se přímo podílíme na likvidaci požáru.
Po dvou hodinách, kdy se podařilo oheň
zlikvidovat a místo události následně zabezpečit, se vracíme zpět na základnu. Výjezdové vozidlo, výstroj i výzbroj uvádíme
do výjezdu schopného stavu a rozcházíme
se domů.
Na požádání fotbalového klubu FC
Miškovice se v průběhu února a března
podílíme na prořezu stromů v oblasti
hřiště. Likvidovány byly větve, které přímo

ohrožovaly hrací plochu
a bezprostřední okolí možným pádem.
V březnu proběhl již tradiční hasičský ples, který
se vydařil nad všechna očekávání. Nemalou měrou
k tomu přispěla i bohatá
tombola, která příjemně překvapila všechny přítomné.
Rádi bychom touto cestou
poděkovali všem sponzorům, díky kterým mohla být
tombola tak pestrá.
Ve stejný měsíc se konal již 4. ročník
hasičské soutěže „O pohár starosty Letňan“. Naše družstvo zde pochopitelně
nechybělo. Přes veškerou snahu a úsilí
se nám bohužel nepodařilo obhájit 3. místo
z minulých ročníků. Vzhledem k tomu,
že v této soutěži nejde pouze o vítězství,
ale především o získání nových zkušeností
a prověření fyzické zdatnosti, můžeme být

Proč nás stále obklopují hromádky?
Jak udržet veřejné prostranství čisté
a přitom neutrácet peníze z obecního
rozpočtu za úklid po nezodpovědných
občanech? Tuto otázku řeší v těchto dnech
nový vedoucí technické správy čakovické
radnice Štefan Pecník. Problém to však
není jednoduchý. Je jasné, že veřejná
prostranství by měl udržovat a uklízet jejich
majitel. V tomto případě majitele zastupují
a o pořádek se starají pracovníci již zmíněné technické správy. Nejen v Čakovicích
se však najdou obyvatelé, jimž není okolí
jejich domu lhostejné, a tak někdy radnici
vypomohou a trávu před svým domem
posečou, i když by nemuseli. Co však
s bioodpadem, který tím vznikne? „Jsme

rádi, že nám občané pomohou, a tak
se snažíme vzniklé hromádky co nejdříve
odvézt. Bohužel poslední dobou se stává,
že toho někteří zneužívají a před plot navrší hromádku, která evidentně nepochází
z veřejného prostranství, ale z jejich zahrádky. Ostatně je to patrné z fotografie,
kterou jsme pořídili v ulici Tryskovická,“
říká Pecník.
A největší problém jsou, ostatně jako
vždy, peníze. Technická správa má totiž letos
v rozpočtu na takzvané odpadové hodpodářství vyčleněnu částku 1,8 milionu korun.
Jenže odvoz odpadu už přišel čakovickou
pokladnu v prvním čtvrtletí na 457 tisíc korun,
a to ještě pořádně nezačala sezóna. (šv)

spokojeni i s takovým výkonem, jaký jsme
podali.
V den pálení čarodějnic jsme jako každý rok drželi hotovost a dohlíželi na bezpečnost při zapalování ohně na hřišti FC
Miškovice.
Michal Linhart, Martin Slavík
SDH Miškovice

Letošní rozpočet
už dostál změn
Ačkoli je za námi jen první čtvrtletí roku,
rozpočet městské části na letošní rok již
doznal změn. Úpravy rozpočtu už také
schválili zastupitelé na svém dubnovém
zasedání, a tak je vše, jak má být.
„Změny v rozpočtu si vyžádal především fakt, že jsme obdrželi účelové dotace
z pražského rozpočtu,“ vysvětlila tajemnice
úřadu městské části Milena Pekařová.
A o jaké dotace vlastně jde? Především
o 15 milionů na rekonstrukci budovy mateřské školy v Miškovicích a 3 miliony, které
jsou určeny na výkup pozemků v areálu
bývalého cukrovaru. Podle dosavadních
plánů čakovické radnice by v těchto místech měla postupně vzniknout rekreačně
sportovní a odpočinková zóna.
Další dotace jsou již tradiční a jsou
určeny pro dvě zdejší knihovny. Jde
o částky 12 400 korun na nákup nových
knih do čakovické knihovny. Knihovna
v Třeboradicích si musí více rozmyslet,
jaké knihy nakonec koupí, protože jí na to
musí vystačit částka 2 900 korun. I tak
lze s potěšením konstatovat, že knižní
fond obou knihoven se pomalu, ale jistě,
úspěšně rozrůstá.
Připomeňme, že rozpočet byl schválen
ve výši téměř 66 milionů v oblasti hlavní
hospodářské činnosti a 45 milionů korun
v oblasti vedlejší hospodářské činnosti.
Pokud vás zajímá podrobná struktura
rozpočtu městské části, najdete jej na internetu www.cakovice.cz.
(šv)
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Den Země slavili studenti také v Gymnáziu Čakovice
21. dubna 2009. se na naší škole uskutečnil Den Země. Téměř celá naše žlutá
škola se oblékla do žluté. Od rána bylo
ve škole všechno jinak. První tři vyučovací
hodiny probíhaly přednášky o Norsku,
Mexiku, Malajsii, Singapuru, Banátu, Tibetu
a Nepálu. Dále se na škole konaly ekodílny.
Po škole jsme rozvěsili obrázky zajímavých
lokalit v České republice a studenti měli
uhodnout co nejvíce z nich.
Na závěr Dne Země vyrazila třicetičlenná skupinka studentů-cyklistů za doprovodu profesorů a městské policie na malý
okruh na kole kolem Čakovic.
Den Země se na naší škole vydařil.
Viděli jsme krásná místa, která stojí za to
navštívit. Poznali jsme život na druhém
konci světa. A z kola jsme spatřili naše
Čakovice tak, jak je z autobusu vidět
nemůžeme. Studuje se nám tu uprostřed
zeleně dobře.
A co vymyslíme napřesrok? Nechte se,
prosím, překvapit.
Mgr. Štěpánka Marková
organizátorka akce

Na zahradě školy vytvořili gymnazisté znak školy ze svých těl a na počest svátku Země vypustili
žluté balonky.
Foto: Gymnázium Čakovice

Starostka MČ Čakovice Alena Samková, ředitelka SOŠ a SOU Mgr. Věra Nováková a ředitelka ZUŠ M. Podvalové Ivana Heřmánková
vás srdečně zvou na

10. ČAKOVICKÉ SLAVNOSTI
čtvrtek 4. června 2009
v areálu SOŠ a SOU, Ke Stadionu 623 v Praze – Čakovicích
Dopolední program pro děti a mládež od 10,00 hodin
· malá ZOO
· soutěže a hry na zahradě
· opékání uzenin, občerstvení
· skákací hrady

Odpolední program pro dospělé od 16.00 hodin
· Malá kapela Vladimíra Kettnera
· tombola
· občerstvení

Děti už si umí vážit Země, na její svátek nezapomněly
Dne 27. dubna se na základní škole
v Čakovicích konal Den Země. Žáci základní školy byli rozděleni do skupin, ve kterých
byly dva zástupci z každého ročníku. Naši
studenti se zúčastnili neobvyklých úkolů,
které byly rozmístěny na různých stanovištích a to nejen ve škole, na náměstí, ale

také ve školní družině a jejím okolí. Žáci si
mohli vyzkoušet jak pohybové aktivity, logické úlohy a také ekologické třídění odpadů. Tato akce byla uspořádána pedagogy
školy a také jim vypomáhali žáci z devátých
ročníků. Musíme uznat, že tato akce byla
vydařená a jsme přesvědčeni, že i žáci byli

spokojeni. Doufáme, že i do budoucna
se bude výuka na základní škole v Čakovicích zpestřovat takovými podařenými
projekty a jejich organizátorům děkujeme
a přejeme hodně dobrých nápadů do budoucna.
Aleš Brom, Vojtěch Kuřátko, 6.B.
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Rezidence Viva Vám již podruhé otevírá své dveře!
ÄãßéØ ÊXç îÕÞláX  ÞÕß äæãÖlÜÕÞl
äæX×ÙâÕÖíèãêcáäæãÞÙßèéæÙîÝØÙâ×Ù
ÊÝêÕ  âÙâÙ×ÜèÙ çÝ éÞlè ê äãÕØl
ÞÝ ØæéÜ ¸Ùâ ãèÙêÙâ×Ü ØêÙl 
ßèÙæ äæãÖdÜâÙ ê äXèÙß ¥©¢ ßêdèâÕ
ÕçãÖãèé¥ª¢ßêdèâÕ¢
Äæã èí  ßèÙl çÙ ã äæãÞÙßè îÕÞláÕÞl
äXæ ÝâÚãæáÕ×l ã çãéaÕçâcá
äãçèéäé êçèÕêÖí¢ Ècád êÙ êÙ×Ü
ØêãÞØãáÙ×Ü Þçãé ØãßãâaÙâí ÜæéÖc
äãØàÕÜí  äæÕ×éÞÙ çÙ âÕ êâÝèâl×Ü
ãálèßX×Ü
Õ
ÙàÙßèæãÝâçèÕàÕ×Ý¢
É îÕØâl×Ü Øêãé ãÖÞÙßè ÞÝ îÕaÕàí
äæX×Ù âÕ êâdÞlá îÕèÙäàÙâl ãÖÞÙßè
Õ áãâèX îXÖæÕØàl ÖÕàßãâ¢ ¶dÜÙá
ádçl×Ù aÙæêâÕ Öí èÕßc ádàí Öè
ØãßãâaÙâí ÚÕçXØí êÙ×Ü èÙ×Ü
ØêãÞØãá¢
Ê äæÖdÜé ØâÙ ãèÙêÙâ×Ü ØêÙl
çÙ âXêèdêâl×Ý áãÜãé ãçãÖâd
çÙèßÕè ç áÕßàcÝ Õ âÙ×ÜÕè çÝ ãØ
âÝ×Ü îãØäãêdØdè êÙ×Üâí ãèXîßí
èßÕÞl×lçÙÖíØàÙâlêÆÙîÝØÙâ×ÝÊÝêÕ 
Õ áãâãçèl ĀâÕâ×ãêXâl äläÕØâc

ßãéädÖíèãê×ÜÞÙØâãèÙß¢ÂÕêàÕçèâl
ãaÝçÝîØÙÖéØãéáã×ÝãêdÝèßêÕàÝèé
äãéÝè×Ü áÕèÙæÝXà Ý çèÕêÙÖâl×Ü
äæÕ×lÕÖéØãéèÕßç×ÜãäâÝÙÚÙßèÝêâd
îÜãØâãèÝè
çßéèÙaâãé
ÜãØâãèé
äãèÙâ×ÝXàâl ÝâêÙçèÝ×Ù Øã ßãéäd Öíèé
ê èãáèã âÙäã×ÜíÖâd îÕÞláÕêcá
æÙîÝØÙâaâláäæãÞÙßèé¢
ÄæãÞÙßè ¥ª¦ Öíèãê×Ü ÞÙØâãèÙß
êÙ èÙ×Ü ØêãéØãáÙ×Ü êÙ×Üâí
çêèÕÜÙáÞÙÝØÙXàâláÙÙâláäæã
êÙ×Üâí  ßèÙl ÜàÙØÕÞl Öíè ê ßàÝØâcá
äæãçèÙØlÕäÝèãá×ÜèdÞlÖèâÕØãçÕÜ
×ÝêÝàÝîÕ×Ý ßèÙlçÙßÕØØÙâäãèÙÖéÞl
ØãäæÕêãêÕè Øã îÕádçèâXâl ê ×Ùâèæé
ÄæÕÜí  ÕàÙ âÙ×ÜèdÞl lè ê Üàéaâc
ádçèçßc îXçèÕêÖd¢ µ îÙÞácâÕ äæã
èí  ÞÝá äÝäÕØX àãÛÝaèdÞl çäàX×Ùè
êàÕçèâl ßêÕàÝèâl ÖíØàÙâl  âÙ äàÕèÝè
êíçãßcâXÞÙáâc¢
ÄãßéØ çÙ Ý Êí ÕØlèÙ Øã âdßèÙæc
î èd×Üèã ßÕèÙÛãæÝl  æãîÜãØâd çÝ
âÙâÙ×ÜèÙ éÞlè ¸Ùâ ãèÙêÙâ×Ü ØêÙl
êÆÙîÝØÙâ×ÝÊÝêÕ

Praha 9 – Čakovice, Oderská ulice

den otevřených
vzorového
dveří
bytu
pátek 15. 5. sobota 16. 5.
15.00 - 19.00 hodin

t
t
t
t

162 bytových jednotek
3 dvojdomy / výtahy/ garáže
1+kk – 4+kk / 39 – 100 m2
dokončení: podzim 2009

t atraktivní
architektonické řešení
t francouzská okna
ve všech bytech
t optická sít ve
všech bytech
t 2 dětská hřiště

t ceny od 39 000 Kč/m2
t
t
t
t

10.00 - 15.00 hodin

metro C Letňany 5 minut
metro B Palmovka 20 minut
Hypermarket Globus
Tesco Letňany

developer

www.rezidenceviva.cz

prodejce

prodejce

224 934 680

221 511 160
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Brusírna ELPIS
•
•
•
•

Broušení na plocho
Ostření kuchyňských nožů, nůžek
Ostření a broušení zahradního a lesního programu
Broušení kotoučových pil a řetězů

Katalogový prodej kotoučových pil a příslušenství
Sběrny zakázek:
Krystalová 7
Praha 9 – Čakovice

Kubelíkova 59
Praha 3 – Žižkov

Otvírací doba:
Po, Út, Čt
8 – 16 hod.
St
10 – 18 hod.

e-mail: dispecink@elpis.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám garáž v Čakovicích U Stadionu
tel. č. 212 235 198
Miškovice – pedikúra – nízké ceny
i docházím, přijímáme i poukázky
pro seniory od MČ tel. 606 500 867,
283 932 971.

U NÁS V ČAKOVICÍCH • květen 2009
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Městská část Praha
– Čakovice
Úřad městské části

VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD
Kontejnery na velkoobjemový odpad
jsou určeny pouze pro občany
městské části Praha – Čakovice.

přijme do pracovního poměru
na dobu určitou

pracovníka do odboru
Technické správy ÚMČ
Náplň práce:
- práce při údržbě zeleně, úklidu a údržbě městské části podle pokynů
vedoucího TS
- ostatní činnosti dle Organizačního řádu a pokynů vedení ÚMČ
Požadavky:
- řidičský průkaz skup. B (skup. C výhodou)
- spolehlivost
- občanská bezúhonnost
- fyzická zdatnost

Termíny přistavení
červen
10. 6.
24. 6.
červenec
8. 7.
22. 7.
srpen
5. 8.
19. 8.
září
2. 9.
16. 9.
říjen
14. 10.
listopad
4. 11. 18. 11.
prosinec 2. 12.

30. 9.

Kontejnery budou přiváženy vždy
ve středu do 9.00 hod a odvoz
bude následovat druhý den (čtvrtek)
ráno.
Stanoviště kontejnerů:
Třeboradice - Schoellerova 19/1 ks
Miškovice - Na Kačence/1 ks

Platové zařazení:
- 6. plat. třída podle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zák.
č. 262/2006 Sb.
Podrobnější informace na ÚMČ: tajemnice ÚMČ tel. 283 061 415 nebo
vedoucí OTS tel. 283 061 431

Další informace TS Úřadu MČ Praha
– Čakovice – tel. 283 061 431

Remi
Language School
KURZY
ANGLICKÉHO JAZYKA
2009/2010
i Budova Gymnázia akovice,
nám. 25. bezna 100, Praha 9
i Zápis a rozazovací testy
7. a 8. záí v 17 - 20 hodin
i Zahájení výuky od 14. záí
2x2 hodiny týdn

Výuka vedena kvalifikovanými,
zkušenými lektory s VŠ vzdláním.
e-mailový účet

vysokorychlostní trvalé připojení k Internetu
za cenu od

299 Kč / měsíc !!!
rychlost 10 / 10 Mbps | max. agregace 1:10
ADC Systems s.r.o.
Všetatská 317/16a, 19600 Praha 9 - Miškovice
t: 222 728 882, internet@adc.cz, www.adc.cz/internet
Cena bez DPH. Pokrytí Miškovice, Třeboradice, Čakovice a okolí.

E-MAIL

- exkluzivní adresa miskovice.net / treboradice.eu
- kapacita schránky 1GB
- velikost e-mailové zprávy 10MB
- antispam + antivir
- přístup odkudkoli z Internetu - WebMail, POP3, IMAP

webhosting

WEB

- exkluzivní adresa miskovice.net / treboradice.eu
- kapacita 1GB
- podpora html, php, css, sql

IP telefonie
- nepotřebujete telefonní linku
- neplatíte žádný měsíční paušál
- volání zdarma mezi ostatními VOIP uživateli
- levné hovorné do ostatních destinací
- okamžitá on-line kontrola nákladů
- běžné telefonní číslo, vysoká kvalita hovoru

VOIP

Možnost pípravy na mezinárodní
zkoušky: PET, FCE, CAE.

Pihlášky a informace:
tel. 737633206
remils@seznam.cz
www.remils.ic.cz
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Ferdinanda už nepotkáte,
dobrou náladu snad ano
S Klubem seniorů se tentokrát vydáme
2. června loveckou oborou Hvězda, která
je v současnosti jedním z nejkrásnějších
pražských přírodních parků. Navštívíme
stejnojmenný renesanční letohrádek ve tvaru hvězdy, který nechal postavit Habsburk
Ferdinand Tyrolský pro svou krásnou
manželku Filipínu (Expozice o využití letohrádku od 16. stol. do 20. stol. Vstupné
15,-/30,- Kč). Za příznivého počasí a dobré
nálady v mužstvu bude možno dojít až k bělohorské mohyle připomínající památnou
bitvu. Doporučuje se vhodná obuv.
Sraz účastníků vycházky je v 11.15 hod.
na konečné autobusů. Odjezd bude autobusem č. 140 směr Palmovka.
Zdají se vám vycházky s klubem seniorů nudné? Čakovickým seniorům určitě ne.
Nejenže se dozvědí spoustu zajímavostí
o Praze, ale v dubnu je na jejich vycházce
zastihla i Česká televize. Účastníci vycházky se spolu s Marií Retkovou podívali
na trojské usedlosti. Vše mapoval štáb ČT
a připravil záznam do pořadu Barvy života,
který se vysílal 22. května od 11.00 hod.
Kdo se nestihl podívat, může si pořad
prohlédnout i na internetu.
(js)

Lilie pohladí duši a bude
lahodit i našemu oku
Klub seniorů při MČ Praha – Čakovice
ve spolupráci s členy liliářské organizace
ČSZ Martagon si dovolují pozvat všechny
občany naší městské části na výstavu
světových novinek lilií. Výstava se bude
konat v prostorách Klubu seniorů ve dnech
29. června od 11.00 – 18.00 hod. až 30. června od 9.00 – 17.00 hod. Vstup volný.
(js)

Na plavbu za pokladem
Mateřské centrum Cirkus nezahálí ani
v červnu. Na středu 10. června je v 9.30 hod.
připravena pohádka Jak medvědi vařili v podání divadla Krab.
V sobotu 20. června zve MC na výlet
všechny malé piráty na parník Odra. Připraveny jsou hry a soutěže pro děti a při troše
štěstí najdou i zlatý poklad. Vyplouvat se bude v 9.30 hodin z Rašínova nábřeží směrem
k zoo. Pirátské oblečení s sebou. Podrobnosti
včas naleznete na plakátech.
(ka)
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Základní umělecká škola Marie Podvalové
ve spolupráci s kulturní komisí MÚ Praha – Čakovice
pořádá 1. června
Výstavu žáků
výtvarného oddělění
ve 13.00 hodin

Promenádní koncert
v parku
od 17.00 hodin

Tématická a přednášková odpoledne
v klubu seniorů na červen
2. června
10. června

14.00 hod.

Vycházka s Evou Sokolovou „Oborou Hvězda
ke stejnojmennému letohrádku“
RNDr. Pavel Mrázek
téma: „Na Soutoku Vltavy a Sázavy“ (Vyjděme
do jedné z oblastí, ve kterých se začala psát česká
historie.)

Čarodějnice a melodie z let třicátých
Čarodějnice a melodie z let třicátých
– že to nejde dohromady? Omyl. Právě
poslechem hudby z operetek a filmů z třicátých let v podání Komorního souboru
Melodie v čele s Mgr. Václavem Vomáčkou
oslavovali čakovičtí senioři svátek čarodějnic. Ten sice připadá na poslední dubnový
den, ale senioři se ve velkém sále zdejšího
zámku sešli již o den dříve. To proto, že je
zde navštívily a programem provázely dvě
čarodějnice, které již v den svého svátku
mají plné ruce práce na své řádění. Na přítomné seniory, mezi nimiž převažovaly
především ženy, čekalo kromě milých písniček také občerstvení a především bohatá
tombola s čarodějnickou tématikou. Právě
díky tomu se spousta výherkyň pobavila
i na vlastní účet. Mezi seniory se na chvíli
objevila také starostka Alena Samková.

Jedna z výherkyň tomboly Jiřina Jouzová.
Foto Jindra Soroková
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