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{OSOBNOST MĚSÍCE}

nedělní bohoslužby přijde kolem tisícovky lidí a během celého týdne probíhají rozmanité programy pro různé
věkové a zájmové kategorie, které jsou
hojně navštěvovány. Ale jsou i další
živé farnosti - Kbely, Vinoř, Horní
Počernice, Staré Bohnice.
Zde v Čakovicích práce kněze nestojí
na obvyklých úkonech - křty, svatby,
pohřby. Křtů je do deseti za rok, svatba jedna až dvě, pohřbů kolem pěti
ročně. Proto je možné zde rozvíjet i
jiné činnosti, které nepatří mezi "farářské klasiky" a na které by jinde kněz
neměl čas.
Co si tedy máme představit pod těmi
"neklasickými" kněžskými činnostmi?

Historická dominanta Čakovic
- kostel sv. Remigia je nejen kulturní
památkou a dějinným pamětníkem,
ale i stále živým srdcem katolické
církve, o něž se stará a o farníky pečuje už přes čtyři roky kněz
P. Pavel Budský.

Jak došlo k tomu, že jste se stal farářem
právě u nás v Čakovicích?
Každý katolický kněz má svého představeného - diecézní kněží svého biskupa,
řádoví kněží svého řeholního představeného (např. opata). V mém případě je
představeným pražský arcibiskup, kterým nyní je Mons. Dominik Duka. Nicméně do Čakovic jsem přišel ještě za
jeho předchůdce - kardinála Miloslava
Vlka - a to k 1. červenci 2008, kdy odešel do důchodu v zasloužených pětasedmdesáti letech předchozí čakovický
farář P. František Klíma.
V čem si myslíte, že se liší čakovická
farnost od jiných, máte možnost srovnání?
Farnosti v severovýchodní oblasti Prahy
jsou velmi rozmanité. Jejich současný
stav je výsledkem dlouhodobé kontinuální práce. Kde se již v době polistopadové euforie začalo, tam jsou dnes
výsledky zcela zřetelné. Příkladem
mohou být Kobylisy - tam dnes na
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Takovým příkladem může být třeba připravování programů pro školy v rámci
cyklu "Poselství křesanských svátků".
Jde o program na jednu vyučovací
hodinu, který je zaměřen většinou
k nějakému křesanskému svátku, který
se ale slaví ve společnosti obecně.
Například před Vánoci je to zaměřeno
na biblický příběh o narození Ježíšově
(s koledami a stavěním betléma), jiný
pojednává o sv. Mikuláši (tématika
obdarování), pro starší žáky je nabízen
program o vánoční tématice ve výtvarném umění či v hudbě.
Zájem je poměrně značný, před Vánoci
těchto programů proběhlo téměř třicet.
Ovšem nutno také dodat, že spíš mimo
Čakovice.
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Pokud se podíváme na internetové
stránky farnosti, pak tam jako první
odkaz najdeme "Pomoc do Ekvádoru"?
Ano. Udržujeme kontakt s jedním mým
kolegou - polským misionářem P. Janem
Koczym, který několik let také působil
v České republice. V městě Ventanas
založil před osmi lety jídelnu pro děti
z chudých rodin, která dnes funguje
také jako volnočasový klub pro děti
a mládež. Denně chodí do této jídelny
120 - 150 dětí, aby dostaly jídlo, které
je pro mnohé z nich jediným solidním
jídlem za den. Často jsou to děti z velmi
početných rodin, kdy plat otce, který
nejčastěji pracuje jako sezónní dělník na
banánovníkové plantáži, nestačí pro
život celé rodiny.
Tyto chudé děti jsou tedy podporovány
zahraničními dárci a funguje to podobně jako známá "Adopce na dálku".
Před Vánoci jsme v rámci akce "Jeden
dárek navíc" hledali takto podporu pro
dvacet tamních dětí, které ještě žádného "adoptivního" rodiče nemají.
I během Adventních trhů, pořádaných
naší radnicí, jsme měli stánek, kde naši
dobrovolníci nabízeli sponzorské andělíčky na stromeček. Snad vinou počasí,
snad kvůli přesunu trhů od kostela na
Náměstí Jiřího Berana se to nesetkalo s
velkým úspěchem.
V návaznosti na tyto charitativní aktivity
můžeme zmínit také Tříkrálovou sbírku.
V lednu 2012 se poprvé konala
v Obchodním centru Globus. Jaké to
bude letos?
Tříkrálovou sbírku pořádá celorepublikově
Charita ČR od roku 2001. Čakovická farnost dostala pro minulý ročník poprvé možnost umístit skupinu tříkrálových koledníků
do prostoru Obchodního centra Globus.
Letos v lednu by to mělo být stejné
s malým vylepšením. Skupina bude hrát
a zpívat známou koledu "My tři králové",
která má v původní verzi 24 slok. Snad se
to bude nakupujícím líbit a přispějí nám
také do kasiček, jejichž výtěžek bude letos
určen na charitní projekt Zdravá rodina
(pomoc rodinám s mnoha dětmi) a na podporu zdravotní péče pro matky s dětmi
v Ugandě, Zambii a Indii. Tříkrálovou skupinu budete moci potkat v Globusu v pátek
4. ledna a v sobotu 5. ledna.

Svaté přijímání v kostele sv. Remigia

Ovšem. Provoz jsme si vždy hradili
z vlastních prostředků (kostelní sbírky
a drobné pronájmy některých prostor na
faře). Opravy kostela, který je jedinou
čakovickou kulturní památkou, zapsanou v rejstříku Ministerstva kultury, jsou
ale finančně velmi náročné a bez různých grantů bychom to nezvládli. Grantová řízení na tyto památky vypisuje každoročně pražský Magistrát a také již
zmíněné Ministerstvo kultury. Oprávněných žadatelů je ale vždy daleko více
než uvolněných prostředků. Proto nezbývá než za vlastní projekty lobovat, v čem
nám výrazně pomáhá pan starosta
A. Lochman. Když to dobře dopadne,
tak letos by měla být dokončena oprava
a čištění kamenného pláště boční kaple
a mělo by se pokračovat v restaurování
vnitřní freskové výmalby v obou bočních
lodích. Je to ale celé "běh na velmi dlou-

hou tra". Ne nadarmo se říká, že je na
něčem práce "jako na kostele".
S jakým předsevzetím vy osobně vstupujete do roku 2013 a co byste popřál
ostatním lidem?
Jeden můj kamarád - kněz mi napsal
svoje předsevzetí: být jako osel - nekoukat
moc vpravo a vlevo a… táhnout. Tak
tohoto předsevzetí bych se také přidržel.
A pro nás pro všechny? Být spokojeni
s tím, co máme, nežehrat pořád na
poměry a nevěřit tomu, že se máme špatně a že zítra bude hůř a pozítří úplně nejhůř.
Text: SiH
Foto:
Kateřina Marzsálková, Jindra Soroková
a archiv P. Pavla Budského

Zmiňujete, jak se farnost snaží pomáhat potřebným. Nicméně vlastní provoz,
údržba a opravy kostela určitě také
něco stojí?
Poselství křesanských svátků v ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC
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Milí čakovičtí,
miškovičtí
a třeboradičtí přátelé,
to, že právě čtete
tyto řádky, znamená, že ohlášený
konec světa, který
některé interpretace
mayského kalendáře
předpovídaly na 21.
12. 2012, nenastal.
Četl jsem v tisku, že více než polovina je přesvědčena, že lidstvo i bez
apokalyptických předpovědí stojí
před zásadními událostmi. Máme
tedy před sebou rok 2013 plný
výzev. Z pohledu veřejných financí je
doba skutečně těžká, snížení přijmu
z daní a nová pravidla rozdělování
rozpočtu státem (RUD), mají za
výsledek, že naše městská část bude
hospodařit s menší částkou peněz,
než tomu bylo v minulém období.
Je tedy na nás, abychom tato salda
dokázali kompenzovat a to jak
v pokračující optimalizaci nákladů,
tak i úzkou spoluprací s investory,
kteří do naší městské části míří. Je o
nás známo, že naše radnice nastavila velmi přísná pravidla pro finanční
spoluúčast investorů a mnoho omezení v rámci bytové výstavby. To, co
nám však zásadně chybí, je občanská vybavenost (pod tímto pojmem
si můžeme představit budovy sloužící ku prospěchu společnosti, jako
jsou kavárny, restaurace, vzdělávací
a sportovní zařízení, obchodní centra atp.). Je jasné, že rozpočet radnice neumožní tyto potřeby zajistit,
koneckonců ve většině případů, to
není ani jeho úloha, je tedy potřeba
motivovat "slušné" investory, aby
měli kuráž do naší městské části
investovat a to nikoliv v podobě
bytové výstavby, která zde po
mnoha letech vládla, ale v podobě
již zmíněné občanské vybavenosti,
která přináší s sebou mimo jiné
i nová pracovní místa. Od projektu
k jeho realizaci může uplynout
i mnoho let a některé věci, které se
dnes rozhodují, mohou přinášet
ovoce až dalším generacím. Je před
námi mnoho úkolů, abychom pokračovali v nastavení naší městské části
na evropskou úroveň, a doufám, že
budoucnost a příští rok přinesou
naší městské části mnoho dobrého.
Přejí vám všem úspěšný vstup do
nového roku 2013 a to jak v osobní
tak i v pracovní rovině.
Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
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Informace o činnosti Rady MČ
a Zastupitelstva MČ
Na svém 62. - 63. zasedání Rada MČ mimo jiné projednala
■ Rozpočtové opatření č. 6 roku 2012, kde se jedná o zvýšení rozpočtu na příjmové i výdajové straně o částku přesahující 750 000,- Kč
■ Návrh zásad rozpočtového provizoria pro rok 2013, kterým je nutné se řídit
do doby schválení rozpočtu pro rok 2013 (zákon 250/2000 Sb. v platném znění
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
■ Výměna slaboproudých rozvodů, Otavská 621, Praha 9 - Čakovice - vyhodnocení
cenových nabídek na vypsané výběrové řízení, kterých RMČ obdržela celkem 6
■ Oslavy 20. výročí založení Gymnázia Čakovice, které se budou konat 8. května
2013 a MČ na ně poskytne finanční příspěvek
■ Dětské hřiště v Něvské - spolupráce na zajištění dohledu nad nově vybudovaným
hřištěm jako ochrana před vandalismem
■ Rozšíření bezplatné právní poradenské činnosti pro seniory a pravidla pro poskytování této činnosti pro občany MČ
■ Návrh novely nařízení hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
■ Úrazové pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů
■ Dodatek č. 23 k pojistné smlouvě č. 1509643670 na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, kterým se rozšiřuje pojištění odpovědnosti za škodu JSDH
■ Smlouva o napojení přeložky drenážního potrubí s ING Zámecký park s. r. o.
■ Komise pro otevírání obálek na akci "Výměna střešní krytiny gymnázia, k. ú.
Čakovice" a "Oprava bytu č. 7, U Nádraží 683, Praha 9 - Čakovice"
■ Různé žádosti o stanoviska a povolení
■ Různé nájemní smlouvy, nebo prodloužení smluv na bytové a nebytové prostory
■ Svolání a program 14. zasedání ZMČ
Zápisy z jednání Rady MČ jsou uloženy na Úřadu MČ, kde jsou zájemcům přístupné
k nahlédnutí a jsou rovněž umístěny na stránkách www.cakovice.cz.
Ing. Milena Pekařová, tajemnice

Zápis do 1. třídy
Zápis všech dětí, které mají nastoupit do 1. třídy od září 2013, se koná
v ZŠ Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích ve dnech 5. 2. a 6. 2. 2013. Rodiče
přinesou s sebou rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a vyplněné formuláře - Zápisní list do 1. třídy a Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání.
Po krátké kontrole tiskopisů se už bude paní učitelka věnovat dětem. Budoucí školáčci si vyzkouší kresbu postavy, zarecitují básničku či zazpívají píseň.
Formou testu si budeme povídat o barvách, geometrických tvarech či prostorové orientaci.
K zápisu je možno přijít po oba dny vždy od 13:30 do 17:30 hod.
do 1. patra budovy 1. stupně, kde budou pro zapisování dětí otevřeny čtyři
třídy - IV.B, III.A, II.A, IV.C. Informace o odkladech, přidělování zápisového
čísla a případné rady od speciální pedagožky získáte v přízemí budovy,
v přípravné třídě.
Všechny informace o zápisu a dokumenty ke stažení najdete
na www.zscakovice.cz v sekci Zápis do 1. tříd.
Tak tedy v novém roce 2013 vesele k zápisu!
Na setkání se těší kolektiv vyučujících 1. stupně.
Mgr. Elena Ševčíková
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Bilance roku 2012
Každým rokem vám prezentujeme naše úsilí, je tu opět ona
doba, kdy se s vámi můžeme podělit o naši práci za rok 2012.
Podařilo se nám zrealizovat tyto konkrétní výsledky, které vám
zde prezentujeme:
INVESTICE A VÝSTAVBA
1. Rozšířili jsme hrací prvky ve vnitrobloku v ulici Na Kačence
v Miškovicích.
2. Dokončili jsme nástavbu základní školy v podkrovních prostorách stávající budovy ZŠ.
3. Dokončili jsme poslední etapy bytových nástaveb v ul. U Párníků, včetně rekonstrukce bytových jednotek a sklepů.
4. Postavili jsme mateřskou školku pro 112 dětí v rekordním
čase a s nebývale nízkými náklady. Interiér školky jsme vybavili moderním způsobem korespondujícím nejpřísnějším
parametrům pro zdárný rozvoj dětí.
5. Dokončili jsme komplexní rekonstrukci a zvýšení kapacity
kuchyně v MŠ Čakovice I, která zahrnuje kapacitu nově
postavěné mateřské školky.
6. Provedli jsme rozsáhlou rekonstrukci zastupitelského sálu
v čakovickém zámku, který jsme rozšířili na elegantní svatební sál a pojmenovali ho podle významného šlechtického rodu,
v minulosti působícího v Čakovicích, Schoellerů.
7. Zřídili jsme zcela nové dětské hřiště v ulici Něvské.
8. Ve spolupráci s OMI, jsme prosadili a koordinovali komplexní
rekonstrukci Cukrovarské ulice (vozovka, voda a chodníky).
9. Připravili jsme studii relaxparku "Třeboradické korzo" z Třeboradic do sídliště Čakovice. Opravili jsme 3 byty v ulici Myjavské.
10. Vyměnili jsme střešní pláště v bytovém domu v ulici Homolové a na náměstí Jiřího Berana.
11. Opravili jsme 2 byty v ulici Otavské.
12. Opravili jsme elektroinstalace v budovách v ul. Niská, Kysucká a Doubravská.
13. Zařídili jsme montáž ochranných sítí pro hřiště Jizerská.
14. Opravili jsme stávající kanalizační přípojky k budově Cukrovarská 115.
15. Opravili jsme fasádu domečku "Junák" u MŠ Čakovice I
v Něvské ul., který užívají skauti.
16. Provedli jsme sanační práce a měření azbestu v MŠ Čakovice I, ul. Něvská.
17. Provedli jsme rozsáhlou obnovu zeleně v mateřské školce
v Miškovicích.
18. Opravili jsme ohradní zdi v budově Cukrovarská 52.
19. Dále jsme opravili římsy budovy školní družiny, zabezpečili schodiště základní školy Dr. Edvarda Beneše a financovali úpravu
toalet, aby mohly sloužit pro invalidy, ZŠ nám. J. Berana, atd.
VEŘEJNÁ SPRÁVA
20. V rámci politiky transparentního úřadu, jsme zavedli přímé
přenosy zastupitelstev městské části Praha-Čakovice.
21. Zorganizovali a zúčastnili jsme se mnoha setkání s veřejnosti a veřejných projednání na různá témata (např. bezbariérové Čakovice).
22. Vytvořili jsme nová pravidla pro komunikaci úřadu s veřejností.
23. Vytvořili jsme serverovou platformu pro úřad, radní i zastupitele.
24. Rozšířili jsme informační technologie a připravili zavedení
nového programu na správu bytů, který umožní občanům
dálkovou správu a kontrolu svých bytů.

25. Zvolili jsme novou redakční radu, která je nezávislá na radě
městské části.
26. Objednali jsme analýzu možnosti vytvoření samostatného
správního obvodu, který by posílil nezávislost naší městské
části.
27. Připomínkovali jsme mnoho investičních záměrů a staveb.
28. Uzavřeli jsme smlouvy o spolupráci s investory, kteří plní své
společenské povinnosti a participují na veřejném zájmu.
DOPRAVA
29. Rekonstruovali jsme příjezdové komunikace u čakovického
zámku při Schoellerově ulici.
30. Vytvořili jsme nové přechody pro chodce u lékárny na křižovatce ulic Cukrovarská a Oderská a další na ulici Schoellerova.
31. Provedli jsme opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců na
náměstí J. Berana.
32. Koordinovali jsme rekonstrukci a prosadili jsme rozšíření
mostku na Schoellerově ulici.
33. Prosadili jsme a zahájili dlouhodobě očekávanou rekonstrukci povrchů komunikací Jindřichova, Kymrova a Petříkova
v celé šíři.
34. Projednali jsme a následně zrealizovali nástupiště na nádraží ČD.
35. Prosadili jsme společně ve spolupráci s dalšími MČ železniční linky Čakovice - Masarykovo nádraží (zařazeno do grafikonu - zahájení provozu v létě 2013), která ponese číslo S31.
36. Obnovili jsme vodorovné značení na parkovišti Ke Stadionu
u čp. 800 - 805.
37. Zahájili jsme přípravu celkové koncepce cyklostezek (dokončení leden 2013).
38. Instalovali jsme stojany na jízdní kola na nádraží Čakovice.
39. Prosadili jsme vybudování kanalizace a rekonstrukci komunikace podél bývalé cukrovarské školky.
40. Zadali jsme dopravní studii, která komplexně řeší problematiku dopravy v naší městské části.
KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ MČ, NEBO VE SPOLUPRÁCI S MČ
41. Zorganizovali jsme venkovské trhy, které otevřely jarní prodejní sezónu na náměstí Jiřího Berana.
42. Pořádali jsme Velikonoční jarmark u příležitosti svátků jara.
43. Zorganizovali jsme Čakovické slavnosti uspořádané u příležitosti dne dětí.
44. Zúčastnili jsme se seniorských her - již druhý ročník setkání
seniorů ze 4 městských částí z celé Prahy 9.
45. Pořádali jsme rozsáhlé slavnosti Čakovického posvícení,
jejichž součástí bylo i slavnostní pasování vzácného stromu
"Remigius".
46. Provedli jsme vánoční setkání seniorů včetně koncertu v učilišti.
47. Připravili jsme Adventní trhy - prodejní trhy s vánoční tématikou, dárky a programem.
48. Investovali jsme do nových cedulí pro naučnou přírodovědnou stezku v zámeckém parku v Čakovicích.
49. Zřídili jsme jednotku sboru dobrovolných hasičů městské
části Praha - Čakovice.
50. Předvedli jsme pro děti z MŠ Čakovice I v rámci vlastivědných vycházek po městské části ukázku činnosti techniky pro
správu obce a prohlídku radnice.
Rok 2012 byl sice velmi rušný, považuji ho však za úspěšný pro
naši městskou část a věřím, že výsledky naší práce oceníte. Doufám, že i v roce 2013 vám nabídneme podobný seznam výsledků.
Váš starosta Ing. Alexander Lochman
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{MĚSTSKÁ ČÁST}

Velkoobjemový odpad
Městská část Praha - Čakovice
zveřejňuje záměr
na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1, na adrese Něvská 585,
Praha, k. ú. Čakovice
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok
s možností prodloužení.
Nájemné bude smluvní v souladu s nabídkou vybraného uchazeče a to za m2
podlahové plochy měsíčně.
Minimální holé nájemné nabídnuté žadatelem musí být nejméně 89,57 Kč/m2
Prohlídka bytu se uskuteční dne 8. 1. 2013 v 10,00 hod.
Ostatní podmínky a požadavky jsou uvedeny ve zveřejněném záměru
na webových stránkách MČ www.cakovice.cz a na úřední desce.

Kontejnery zajišuje MHMP a tím i stanovuje podmínky výběru odpadu
a druhu odpadu, který do VOK nepatří.
Upozorňujeme, že do těchto nádob je
zakázáno odkládat nebezpečný odpad,
(tj. televize, lednice, pneumatiky, chemikálie, zářivky, autobaterie), dále
odpad stavební a živnostenský a také
bioodpad (na ten jsou přistavovány
speciální VOK jen na bioodpad, tj. na
větve, trávu, ovoce atd.).
Z MHMP přiděleno na období
1 - 6/2013 18 VOK

Městská část Praha - Čakovice
Úřad městské části
přijme do pracovního poměru

únor
březen
duben
květen
červen

Pracovníka do odboru Technické správy ÚMČ
Náplň práce: práce při údržbě zeleně, úklidu a údržbě městské části podle
pokynů vedoucího TS (manuální práce, obsluha zahradní a jiné techniky, řízení motor. vozidel), ostatní činnosti dle Organizačního řádu a pokynů vedení
ÚMČ.
Požadavky:
- řidičský průkaz skup. C (profesní průkaz výhodou, automechanik výhodou)
- spolehlivost
- občanská bezúhonnost
- fyzická zdatnost
- pracovitost
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., v platném znění, stupeň dle délky praxe.
Nástup je možný dohodou, nejpozději k datu 1. 2. 2013.
Podrobnější informace na ÚMČ: tajemnice ÚMČ, tel. 283 061 415 nebo
vedoucí OTS, tel. 283 061 431.

27.02.
13.03.,
10.04.,
15.05.,
12.06.,

27.03.
24.04.
29.05.
26.06.

Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a odvoz bude
ten samý den v 18.00 hod.
Stanoviště těchto kontejnerů jsou
následující:
TŘEBORADICE
- parkoviště u hřbitova / 1 ks
MIŠKOVICE
- Na Kačence / 1 ks
Mimo tyto dny je možné využít za
dohledu pracovníků TS ÚMČ Čakovice
k odložení velkoobjemového odpadu
a sutě do kontejneru v ul. Na Bahnech
v měsících:
DUBEN - ŘÍJEN
13.00 - 17.00 HOD
LISTOPAD - BŘEZEN
12.00 - 16.00 HOD

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU
NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2013
Praha - Čakovice
datum - den
12. 3. –
11. 6. –
10. 9. –
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út
út
út

zastávka

1. křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách
2. křižovatka ul. Schoellerova - Mezi hřbitovy
3. křižovatka ul. Bělomlýnská - U Bílého Mlýnku (u garáží)
4. křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní
5. křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská
6. ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště)
7. křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova
8. křižovatka ul. Polabská - U zbrojnice

čas od - do:

1500 – 1520
1530 – 1550
1600 – 1620
1630 – 1650
1700 – 1720
1730 – 1750
1800 – 1820
1840 – 1900

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 množství odpadu.
Další informace TS úřadu MČ Praha Čakovice - tel. 283 061 431.
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{DĚTEM}

Letadýlko z Čakovic úspěšně létá
I přes jeho krátkou dobu fungování se mu podařilo v loňském roce uspořádat hned několik větších akcí pro rodiče s dětmi.

1. ročník Drakiády s Letadýlkem se
zpěvákem Daliborem Jandou v porotě

Mikulášská s Letadýlkem na zámku v Čakovicích

Ve všech případech se jednalo o akce,
které tu místním obyvatelům dlouhá
léta chyběly. Mikulášskou považujeme
za velmi úspěšnou, zúčastnily se jí
desítky rodin s dětmi, pro které byl připraven bohatý doprovodný program.
Děti si mohly čekání na Mikuláše
a jeho pomocníky zkrátit výrobou papírových vánočních ozdob v tvořivých dílničkách nebo si mohly pod vedením
lektorky Zity vyzkoušet, jak u nás
v Letadýlku probíhá výuka kurzů
hudební školy Yamaha. Mikuláš po
S Letadýlkem za strašidly v zámeckém
parku

svém příchodu předal všem trpělivým
a hodným dětem v sále mikulášskou
nadílku. Vzhledem k počtu malých
návštěvníků měl plné ruce práce.
V letošním roce pro vás chystáme tyto
akce znovu a mnoho dalších připravujeme. Dětské centrum Letadýlko si dalo
za cíl své aktivity neustále rozšiřovat.
Zde je malá ochutnávka. Od února se
nabídka kurzů rozrůstá např. o baletní
přípravku, cvičení pro nejmenší, cvičení dětí bez rodičů, sportovní hry, logohrátky nebo dramaáček. Hlásit se do
nich můžete již nyní. Nezaměřujeme se
pouze na předškolní vzdělávání, ale
nabízíme také kurzy pro školní děti,
např. kurz filmové a mediální tvorby či
přírodovědný klub. Dospělí a senioři si
k nám mohou přijít zacvičit a v budoucnu pro ně chystáme mnohem více aktivit. Podrobnou nabídku našich služeb
najdete na webových stránkách
www.letadylko.com. Závěrem děkuji
celému týmu Dětského centra Letadýlko, o. s., jejich rodinám a dobrovolníkům za dobře odvedenou práci v loňském roce. Vám všem děkujeme za
vaši přízeň a přejeme vám a vašim
rodinám hodně zdraví a úspěšný rok
2013.
Mgr. Žaneta Blažková
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{NÁZORY ZASTUPITELŮ}
Vážení čtenáři,
na této stránce uveřejňujeme osobní názory členů zastupitelstva MČ Praha - Čakovice. Všechny tyto texty nejsou redakčně upraveny a jejich obsah vyjadřuje názor autora, nikoliv redakce nebo městské části.

Jednání zastupitelstva a klub ČMT v roce 2012
Zastupitelé zvolení za ČMT, Kateřina
Arnotová, Lenka Kubcová, Miroslav
Marada, Jiří Slavík a Radek Štefanič, jsou
od února 2012 v souladu s novým jednacím řádem zastupitelstva sdruženi
v klubu zastupitelů zvolených za sdružení
nezávislých kandidátů - ČMT.
Zastupitelé se v roce 2012 sešli dosud na
šesti jednáních (sedmé nás čeká pět dní
před Štědrým dnem), na programu měli
téměř 70 bodů. Nejkratší zastupitelstvo
trvalo půl hodiny a nejdelší přes sedm
hodin. Průměrně se jednání zastupitelstva účastnilo 18,7 zastupitele.
Na březnovém zasedání bylo na návrh
zastupitelů ČMT schváleno usnesení ukládající radě městské části podat podnět
k přezkoumání rozhodnutí stavebního
úřadu v Letňanech, který povolil vybudování dvou autobazarů u Kostelecké ulice.
Bez srozumitelného odůvodnění byla z rozhodnutí místní organizace ODS v Čakovicích odvolána místostarostka Mgr. Jana
Kopecká. Na její místo byla koaličními
zastupiteli zvolena Jana Kosová.

8

V dubnu se poprvé do diskuze zastupitelů dostalo téma změny územního
plánu vyvolané zastupitelem předsedou komise pro rozvoj podnikatelem
Jaroslavem Pokorným, který usiluje
o zhodnocení svých pozemků na jihovýchodě Čakovic.V této souvislosti
klub ČMT zdůraznil povinnost představitelů městské části prosazovat její
veřejný zájem a nezaměňovat jej za
zájem jednotlivce.
V červnu Lenka Kubcová, která pomohla
získat městské části milion korun na realizaci studie pro oživení Mratínského
potoka, upozornila radu na možnost získat dotaci i na provedení studie revitalizace potokaTřeboradického.
V září se zastupitelé zvolení za ČMT
postavili proti směně strategicky
významného pozemku (panelové cesty
podél Tupolevovy ulice) za část pozemku u koupaliště (tzv. břízek) se společností AVIA, nebo pozemky považují za
nerovnocenné a směnu za nevýhodnou
pro městskou část.

Obstrukcí zastupitelů duhové koalice
nebyl schválen program zastupitelstva
svolaného na 10. října z podnětu člena
kontrolního výboru a zastupitele Radka
Štefaniče. Na jednání se měla projednávat
zjištění kontrolního výboru ke smlouvám o
koupi pozemků v areálu cukrovaru,které
uzavřela rada městské části v minulém
volebním období a které stály městskou
část za 16 miliónů korun.
Tyto body projednala až následující schůze zastupitelstva 31. října, která se tak
protáhla do jedné hodiny v noci. Jejím
výsledkem bylo přijetí usnesení ukládajícího radě, aby zajistila prověření dotčených smluv Magistrátem hlavního města
Prahy z hlediska účelnosti koupě a ceny
nákupu. Podle zjištění ČMT ještě 6. prosince nebylo podání z úřadu MČ na
magistrát odesláno.
Další mnohé návrhy, témata a diskuze
naleznete v zápisech a stenozáznamech
z jednání zastupitelstva nebo na webových
či facebookových stránkách klubu ČMT.
Kateřina Arnotová
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{INFORMACE}

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.
TERMÍNY PŘISTAVENÍ:
15. 1.
od 12:00 do 14:30 hod.
19. 2.
od 8:00 do 11:00 hod.
25. 3.
od 14:30 do 17:00 hod.
30. 4.
od 12:00 do 14:30 hod.
6. 6.
od 12:00 do 14:30 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu označeném logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném na náměstí Jiřího
Berana.
Pražská plynárenská, a. s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu, a. s. a ÚMČ Praha - Čakovice nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. "mobilní obchodní kancelář", jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a. s. mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze
2 a 4.
MOBILNÍ KANCELÁŘ POSKYTUJE ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:
■ zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
■ změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména, atd.)
■ převzetí reklamace
■ výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
■ informace k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu
■ tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech 267 175 174 a 267 175 202 a www.ppas.cz
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{STALO SE}

Čakovice na výstavě SCHOLA PRAGENSIS
Ve dnech 22. - 24. listopadu se SOŠ a SOU, Praha - Čakovice, jak už se stalo její dobrou tradicí, zúčastnila 17. ročníku přehlídky a nabídky studijních oborů pražských středních a vyšších odborných škol pořádaného Hlavním městem
Praha a odborem školství, mládeže a sportu Magistrátu
hlavního města Prahy v Kongresovém centru.
Výstava SCHOLA PRAGENSIS je určena především žákům
devátých tříd, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních školách všech typů. Školy zřizované hlavním městem Prahou i jinými subjekty zde prezentují nejen
svá zařízení, ale i výsledky své práce, a to jak v oblasti
pedagogické, tak i v oblastech zájmových činností. Potencionální zájemci o studia na vybrané škole se mohou v reálu
přesvědčit, co daná škola nabízí, a mají i možnost porovnání s jinými školami. Široká veřejnost zde získává obraz
o studijních nabídkách v kraji, tj. hlavním městě Praze.
Čakovická SOŠ a SOU, byla reprezentována vzorně - její
výstavní stánek byl obsypán nejen zájemci o ochutnávku
výrobků studentů oboru gastronomie, ale veliký zájem budili i čtyřnozí svěřenci studentů oboru Chovatel cizokrajných
zvířat. Mladí chovatelé s láskou a péčí ukazovali veřejnosti
cizokrajné plazy a hlodavce, které si s sebou přinesli a zároveň dávali bedlivý pozor, aby se zvířátkům, ani lidem nepřihodilo nic nepříjemného.
V oboru gastronomie je čakovická střední škola jedna ze tří
nejvýznamnějších v hlavním městě a její dobrá pověst ji
určitě předchází, soudě podle zájmu budoucích uchazečů

o studium, kteří tematické výstavy využili k získání přesných
informací k přijetí do jednotlivých oborů.
Text: SiH
Foto: Věra Nováková

Studenti gastronomických oborů reprezentovali školu v elegantních
stejnokrojích

Vzorně prostřená sváteční tabule - vizitka dobré práce studentů
i jejich pedagogů

Ředitelka SOŠ a SOU Mgr. Věra Nováková se studentkami oboru
Chovatel cizokrajných zvířat
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{ZE ŽIVOTA OBCE}

Adventní trhy v Čakovicích 2012
1
2
3
4
5

Živá zvířátka přitahovala pozornost malých i velkých
Každé dítě se chtělo svézt alespoň na oslíkovi
Stánky lákaly vůní čerstvě upečených sladkostí
I přes mrazivé počasí bylo návštěvníků všude dost
Prodávaly se vánoční dekorace i hračky dětem pro radost

1

2

3

4

5
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{SPORT}

Musíme dávat více gólů, má jasno třeboradický Viktorin
se žádného souboje. Je výborný ve hře hlavou, takže to
zvládne vzadu a ještě umí při standardce být hodně
nebezpečný vepředu. To je moje volba.
V Třeboradicích jste půl roku, jak moc vám pomohl trenér Drobný?
Je to vynikající trenér, jak ten dokáže člověku poradit.
Řekl mi fotbalové věci, které jsem neslyšel za celý život.
V čem, vám osobně, třeba radil?
Určitě v taktice. On ty věci dokáže dobře vysvětlit, což je
moc důležité. Vysvětlí to tak, že to pochopí i laik.

Fotbalisté Třeboradic skončili po podzimní části pražského
přeboru až na desáté příčce. Snímek je z jejich utkání na
béčku Meteoru

Záložník Petr Viktorin má za sebou v Třeboradicích
polovinu sezony a nemůže si v působení v přeborovém klubu vynachválit. Výkony se v novém týmu,
kam přišel na hostování z Kunratic, blýskl tak, že se
dokonce prosadil do elitní jedenáctky podzimu pražského přeboru. "Vážím si toho, ale bojoval jsem se
zády, takže tam byly výkyvy," přiznal Viktorin.
Zdá se mi to, nebo nejste po podzimu tak spokojený, jak
jste si představoval?
Je to tak, trápila mě záda a já jsem s tím docela zápasil.
Ani jsem neodehrál všechny zápasy. Každopádně všem
děkuji za to, že mi dali hlas. V týmu máme plno skvělých
hráčů.
Co jste tomu říkal, když jste byl na špici?
Bylo to docela příjemné, te na konci podzimu jsem to
ale trochu vypustil. Ale jinak jsem celkem sledoval, jak se
to hlasování vyvíjí, a byla chvíle, kdy jsem byl docela
nahoře. Tuším, že s Honzou Šimrem z Vršovic, ale to bylo
nějak na začátku (směje se).
Zmínil jste kvalitu v třeboradickém týmu. Znamená to,
že byste do ideální jedenáctky zvolil od vás někoho jiného?
Určitě by tam bylo hodně adeptů. Tak třeba náš hrající
trenér Vašek Drobný, ten by si to zasloužil, ale vlastně
dává hlasy jako kouč, tak je mu trapné dávat sebe. Pak
je tam další stoper Bořek Jehlička, to je neskutečná jistota. V záloze máme Milana Čápa, to je pro Třeboradice
neskutečně cenný hráč. A te se nám vrátil i Michal Poláček, kluk, co umí střílet góly. A mohl bych říct i další
kluky, fakt je to sladěné výborně.
Kdo by tedy byl vaším favoritem a proč?
Řeknu Bořka Jehličku, to je fakt základní stavební
kámen. Ten nic nevynechá, jde do všeho naplno, nebojí

Všechno vypadá úplně ideálně, jenže podzim asi optimální úplně nebyl. Desáté místo a skóre 12:15 není
žádná sláva. Souhlasíte?
Nastřílených gólů je málo. Vlastně jen jednou za celý
podzim jsme dali dva góly v jednom zápase. Přitom
šance jsou, jen nám tam chyběl gólový zabiják. Věřili
jsme, že by to mohl být po návratu do klubu Michal Poláček. Ten góly střílet dovede. Snad budeme na jaře úspěšnější. Ale koncovka te na podzim byla asi žalostná.
Padá to i na můj vrub, já jako ofenzivní záložník mám co
zlepšovat.
Na druhou stranu vám skvěle fungovala defenziva. Ale to
asi není takové překvapení, když jste zmínil opory Bořka
Jehličku a Václava Drobného…
Tady je třeba říct ještě jednu důležitou věc. Nám moc
pomohl příchod gólmana Drbouta, ten toho spoustu
zachránil. Než přišel, tak jsme dostali určitě víc gólů než
te s ním. Má velký podíl na tom, že těch inkasovaných
branek je málo.
V klubu jste byl na půlročním hostování. Jak to s vámi
vypadá dále?
Te mi to hostování bude končit a bude se jednat o tom,
co dál.
Takže je reálné, že byste se mohl vrátit do Kunratic?
Při momentální situaci v klubu se mi tam tedy nechce.
Nejde o to, kolik mají kluci bodů a jaká se tam hraje
soutěž. Někam to prostě dovedlo vedení. Kluků je mi
líto, mít jen dva body v I. A třídě, to je smutný. Ale
ztráta není zase úplně propastná, je to hratelné. Budu
jim držet palce, aby se jim povedlo během zimy posílit. Jít do I. B třídy, to už by byl fakt propad. Dostat pak
do klubu nějaké lepší fotbalisty, to už by bylo asi složitější.
Dobře, tak předpokládejme, že zůstanete v Třeboradicích. Budou podle vás na jaře útočit na vyšší příčky?
Všichni mluvili už te o tom, jak mají Třeboradice výborný tým. Jenže my jsme nedělali body. Přitom tohle mužstvo fakt nepotřebuje doplnit, tady je skladba týmu hotová a je tu i skvělá parta. Je tu pohodové vedení i trenér.
Nic nechybí. Myslím, že by se to na hřišti všechno mělo
projevit a měli bychom být do pátého místa.
Text: René Machálek, Pražský fotbalový svaz
Foto: Michal Káva
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{ZE ŽIVOTA OBCE}

Z klubu seniorů
Před Vánočními svátky se členky Klubu seniorů MČ Praha Čakovice pustily pod vedením Zdenky Zelenkové z IC Creativu do výroby dřevěných svícnů. Vlastnoručně si tak originálně nazdobily sváteční tabule.
Jindra Soroková, ÚMČ Praha - Čakovice

2013

HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE
14

CA1_2013.qxd

20.12.2012

10:43

StrÆnka 15

{SENIORŮM}

Přednášková a tematická odpoledne v klubu seniorů
LEDEN:
16. 1. 14.00 h PhDr. Jiří Sommer - "Mexiko a Guatemala Mayů a Aztéků - pyramidy"
23. 1. 14.00 h. Eva Sokolová - "Ženy a milenky českých králů"
30. 1. 14.00 h. PaeDr. Miroslav Štilec, PhD. - "Formy a přístupy k aktivnímu a radostnému stáří"

ÚNOR:
13. 2. 14.00 h. PhDr. Jiří Sommer - "Kdo zradil Přemysla Otakara II. na Moravském poli?"
20. 2. 14.00 h. Eva Sokolová - "Osudové osmičky v českých dějinách"
27. 2. 14.00 h. PaeDr. Miroslav Štilec, PhD. - "Vliv pohybu a jógy na tělesnou a psychickou rovnováhu člověka"

PROVÁDÍME KVALITNÍ KOSMETICKÉ
SLUŽBY ve Studiu R, Ve Smečkách 29,
Praha 1 luxusní kosmetikou Christina za
dostupné ceny. Pro oblast Praha 7, 8 a 9
po dohodě možnost provedení služeb i u
Vás doma. Tel. 603 520 106,
www.kadernictvi-studior.cz

!!! Vyklidíme váš byt, pozůstalosti,
sklep. Odvoz starého nábytku aj.,
odpad k likvidaci. Tel.: 777 227
840.

PEDIKÚRA Miškovice. 145,- Kč, s
docházkou 195,- Kč. Tel. 606 500
867, 283 932 971.

HODINOVÝ MANŽEL - stavební inženýr,
práce v domácnostech - spolehlivě, pečlivě, kvalitně. www.manzelhodinovy.cz,
tel.: 774 908 240.
Nově pedikúra! Klasická, mediciální.
Odborné ošetření, zvláště při potížích
- ploska nohy, celkové problémy
nohou. Návštěva za pacientem též
domů. Na tel. domluvě Lenka Meyer,
Praha 8, +420 722 510 067.
KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize, opravy. Tel. 775 132 921.

Žaluzie, rolety, plisé, sítě proti hmyzu,
markýzy, garnýže, šití záclon, shrnovací dveře, čalounění dveří, silikon.
těsnění - úspora 30 % tepla. Petříček, tel.: 606 350 270, 286 884
339.

U nás v Čakovicích - zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha - Čakovice, náměstí 25. března 121, 196 00
Praha - Čakovice, IČ: 00231291 - tel.: 283 061 419, fax: 283 933 497, email: unas@cakovice.cz,
mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou odpovědnost
autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otištění. Nevyžádané
rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakční rada: Kateřina Arnotová,
Jiří Horáček, Jaroslav Jelínek, Eva Pokorná, Josef Záluský. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 410.
Evidenční číslo MK ČR E 14335. Sazba: Trivia Group, spol. s r. o., tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. Distribuci
do všech poštovních schránek v MČ Praha - Čakovice zajišuje Úřad MČ - toto číslo vyšlo v lednu 2013.
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