Čakovický rozpočet 2010

První Velikonoční jarmark je tu

Příjmy a výdaje přehledně na straně 3

Podrobnosti o něm čtěte na straně 2

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

U NÁS V ČAKOVICÍCH
VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE

ÚNOR 2010

ZDARMA

Prodej budoucích bytů
v nástavbách je zahájen
Od schválení koncepce hospodaření
s bytovým fondem městské části uplynul
přesně rok. Vloni dalo svým rozhodnutím
zastupitelstvo zelenou výstavbě nových
bytů v půdních nástavbách na dvou domech U Párníků. Všech 16 bytů je připravených k prodeji s tím, že nejprve bude
prodáno 8 bytů v domě 695-6 a následně
8 bytů v domě 697-8.
Veškeré nutné „legislativní“ kroky byly
zastupitelstvem a radou učiněny – bylo
schváleno rozhodnutí o prodeji budoucích
bytů, stanovena cena a schválen rozpočet
na letošní rok. Můžeme tedy začít prodávat.
Samozřejmě, že plno administrativy nás
ještě čeká. Samotné kupní smlouvy (i ty
budoucí kupní) musí být schváleny zastupitelstvem, rovněž tak prohlášení vlastníka
o rozdělení domů na jednotlivé bytové jednotky atd. Nejde o klasický developerský
projekt, kdy je hlavním cílem (celkem logicky) vytvoření zisku, a investorovi je vlastně
jedno, kdo byty koupí. My budeme naopak
pečlivě zvažovat, komu byty prodat, a abychom předešli možnému spekulativnímu
nákupu bytu, bude v kupních smlouvách
Objekt „A“

Informace pro případné zájemce:
Prodej bude zprostředkován realitní
kanceláří ARCHER reality, a. s.,
Bubenská 575/23, Praha 7
www. archer-reality.cz, , tel.
Kancelář – ARCHER reality,a.s.:
Pevná linka/Fax:+420 266 710 876;
Mobil do firmy: +420 602 107 903
e-mail: info@archer-reality.cz
Prodejci:
Radka Lukáčová
Mobil: +420 602 284 222
radka.lukacova@archer-reality.cz
Fero Lukáč
Mobil: +420 602 255 071
fero.lukac@archer-reality.cz
Objekt „A“

Plocha
bytu m2

Plocha skl. Plocha
kóje m2 celkem m2

byt 695/301

113 431

2 188 812

695/301

63,85

7,25

71,10

byt 696/331

107 050

979 312

979 311

2 065 673

696/331

63,50

3,60

67,10

byt 695/311

102 184

934 798

934 797

1 971 779

695/311

59,05

5,00

64,05

byt 696/321

104 497

955 960

955 960

2 016 417

696/321

59,05

6,45

65,50

byt 695/401

110 017

1 006 458 1 006 458

2 122 933

695/401

63,85

5,10

68,95

byt 696/431

109 044

997 555

997 555

2 104 154

696/431

63,50

4,85

68,35

byt 695/411

102 343

936 257

936 257

1 974 857

695/411

59,05

5,10

64,15

byt 696/421

103 540

947 203

947 203

1 997 946

696/421

59,05

5,85

64,90

Objekt „B“

Plocha
bytu m2

Objekt „B“

Rezervační Po podpisu
Po
Cena bytu
poplatek
SOSBK
kolaudaci
celkem
1 033 417 1 033 417

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.

zakotveno předkupní právo pro městskou
část v délce trvání 10 let a pokuty pro případ
pokusu o spekulaci.
Chceme si touto cestou zajistit, že o byt
bude mít zájem ten, kdo v něm chce skutečně bydlet, a ne jej hned dál prodat. Občané
naší městské části mají dnes informační
náskok před ostatními případnými zájemci,
a proto neváhejte a v případě zájmu kontaktujte prodejce.
(as)

Rezervační Po podpisu
Po
Cena bytu
poplatek
SOSBK
kolaudaci
celkem
1 037 691 1 037 690

OTÁZKY

Plocha skl. Plocha
kóje m2 celkem m2

byt 697/301

112 973

2 179 807

697/301

63,50

7,25

70,75

byt 698/331

107 145

980 103

980 103

2 067 351

698/331

63,50

3,60

67,10

byt 697/311

102 275

935 553

935 552

1 973 380

697/311

59,05

5,00

64,05

byt 698/321

104 590

956 732

956 732

2 018 054

698/321

59,05

6,45

65,50

byt 697/401

109 540

1 002 013 1 002 012

2 113 565

697/401

63,50

5,10

68,60

byt 698/431

109 141

998 361

998 361

2 105 863

699/431

63,50

4,85

68,35

byt 697/411

102 434

937 014

937 013

1 976 461

697/411

59,05

5,10

64,15

byt 698/421

103 632

947 968

947 968

1 999 568

698/421

59,05

5,85

64,90

Bude letošní rozpočet Čakovic
pamatovat i na kulturu a sport?
Určitě. A nejen na tyto dvě „disciplíny“.
Tak, jak přibývá v Čakovicích obyvatel,
roste i finanční částka vyčleněná z rozpočtu
na podporu všemožných aktivit – kulturních či
sportovních. Na akce aktivních seniorů
či naopak na provoz
čakovického mateřského centra.
Při pohledu
na návrh rozpočtu uvidíme, že tato podpora nejen
že neklesá, ale naopak rok od roku stoupá. Podporujeme tradiční akce jako Festival sborového zpěvu, vánoční koncerty
či velmi oblíbené plavecké závody a běh
zámeckým parkem. V dnešní době, kdy
se sponzoři z řad podnikatelské veřejnosti
zrovna nehrnou, jsme se přihlásili k podpoře handicapovaných sportovců. Věřím,
že příští rok už se k nám přidá i některá
z firem sídlících v naší městské části. Ráda
jim kontakt s rodiči Katky Komárkové či
s Pavlem Oplem zprostředkuji. Již tradičně
je součástí rozpočtu i příspěvek pro kostel
sv. Remigia – jednu z dominant Čakovic.
Oněch padesát tisíc jistě farnost nespasí,
ale třeba se k nám někdo přidá a pan farář se bude moci pustit do obnovy vitráží
oken v kostele. Přemýšlíme, že bychom
mohli společně založit nadaci na jejich
obnovu.
Rozšíří se také počet akcí organizovaných přímo radnicí. Kromě tradičních Čakovických slavností, které letos připadnou
na 1. červen – tedy Den dětí – se díky úspěchu loňské podzimní drakiády letos poprvé
představí dva jarmarky – jarní a podzimní.
Pokračování na straně 2
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Na 85. a 86. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice projednala
celkem 34 body, ke kterým přijala usnesení. Mimo jiné:
projednala a schválila
- návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a. s., na kabelové vedení 22 kV uložené v pozemcích
parc. č. 1165/11 a dalších v k. ú. Čakovice v rámci stavby Praha
9 – Čakovice, rekonstrukce kabelů VN, TS 67 – TS 68
- návrh smlouvy o výpůjčce částí pozemků parcel. č. 216, 234/1
a další v k. ú. Třeboradice se společností ING Zámecký park,
s. r. o., za účelem provedení stavby Odvodnění pozemku parc.
č. 1280/1 k. ú. Čakovice
- zvýšení poplatků za užívání hrobových míst na hřbitově v k. ú.
Třeboradice, který je ve správě MČ
- prodejní ceny nových bytů, které budou vystavěny v nástavbách bytových domů U Párníků 695-6 a 697-8, Čakovice
- uzavření několika nových nájemních smluv u stávajících nájemníků (prodloužení nájemní smlouvy)
- na návrh bytové a sociální komise přidělení několika bytů
dále schválila
- program 19. zasedání ZMČ
- návrh rozpočtu městské části pro rok 2010, který bude předložen zastupitelstvu MČ ke konečnému projednání a schválení
- podání žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m.
Prahy na investiční a neinvestiční akce MČ
přijala usnesení
- k několika žádostem o povolení vstupu na pozemky, vybudování
příjezdu na pozemek, souhlas se stavební dokumentací apod.
Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou k nahlédnutí
na Úřadu MČ a na stránkách www.cakovice.cz
Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

Za místo na hřbitově nyní
zaplatíte o něco více
V řádech desetikorun bude nyní dražší pronájem hrobového
místa na třeboradickém hřbitově. Podle druhu hrobového místa
zaplatíte ročně od 1. března o 10 až 60 korun více. Vyšší poplatky
si vyžádaly například vyšší ceny vody a dalších služeb jako je odklízení odpadu, údržba hřbitovní zeleně i cest. Nutno podotknout,
že za posledních šest let se cena vůbec neměnila. O zdražení
rozhodla na návrh správce hřbitova rada městské části.
Správcem třeboradického hřbitova je Arnošt Vaňák. Právě on
uzavírá s jednotlivými občany smlouvu o pronájmu hrobových míst.
„O změně cen musí správce písemně upozornit jednotlivé nájemce
hrobových míst, kteří mají předplacené nájemné na více let dopředu
a vyzve je k úhradě doplatku, pokud není smluvně dohodnuta pevná cena bez možnosti úpravy. Tak je to také uvedeno v usnesení
rady městské části,“ podotkla tajemnice úřadu Milena Pekařová
s tím, že zpravidla jsou smlouvy uzavírány na 5 nebo 10 let.
Pro představu, za hrob u hlavních cest zaplatíte ročně 150 Kč,
s poplatky za služby pak 240 Kč. Urnové místo vás vyjde ročně
na 100 Kč, respektive na 150 Kč i se službami. Nejlevnější je pak
kolumbární schránka, za níž ročně platíte pouhých 26 KČ, se službami vás ale vyjde na 120 Kč za rok. Přehled všech cen získáte
u správce hřbitova nebo v usnesení rady městské části.
(šv)
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Otázky a odpovědi
Dokončení ze strany 1

Ten jarní je již koncem března a zdá se, že se máme na co těšit.
Chtěla bych při této příležitosti poděkovat všem, kteří se podílejí na společenském životě v naší městské části. Všichni
organizátoři dětských dnů, pálení čarodějnic, výletů dětí či
seniorů, přednášek, koncertů, výstav, závodů, všichni činovníci
sportovních oddílů, kulturních či jiných sdružení si zaslouží velký
dík za to, že jim není zatěžko něco udělat pro druhé. Nesedí doma
a nekritizují u televize, že se nic nedělá, ale zvednou se a jdou...
Jsou součástí skutečné komunální politiky v tom nejlepším slova
smyslu a já osobně jsem ráda, že je zde máme a můžeme z našeho rozpočtu finančně podpořit.
Alena Samková, starostka

První Velikonoční jarmark
má nabitý program
Do městské části Čakovice zavítá letos poprvé Velikonoční
jarmark. Přijďte se 27. března mezi 10. a 18. hodinou pobavit
na náměstí Jiřího Berana . Možná uvidíte, co jste ještě neviděli,
a uslyšíte, co jste ještě neslyšeli. Čekají na vás mistři dávných
řemesel, kteří vás klidně vezmou i za tovaryše. Děti jistě potěší
pouť, kouzelník, klauniáda nebo balónková show. Oči přítomné
drobotiny i dospělých může dále potěšit malování na obličej (face
paiting) či všelijaké kejkle a roztodivnosti v podání cvičených
pudlíků. Uchu zalahodí staré známé hity, které uslyšíte od skupiny
ABBA Chiquita revival. Ke spokojenosti všech bude postaráno
i o hladové žaludky.
Připravena jsou i další překvapení, ale co by to bylo za překvapení, kdybychom je všechna prozradili. Neváhejte tedy a přijeďte
do Čakovic, zklamaní rozhodně odcházet nebudete.
(šv)

Vážené dámy, vážení pánové, milá drobotino
Městská část Praha - Čakovice vás zve na první čakovický

VELIKONOČNÍ
JARMARK
27. března mezi 10. a 18. hodinou
na náměstí Jiřího Berana
Možná uvidíte, co jste ještě neviděli, uslyšíte, co jste ještě neslyšeli.
Řemesla
Dětská pouť

- kdo chce, může si je i vyzkoušet

Face Paiting
Cvičení
pudlíci

Balónková
show

Klauniáda

Kouzelník
ABBA Chiquita revival

Ohňová barmanská show
...a jiná překvapení

Chybět nebude ani jarmareční krmě pro mlsné jazýčky.
Hlavní sponzoři

Ostatní sponzoři
www.hoteljanousek.cz
EM-SHOP
ČAKOVICE
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Čakovický rozpočet pro rok 2010
Díky přebytku hospodaření loňského
roku může být letošní rozpočet plánován
jako vyrovnaný. Tak jej vedení radnice
předložilo i čakovickým zastupitelům
ke schválení. S jednotlivými položkami
rozpočtu máte možnost se nyní seznámit
v následujících tabulkách i vy.
Příjmová část rozpočtu vychází především ze skutečnosti loňského roku.
Potěšitelná je položka „Dotace HMP“. Jde

o peníze z magistrátní pokladny, kdy byla
Čakovicím schválena dotace přes 21,5 milionu korun, což je oproti roku 2009 nárůst
o téměř 1,5 milionu. Dotace ze státního
rozpočtu (SR) je určena na výkon státní
správy a školství Její výše je závislá jak
na počtu trvale hlášených obyvatel, tak
na počtu žáků ve školách a předškolních
zařízeních. Jakmile jsou známy příjmy,
může se tvořit i výdajová část rozpočtu.

Výdaje na rok 2010

Mezi nejvýznamnější výdaje letošního
roku patří „Bytové hospodářství“, které
„spolyká“ 23,5 milionu korun (sem patří
mimo jiné rekonstrukce a nástavby domů
U Párníků), a činnosti, které provádí nebo
dozoruje technická správa (např. péče
o chodníky, místní komunikace, veřejnou
zeleň, likvidace černých skládek, ale i náklady na pohonné hmoty apod.) ve výši
téměř 16,5 milionu korun.
(šv)

Příjmy na rok 2010

Název

Skutečnost 2009

Návrh 2010

Silnice

1 265 905 Kč

1 550 000 Kč

895 836 Kč

- Kč

Ostatní záležitosti komunikací
Pitná voda

Název
Znečišťování ovzduší
Poplatek ze psů

- Kč

20 000 Kč

Investice nová MŠ

152 000 Kč

- Kč

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného

Stroje - vybavení MŠ

158 137 Kč

- Kč

Poplatek z ubytovací kapacity

Skutečnost 2009

Návrh 2010

500 Kč

500 Kč

243 440 Kč

250 000 Kč

1 113 967 Kč

1 100 000 Kč

28 338 Kč

26 000 Kč

288 480 Kč

360 000 Kč

Drobný majetek

646 051 Kč

- Kč

Poplatek za provozování VHP

665 000 Kč

660 000 Kč

MŠ Čakovice III

1 325 500 Kč

1 785 000 Kč

Odvod výtěžku z provozování VHP

364 332 Kč

350 000 Kč

MŠ Čakovice I

1 100 000 Kč

1 226 000 Kč

Správní poplatky

13 084 627 Kč

7 000 000 Kč

Daň z nemovitosti

MŠ Čakovice II

774 500 Kč

1 369 000 Kč

Dotace SR

Opravy a udržování

158 631 Kč

- Kč

5 800 000 Kč

5 400 000 Kč

Předškoláček

-2 000 Kč

83 960 Kč

2 000 000 Kč

Převod z VHČ

27 000 000 Kč

466 300 Kč

- Kč

Volby

160 000 Kč

Neinvestiční dotace

330 000 Kč

Rozšíření MŠ II Miškovice

ZŠ Čakovice
Investice
Dotace na integraci
Opravy a udržování, materiál, ost. služby

Dotace HMP

59 877 Kč

- Kč

Knihovny

425 326 Kč

500 000 Kč

Pojistné

Ostatní záležitosti kultury (spolky)

628 031 Kč

950 000 Kč

Investice

Ostatní záležitosti kultury (senioři)

292 452 Kč

370 000 Kč

Knihovny

Ostatní záležitosti předšk. Výchovy

170 587 Kč

80 000 Kč

Sportovní zařízení

820 685 Kč

1 200 000 Kč

11 914 Kč

- Kč

6 656 833 Kč

23 500 000 Kč

59 043 Kč

250 000 Kč

Využití volného času dětí
Bytové hospodářství (správa budov)
Nebytové hospodářství
Sběr a svoz komunálního odpadu
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Činnost místní správy
Volby EP

19 599 Kč

20 000 Kč

Činnost místní správy

43 861 Kč

30 000 Kč

Příjmy z finančních operací

188 011 Kč

200 000 Kč

Ostatní vratky transferů

-19 132 Kč
857 Kč

1 000 Kč
4 000 000 Kč

1 100 000 Kč

Celkem příjmy

312 373 Kč

130 000 Kč

2 050 987 Kč

2 100 000 Kč

18 631 644 Kč

17 000 000 Kč

Pojištění

84 226 Kč

100 000 Kč

Zaměstnanecký fond

320 000 Kč

Ostatní výdaje

6 460 Kč

10 000 Kč

Výkupy pozemků a jiných nemovitostí

4 000 000 Kč

Kostel Čakovice

50 000 Kč

Dar Pavel Opl a Kateřina Komárková

150 000 Kč

Kontejnerová stání

600 000 Kč

Celkem

69 387 462 Kč

87 867 000 Kč

Rozpočet pro vedlejší hospodářskou činnost
Návrh 2009

Skutečnost 2009

Návrh 2010

15 000 000 Kč

14 403 210 Kč

16 000 000 Kč

Nájemné nebyty 31102

2 200 000 Kč

2 847 780 Kč

2 300 000 Kč

Nájemné ostatní 31104,05

1 000 000 Kč

778 309 Kč

1 000 000 Kč

250 000 Kč

205 203 Kč

250 000 Kč

1 171 700 Kč

1 893 524 Kč

1 179 000 Kč

2 764 000 Kč

0 Kč

4 596 000 Kč

Nahodilé příjmy, pokuty, penále

21 790 000 Kč

13 206 451 Kč

28 000 000 Kč

Celkem

44 175 700 Kč

33 334 477 Kč

53 325 000 Kč

Stav BÚ k 1.1.09 účet 9021

4 567 599 Kč

Stav BÚ k 1.1.09 účet 35

1 386 271 Kč

Výdaje
27 000 000 Kč

27 000 000 Kč

37 000 000 Kč

2 250 000 Kč

1 916 576 Kč

2 900 000 Kč

Daň z převodu nemovitosti

400 000 Kč

550 526 Kč

400 000 Kč

Pojištění majetku

275 000 Kč

255 517 Kč

275 000 Kč

1 650 000 Kč

1 736 743 Kč

5 600 000 Kč

Daň z příjmu

Příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4 278 125 Kč

- Kč

Mzdy včetně odvodů

20 000 Kč
105 000 Kč

Investiční dary

20 000 Kč

Převod do rozpočtu HČ

21 615 Kč
111 810 Kč

Ostatní činnost

20 533 Kč

Převod z účtů

11 991 Kč
18 000 000 Kč

2 650 000 Kč

Finanční operace

Privatizace splátky

37 000 000 Kč

12 212 000 Kč

185 763 Kč

Úroky běžný účet

1 460 000 Kč
21 588 000 Kč

Příjmy po započtení FRR a financování

82 859 199 Kč

77 770 000 Kč
87 867 000 Kč

225 000 Kč

Zastupitelstva obcí

Nájemné byty 31101

1 311 000 Kč
22 393 342 Kč

2 063 185 Kč

Příspěvek dle dohody

Příjmy

800 000 Kč
9 800 000 Kč

10 996 090 Kč

Bezpečnost a pořádek
Požární ochrana - dobrovolná část

Příjmy z poskytování služeb

790 618 Kč
5 515 441 Kč

Opravy BF+NF

12 600 700 Kč

4 152 153 Kč

7 150 000 Kč

Celkem

44 175 700 Kč

35 611 515 Kč

53 325 000 Kč

Také práce úředníků musí
být efektivní a ne prodělečná
Pracoviště humanitního odboru ÚMČ Praha 18 bude brzy
zrušeno. Dohodli se na tom představitelé městských částí Letňany i Čakovice. Toto opatření není výmyslem úředníků, aby
vám ztížili vyřizování vašich záležitostí v sociální oblasti, ale je
logickým vyústěním nízké vytíženosti úřednic zajišťujících tuto
agendu v Čakovicích. Místo toho bude moci čakovická i letňanská radnice ušetřené prostředky vynaložit efektivněji.
Dosud je toto detašované pracoviště umístěno v budově
ÚMČ P-Čakovice na adrese Cukrovarská 52. V současné době
jsou na pracovišti dvě pracovnici, z nichž jedna má na starosti
sociálně právní ochranu dětí a druhá zdravotně postižené občany a terénně sociální práci. Agenda je omezená a větší část činnosti odboru, včetně výplaty dávek v hotovosti, je řešena přímo
na ÚMČ v Letňanech. Dlouhodobějším vyhodnocováním práce
obou úřednic bylo zjištěno, že jejich vytíženost je velmi nízká,
a tudíž provoz pracoviště neefektivní pro obě městské části.
Po vzájemné dohodě zástupců úřadů a souhlasu rad obou
městských částí bude detašované pracoviště humanitního odboru
ÚMČ Praha 18 v Čakovicích zrušeno, a to už od letošního března.
Stavební úřad, který je také odloučeným pracovištěm
letňanského úřadu, je naopak využíván plně a na své adrese
v Cukrovarské 52 zůstává.
(mp, šv)
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Nádob na posypový materiál bude postupně více
Letošní vytrvalá zima prověřila nejen
pracovníky technické správy, ale i ochotu
občanů pomoci při úklidu nezvyklého
množství sněhu na chodnících. Jejich
snahu radnice samozřejmě vítá, a protože většina z nich nemá doma běžně
uskladněný posypový materiál, rozhodla
se zajistit ještě nyní, na sklonku zimy,
nákup 8 nádob s posypem.
„V současné době jsme instalovali už
první nádobu. Je umístěna na náměstí
Jiřího Berana. Další nádoby budou postupně následovat,“ uvedl vedoucí Technické správy Úřadu městské části Praha
– Čakovice Štefan Pecník s tím, že budoucí stanoviště jsou červeně vyznačena
na mapkách.
Dodejme, že pořízení jedné nádoby
přišlo čakovickou pokladnu na zhruba
7 tisíc korun. Investici si radnice mohla
dovolit i právě díky tomu, že jí občané
s úklidem sněhu pomohli.
(šv)

ČAKOVICE

MIŠKOVICE

TŘEBORADICE

Recept na horké novinky a aktuality z Čakovic?
Objednejte si SMS Infokanál!
Služba pro občany – SMS Infokanál je v provozu už více než rok a za tu dobu se velmi osvědčila. Tato služba umožňuje zasílání
aktuálních a důležitých informací z úřadu městské části na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů občanů formou krátkých textových
zpráv (SMS). Služba funguje pro zákazníky všech tří českých mobilních operátorů. Pro ty, kteří by SMS Infokanál chtěli využívat, ale
nevědí, jak na to, opakujeme postup registrace.
Do vysílání SMS InfoKanálu naší městské části se může každý přihlásit zasláním SMS.
Tvar SMS zpráv pro přihlášení a odhlášení odběru SMS zpráv:
Registrace:
IK CAK REGISTRUJ
Odregistrace:
IK CAK ODREGISTRUJ
Telefonní číslo pro uvedené akce:
605 733 680

nebo
nebo

IK CAK REG
IK CAK ODREG

Je důležité přesně dodržet formát zasílané zprávy včetně mezer, velikost písmen nehraje roli. Při špatném zadání textu zprávy nebo
telefonního čísla nedojde k přihlášení nebo odhlášení. Potvrzovací zprávy nejsou standardně zasílány. Odesílané zprávy (přihlášení,
odhlášení) jsou zpoplatněny operátorem mobilní dle tarifu dotyčného občana jako běžná odchozí SMS zpráva. To znamená, že
jediné, co občan v souvislosti s touto službou zaplatí, je odeslání jedné SMS při přihlášení, popř. druhé při odhlášení. Služba sama
ani zasílání jednotlivých zpráv zpoplatněno není. Veškeré související náklady nese úřad městské části.
(šv)

Žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu, garnýže, čalounění
dveří, shrnovací dveře, silikonové těsnění, montáž nábytku
Z. Petříček, tel.: 606 350 270, 286 884 339

Pozor na objížďky,
sledujte značení
Kvůli rekonstrukci kanalizace bude
v době od poloviny února uzavřena komunikace Cukrovarská mezi ulicemi
Polabská a Vojáčkova. Řidiči teď budou
muset bedlivě sledovat dopravní značení.
Pro osobní dopravu je totiž objízdná trasa
vedena okolními ulicemi, pro nákladní zase
přes Miškovice. Pro autobusovou dopravu
bude zastávka MHD Vojáčkova přemístěna
do ulice Polabská.
Tato pro řidiče nepříjemná uzavírka by
měla skončit nejpozději v květnu.
(šv)
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Praha 9 – Čakovice, Oderská ulice

Schopnost splácet hypotéku
POJIŠTĚNA! Bydlete bez obav.

každý čtvrtek - 14:00 – 18:00 hod.

t 162 bytových jednotek
t 3 cihlové dvojdomy / výtahy
t garáže + sklepní kóje
v ceně bytu
t 1+kk – 4+kk / 39 – 100 m 2
t ceny od 39 000 Kč/m 2

developer
prodejce

www.rezidenceviva.cz

prodejce

224 934 680 221 511 160
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Kácení a řez vzrostlých stromů, rizikové kácení stromolezeckou technikou.
Tel.: 606 527 091, e-mail: arborista@centrum.cz
Koupím garáž v lokalitě Na Bahnech. Tel. 777 200 791.
Prodám garáž v ulici Ke Stadionu č. 21. Cena 41 200,- Kč. Tel: 603 811 276.

! AKCE !
vysokorychlostní trvalé připojení k Internetu
za cenu od

299 Kč / měsíc !!!
rychlost 12 / 12 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.

notebook zdarma

MODELACE ŽENY
Skončete boj s tuky a celulitidou v problémových partiích.
Přijďte se podívat a vyzkoušet, jak naše přístoje fungují. Bude se vám věnovat
vyškolený odborník a peněženku můžete nechat doma .

!! První 1 aplikace ZDARMA !!

ul Místecká 454 (bývalá MŠ), Praha 9 - Letňany

Tel.: 602 625 258 email.: modelacezeny@seznam.cz

Máte zajištěnou svoji finanční
budoucnost?
Rádi Vám zdarma poradíme, jak
v dnešní době ušetřit na Vaši
klidnou penzi a zdraví.
Volejte: 603 445 602

Chybějí vám
v čakovickém
zpravodaji nějaké
informace?
Pořádáte zajímavou
akci, soutěž nebo
turnaj?
Dejte nám o tom
včas vědět!
Náměty posílejte na adresu
s.vlckova@centrum.cz

Chcete inzerovat?

www.modelacezeny.cz

Kontaktujte nás na adrese
fialova.mc@cakovice.cz
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
Termíny přistavovení kontejnerů
na velkoobjemový odpad jsou:
březen
duben
květen
červen

24. 3.
14. 4.
5. 5., 19. 5.
2. 6., 16. 6., 30. 6.

Kontejnery budou přiváženy vždy
ve středu po 12.00 hod a odvoz bude
následovat druhý den (čtvrtek) ráno.
Stanoviště těchto kontejnerů
zůstávají stejná:
Třeboradice – Schoellerova 19
Miškovice – Na Kačence
Připomínáme, že tyto kontejnery jsou
určeny pouze pro občany městské
části Praha – Čakovice a nejsou
určeny pro nebezpečný odpad,
tj. televize, lednice, pneumatiky,
chemikálie, zářivky...
Finanþní plánování od A do Z
• Povinné ruþení • PojištČní domu a bytu • PojištČní a spoĜení pro dČti • Životní pojištČní
• PojištČní úrazu a nemoci • Stavební spoĜení • Penzijní pĜipojištČní • Financování bydlení
Ing. Dušan Dohnal, Blachutova 2/930, ýakovice
dohnal@finaz.cz

www.finaz.cz

+420 737 222 613

Dále prosíme občany, aby
odpad ukládali do kontejnerů
a NE VEDLE NĚJ!
Případné další informace získáte
u pracovníků TS ÚMČ.
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CO, KDY, KDE?

Výlet po stopách
Anežky České
V listopadu 2009 uplynulo 20 let od svatořečení významné Přemyslovny – Anežky
České, která je považována za zakladatelku sociální sítě u nás. Při vycházce si
povíme o jejím životě a prohlédneme si
klášterní areál, který v 1.pol. 13. stol. založila na Starém Městě jako první gotickou
stavbu v Praze.
Anežka Česká je patronkou nemocných, chudých a trpících. Bývá znázorňována s modelem kostela v ruce a v řeholních
šatech s korunkou. Často je také zobrazována s trpícími u nohou, jako například
na sousoší v zadní části svatovítské katedrály. Díky řazení mezi české zemské patrony se stala její socha součástí Myslbekova
sousoší kolem sv. Václava na Václavském
náměstí.
Sraz všech účastníků vycházky je
v 11.00 hod. na konečné autobusů u Tesca
v Čakovicích. Odjezd autobusem č. 140
směr Palmovka.
(js, šv)
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Tématická a přednášková odpoledne
v klubu seniorů na březen
3. března

14.00 hod.

10. března

14.00 hod.

18. března
24. března
31. března

14.00 hod.

Jiří Černohlávek
téma: „Řezba do kamene“
PhDr. Pavel Mrázek
téma: „Hrady a zámky ve Ferzánu“ (Dozvíte se o prvních hradech, které se stavěly počátkem 1. tisíciletí
př. Kristem na Sahaře)
Vycházka s Evou Sokolovou
Klášter sv. Anežky české
IC Creative – Z. Zelenková a R. Horvátová
téma: „Pedigová vejce“
Máří Magdaléna Tinlová
téma: „Zdobení velikonočních vajec, perníčky“

Podlehněte naposledy
kouzlu Korálků rosy
Navštivte do 28. února výstavu fotografií autorky Lenky Pulkertové Ondrůškové
v 1. patře ZUŠ Marie Podvalové.
Kolekce fotografií Korálky rosy vás
uchvátí krásou stromů a květů. Příroda
je pro autorku velkou inspirací. Snímky
přetváří na počítači do nových barevných
kompozic a na velkoformátové fotografii
dostávají konečnou kouzelnou podobu.

Cyklus koncertů má
už svoji tradici
I v roce 2010 budeme pokračovat
v cyklu koncertů „Pedagogové ZUŠ a jejich
hosté“, na které vás srdečně zveme.
• 17. března se představí naši přátelé
z partnerské školy v Bratislavě.
• 31. března přijal pozvání ke spolupráci
herec, moderátor a recitátor Alfred Strejček. Večer má název „William Shakespeare versus Alessandro Scarlatti“.
Začátky koncertů vždy v 18.00 hodin
v sále ZUŠ – 1.patro
(ih)

Jedno z lednových odpolední věnovali senioři další z řady rukodělných technik, která nese název
Quilling. Seznámit je s touto technikou přišla Hana Hořáková (mnozí ji možná znají z televizního pořadu
Receptář). Na snímku právě přítomným vysvětluje a ukazuje, co se pod tajemným názvem Quilling
vlastně skrývá. Jde o metodu, kde se pomocí tenkých proužků stáčí spirálky, které se pak lepí na
přáníčka. Vypadá to na první pohled složitě, ale je to zcela jednoduché. Zvládly to všechny přítomné
dámy.
Foto Jindra Soroková

V Cirkuse je stále něco k vidění
Mateřské centrum Cirkus, o. s., vás srdečně zve na následující akce, které jsme
připravili pro první pololetí roku 2010.
Divadelní představení
• úterý 16. března, 9.30 – Hudba v rodině,
sdružení Potichounku
• úterý 27. dubna, 9.30 - Jak se hledají
princezny, divadlo Bořivoj
• úterý 25. května , 9.30 – Tučňákův výlet,
divadlo Krab
• červen – Jak sloni k chobotu přišli, divadlo Jednoho Edy

Další akce MC
• pátek 19. března, 20.00 – 2. společný
ples občanských sdružení MC Cirkus
a LíPa, sál restaurace Maximum Třeboradice
• duben - jarní bazárek
• čtvrtek 29. dubna – Cirkus na kolech
• úterý 25. května – Den otevřených dveří
Kateřina Arnotová, MC Cirkus
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