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Ta zpráva nás zasáhla jako blesk z čistého nebe
– Václav Drobný, dvaatřicetiletý fotbalový obránce,
odchovanec pražské Sparty a v současné době hrající trenér SK Třeboradice zemřel 28. prosince 2012
v Hradci Králové na následky těžkého poranění, které
utrpěl při nočním bobování v Špindlerově Mlýně. Spoluhráč, trenér a hlavně kamarád našich fotbalistů si
už na třeboradickém hřišti na branku nevystřelí…

S fotbalem začínal v klubu Odolena Voda, poté přestoupil
jako žák do Sparty, kde působil do 18 let. V letech 1998 2002 hájil barvy prvoligových Blšan. V létě 2002 byl členem týmu do 21 let, který získal titul mistra Evropy. Platnost jeho působení nejlépe dokumentuje skutečnost, že se
stal kapitánem. Díky tomuto úspěchu následovalo působení v zahraničí - v francouzském Racing Štrasburk a hostování v anglické Aston Ville. V létě roku 2005 přišla nabídka z pražské Sparty a vrátil se zpátky do Čech. V týmu vydržel jen pár dní, Sparta ho poslala na hostování do Jablonce. Vzhledem k dobrým výkonům v lednu 2006 si ho Sparta vzala zpět. Herní krize týmu na jaře roku 2007 měla za
následek přeřazení do B týmu a následné neprodloužení
smlouvy. V létě roku 2007 přestoupil do německého klubu
FC Augsburg. Zde vydržel jeden rok a následoval další přestup a to do Spartaku Trnava. Bohužel ho zde trápily zdravotní problémy, v červnu 2009 se proto domluvil na předčasném ukončení hráčské smlouvy. Poslední profesionální
tým, kterým prošel, byl FK Bohemians Praha.
Po ukončení profesionální kariéry se stal hrajícím trenérem
pražského klubu SK Třeboradice a současně spolukomentoval fotbal v České televizi. Jeho televizní kolega, komentátor Jaromír Bosák, se s ním rozloučil těmito slovy: "Tohle je
brzo, moc brzo. Odcházet ze světa ve dvaatřiceti letech, to
je výsměch osudu, nebo bohů, podle toho, na co věříte.
Bohužel, na téhle hranici se uzavřela kniha života Václava
Drobného. Vašku, je mi moc líto, že se před nedávnem
uskutečnil tvůj poslední a nenávratný přestup. Budeš chybět všem okolo, mě nevyjímaje. Bylo mi ctí s tebou pracovat i bavit se. Tak a se ti daří na věčně zeleném trávníku.
A pozdravuj tam Příbu…"
"Byl to výborný fotbalista, trenér i hráč a zejména upřímný
parák, přítel a kamarád s velkým K. Byl nenahraditelnou
osobností na hřišti i mimo něj. Osobností, která svou ctižádostí, pílí a pevnou vůlí společně se svým tátou dovedla třeboradický klub na dosavadní vrchol, do pražského přeboru.
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Pro všechny hráče to byl nejen velký vzor, ale především
člověk, který stál vždy pevně na zemi. Proto budeš, Venco,
vždy s námi a tvoje rady nás budou provázet každou naší
hrou. Zůstaneš v našich srdcích," zní hlasy z třeboradického fotbalového klubu.
Text: SiH a MK
Foto: Michal Káva

Obřadní síň strašnického krematoria zcela zaplněná
zarmoucenými smutečními hosty

Poslední rozloučení s Václavem Drobným
se uskutečnilo 9. ledna 2013
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Dlouho očekávané investice nabírají reálné podoby

Cukrovarská ulice po rekonstrukci

Práce v ulici Kymrova

NOVÁ KOMUNIKACE V ULICI CUKROVARSKÁ, OPRAVY
V KOSTELECKÉ
Dne 15. prosince 2012 byla ukončena kompletní rekonstrukce části ulice Cukrovarské v úseku železniční přejezd
- křižovatka s ulicí Ke stadionu, tzv. I. etapa. Byl položen
nový povrch vozovky, vybudována nová parkovací stání,
která tolik chyběla, položeny nové chodníky a dopravní
značení. Od přejezdu ke křižovatce Za Tratí byl povrch
komunikace opraven, ač nebyl součástí plánované rekonstrukce. Taktéž byla opravena i část silnice Kostelecká od
"kulaáku u Globusu" ke světlům u nadjezdu nad Teplickou, čímž by mělo dojít alespoň k částečnému omezení
hluku při průjezdu nákladních vozidel. Část II. etapy
úplné rekonstrukce Cukrovarské je plánována na 1. čtvrtletí letošního roku a to v úseku křižovatka s ulicí Schoellerovou - nám. J. Berana. Navazující úsek Cukrovarské
v úseku křižovatka s Schoellerovou - křižovatka s ul. Ke
Stadionu by měl být uzavřen jako poslední. Po dobu
rekonstrukce by měla být zachována částečná průjezdnost obou křižovatek tak, aby byla zajištěna dopravní
obslužnost oblasti. V této souvislosti nelze nezmínit špatný stav komunikace ul. Schoellerova, která nebyla
v úplně dobrém stavu a po více než dvou měsících vedení dopravy po této objízdné trase znovu utrpěla. Radnice
se pokusí, aby v nejbližší době proběhla alespoň oprava
nejhůře postižených míst.

KANALIZACE A VODOVOD V ULICÍCH VÁŽSKÁ, KE STADIONU, K SEDLIŠTI
V této části Čakovic probíhá výstavba letňanského kanalizačního sběrače a zokruhování vodovodu. Vodovodní
řad bude propojen ulicí K Sedlišti přes přejezd a napojen na letňanský okruh tak, aby v případě poruchy stávajícího hlavního přivaděče vody do Čakovic nedocházelo k uzavírkám vody, ale zásobování vodou bude zajištěno z této nové větve. Kanalizační šachty jsou raženy
v hloubce 18 m a při jejich provádění se využívá "hornických" metod. Vodovodní řad je pokládán do hloubky
2,5 m a je hlouben standardní pozemní technikou, což
je také důvod, proč kanalizace a vodovod nejsou pokládány společně. Opravou povrchů v této souvislosti je
zasažena ulice Vážská v úseku od křižovatky s Jizerskou,
kde se navazuje na již provedenou rekonstrukci, ulice Ke
Stadionu (vodovod je již hotov, ale bude se pokládat
ještě kanalizace) a ulice K Sedlišti (mezi garážemi směrem ke kolejím). Ve Vážské dojde k celkové rekonstrukci
povrchu vozovky a budou opraveny i poškozené chodníky. Dokončení stavby v ulici Vážská je plánováno na červenec letošního roku.

PANSKÉ DOMKY
Od druhé poloviny listopadu jsou předány komunikace
Jindřichova, Kymrova a Petříkova stavební firmě Pragis
pro účely provedení rekonstrukce povrchů v celé šíři
("tzv. od plotu k plotu"). Po provedení rekonstrukce získají obyvatelé celého trojúhelníku ohraničeného ulicemi
Petříkova, Bělomlýnská a Cukrovarská (oblast tzv. Panských domků) nové povrchy namísto dnes zcela nevyhovujících nezpevněných povrchů nebo povrchů ze starých
dlažebních kostek. Všechny ulice budou s ohledem na
svou šíři řešeny jako obytné zóny, čímž se zejména zvýší
bezpečnost chodců. Tato akce nebyla mezi plánovanými,
ale radnici se podařilo tuto část obce do celkové investice prosadit. Obyvatelé této lokality budou sice vystaveni
nepohodlí, které souvisí se stavebními pracemi, ale zato
získají dlouho očekávaný a kvalitní přístup ke svým
nemovitostem.

KANALIZACE V ODERSKÉ A PŘILEHLÝCH ULICÍCH
Tato část Čakovic se v první polovině letošního roku také
konečně dočká výstavby hloubkové kanalizace s napojením na letňanský sběrač. Výstavba se bude týkat ulic
Lužnická, Niská, Doubravská, Svratecká, Svitavská,
Myjavská, Ke Stadionu a Oderská. V sídlišti budou
v lednu zahájeny práce a po napojení domů na novou
kanalizaci bude stavba pokračovat do Oderské, pak ul.
Ke Stadionu, kde se spojí s kanalizační větví z Vážské.
V místě bude třeba koordinovat postup prací tak, aby
byla zajištěna dopravní obslužnost MHD nejprve Oderskou a po jejím uzavření ulicí Vážskou.
Předpokládané ukončení celé investiční akce č. 3119 TV
Čakovice, která zahrnuje výše uvedené stavby, je plánováno
na konec roku 2013. O postupu prací vás budeme informovat v dalších číslech.
Mgr. Dita Legnerová
ÚMČ Praha - Čakovice
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Milí čakovičtí,
miškovičtí
a třeboradičtí přátelé,

Informace o činnosti Rady MČ
a Zastupitelstva MČ

v lednu proběhlo
slavnostní předání
zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných
hasičů
Městské části Praha
- Čakovice, taktéž
i jmenování velitele
této jednotky, kterým se stal pan
Michal Linhart. Od první společné
schůzky, kterou jsem měl se členy
miškovického dobrovolného hasičského sboru ihned po svém nástupu
do funkce starosty, jsem s radostí
pozoroval jejich rozhodnost a vůli
převzít požární ochranu nad občany
naší městské části. Do té doby nad
Čakovicemi, Miškovicemi a Třeboradicemi drželi stráž, občas jen v teoretické úrovni, jiné hasičské sbory,
které nebyly místní. Po více než
desetiletí, je zrod naší vlastní jednotky velkou událostí a tento krok je
určitým vývojem pro celou městskou
část, což poukazuje i na naši snahu
postupně vrátit do městské části
Praha - Čakovice některé znaky
suverenity, které před lety ztratila.
Jsem rád, že se nám to daří a vznik
jednotky je v tomto ohledu důležitým krokem. Přejme naší nově zrozené jednotce mnoho sil, vůli
a odhodlání ve svém budoucím
počínání.
Vám, milí spoluobčané, přejí pěkné
zimní dny a vše dobré v pokračování v nastartovaném roku 2013.

■ Vyhodnocení nabídek zaslaných na základě výzvy "Zpracování studie proveditelnosti Mratínský potok - Eliminace povodňových průtoků přírodě
blízkým způsobem". Nabídku podaly čtyři firmy, vybrána byla firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., která podala nejvýhodnější cenovou
nabídku na z pracování studie.
■ Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce nebytového prostoru v objektu budovy
Cukrovarská 1, Praha 9 -Čakovice, uzavřené mezi MČ a firmou VTO WILD
RIVER. Prostory jsou užívány jako pracovny pro keramické a fotografické
práce, pro využití volného času dětí a mládeže
■ Nákup malého nákladního automobilu s nástavbou, který má sloužit MČ
pro údržbu obce. Nákup bude probíhat formou výběrového řízení.
■ Dodatky ke smlouvám o dílo na technickou přípravu a tisk časopisu, které
určují termíny pro DTP a tisk pro rok 2013.
■ Návrh Redakční rady na změnu grafiky titulní strany měsíčníku U nás
v Čakovicích, kdy bude opět používán původní název evidovaný u MK ČR:
"U nás v Čakovicích" a jako podtitul bude uváděn "zpravodaj pro občany
Čakovic, Miškovic a Třeboradic".
■ Termíny jednání Rady a Zastupitelstva MČ v roce 2013
■ Místní knihovna Čakovice a místní knihovna Třeboradice - aktualizace
výše poplatků.
■ Žádost o změnu územního plánu hl. m. Prahy č. Z 2808/00, na území
bývalého podniku Avia. S touto změnou rada MČ nesouhlasí.
■ Různé žádosti o stanoviska a povolení ke stavbám, napojením pozemků
na komunikace apod.
■ Různé nájemní smlouvy na bytové a nebytové prostory

Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Na svém 64. - 65. zasedání Rada MČ mimo jiné projednala

Na 14. zasedání ZMČ, které se konalo 19. prosince 2012, byly projednány
body:
■ Zpráva o činnosti rady MČ v období mezi 13. a 14. zasedáním ZMČ
■ Smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Pražská teplárenská a.s. pozemky parc.č. 1086, 1088, 1090, 1303/2, 1303/3, 1303/4, 1520 a
budovy č.p. 608, 609, 610, 700, 635, 636 v obci Praha, k.ú. Čakovice
■ Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se spol.
PREdistribuce, a.s. - pozemky parc.č. 1336/2 a 1582 v obci Praha, k.ú.
Čakovice
■ Směna pozemků parc.č. 1552/2 a parc.č. 102/2, vše v obci Praha, k.ú.
Čakovice
■ Rozpočtové opatření č. 5 a 6
■ Návrh zásad rozpočtového provizoria pro rok 2013
■ Dodatek č. 12 ke Zřizovací listině Základní školy Dr. Edvarda Beneše
■ Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Mateřské školy Čakovice I.
■ Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Mateřská škola Čakovice III.
■ Změna názvu zřízené organizační složky - Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Praha - Miškovice na Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městské
části Praha - Čakovice
■ Revokace usnesení ZMČ Z-13/9/12 ze dne 31.10.2012
■ Smlouva o spolupráci mezi MČ Praha - Čakovice a Třeboradice Development, s.r.o.
■ Smlouva o společném postupu mezi MČ Praha - Čakovice a IMPERA
spol.s.r.o., My Fields a.s. a Jaroslavem Pokorným a schválení návrhu
změn ÚP navrhované uvedenými společnostmi
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
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Velkoobjemový odpad
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
únor
březen
duben
květen
červen

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

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.

Naši hasiči na zámku
Jak jsme vás již informovali v prosincovém
čísle čakovického zpravodaje, na základě
usnesení
zastupitelstva
byla
k 1. 12. 2012 zřízena jednotka sboru
dobrovolných hasičů naší městské části.
Při této příležitosti proběhlo 7. 1. 2012
v Schoellerově sále jmenování jejího
velitele Michala Linharta, jemuž sta-

rosta Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
po krátkém úvodním projevu slavnostně předal zřizovací listiny a jmenovací dekret. Akce se zúčastnilo
všech 13 členů jednotky sboru dobrovolných hasičů, zástupci rady
a úřadu MČ i další hosté.
Zřízení této dobrovolnické jednotky
je pro naši městskou část velkou
událostí a zároveň významným krokem.
V některém z příštích čísel můžete
očekávat podrobnější článek, který
nám mimo jiné lépe přiblíží vize
a plány do budoucna této jednotky,
které bychom rádi popřáli hodně sil
a málo požárů!
Text: Kateřina Marszálková,
ÚMČ Praha - Čakovice

Svatby v Schoellerově sále
V průběhu července a srpna 2012
proběhla v čakovickém zámku rekonstrukce reprezentativních prostor
Schoellerova sálu (podrobněji jsme
vás informovali v prosincovém čísle).
Prostor byl zrekonstruován tak, aby
byl důstojným a slavnostním prostředím pro konání významných událostí
jako jsou svatby, vítání občánků,
slavnostní koncerty a v neposlední
řadě pro jednání zastupitelstva naší
městské části. Naším cílem zároveň
bylo i to, aby se tento sál stal místem
přímo určeným pro konání svatebních obřadů, bylo tedy nutné dát
podnět radě MČ pro Prahu 18, která
jej na svém zasedání dne 5. 12.
2012 schválila a již není nutné za
pořádání svateb v Schoellerově sále

vybírat zvláštní poplatek. Od doby,
kdy byl v září loňského roku Schoellerův sál slavnostně otevřen, v něm
proběhlo již šest svateb, a my pevně
věříme, že odtud budou odcházet jen
šastní a spokojení novomanželé.
Mgr. Dita Legnerová
ÚMČ Praha - Čakovice
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Nová parkovací místa u koupaliště
a v bytovkách u stadionu
Radnice pokračuje ve spolupráci s bytovými družstvy a společenstvími vlastníků bytových jednotek při řešení dopravy v klidu (parkování). Původně nebyl
zastupitelstvem odsouhlasen systém darování pozemků jednotlivým bytovým
družstvům či společenství vlastníků jednotek pro vybudování nových parkovacích míst u starých bytových souborů vzniklých v 50. a 60. letech v lokalitě u stadionu, nicméně se podařilo nalézt systém poskytování věcných břemen k tomuto účelu. Díky tomu vznikne v letošním roce 18 nových parkovacích míst mimo komunikaci v lokalitě u koupaliště a dále přibližně 25 míst
"v bytovkách" u stadionu.
Mgr. Dita Legnerová
ÚMČ Praha - Čakovice

Mratínský potok
V lednu započaly práce na projektu - studii proveditelnosti, který má za cíl revitalizovat koryto Mratínského potoka. Projekt, který je financován z fondů EU a z
rozpočtu městské části, má být hotov v
srpnu. Neutěšený stav Mratínského potoka, jak jej znají mnozí občané dnes, byl
v minulosti zapříčiněn především napřímením trasy potoka, velkým zahloubením dna, nevhodným betonovým opevněním a geometricky pravidelně tvarovaným průtočným profilem. Původně přírodní potok tak ztratil svůj charakter
a stala se z něj strouha. Projekt by měl
najít možnosti oživení celé potoční nivy
a vodního biotopu. Měla by také být
posílena povodňová ochrana stávající
zástavby rozšířením koryta potoka o tzv.
polosuché poldry. Součástí řešení bude
i vhodnější propojení nivy Mratínského
potoka v intravilánu obce se stávajícími
parkovými úpravami v zámeckém parku,
pod ulicí U Bílého Mlýnku v Čakovicích,
v Miškovicích pod novou výstavbou
rodinných domků a dále v Miškovickém
háji. Okolí potoka by mělo být zpřístupněno pro volnočasové aktivity obyvatelstva a ideálně propojeno plánovanými
cyklostezkami. Samotná studie je tak
prvním krokem ke zlepšení vzhledu potoka, posílení pobytové hodnoty a oddechové využitelnosti území. Kdy se najdou
v rozpočtu obce prostředky k uskutečnění tohoto záměru, či se podaří zajistit
investora či dotace alespoň na část projektovaného území, bude předmětem
dalších jednání.
Mgr. Dita Legnerová
ÚMČ Praha - Čakovice
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{ÚSPĚCHY}

I na naší škole rostou IT odborníci

I když dnešní děti vyrůstají mezi počítači i další technikou od malička, většinou berou počítač pouze jako zdroj
zábavy. Většina z nás dospělých by
pravděpodobně se současnými dětmi
bez jakékoli šance prohrála, kdybychom se pokusili se s nimi měřit
v hraní počítačových her. A už by se
jednalo o hry sportovní, akční, strategické, či různé simulátory či závodní
hry. Snad alespoň malou šanci bychom
mohli mít ve hrách logických nebo znalostních. Stejně tak dnes děti běžně
využívají
komunikační
programy
(Skype, ICQ apod.) a pohybují se
v sociálních sítích. Bohužel si jen málo
z nich uvědomuje nebezpečí, které
v prostoru Internetu číhá. A nízká úroveň
znalostí dospělých či nezájem rodičů
o to, co jejich děti na počítačích dělají,
tomuto problému příliš nepomáhají.
Z toho, co bylo řečeno výše, vyplývá
i to, že na hrách a sociálních sítích znalosti a schopnosti většiny dětí končí. A
už bychom mluvili o praktickém využití
počítačů nebo znalostech o počítačích
samotných. Naše základní škola se
pokouší s tímto trendem bojovat
a výuku informatiky a některých dalších předmětů, úzce svázaných s výpočetní technikou, rozhodně nepovažuje
za něco nedůležitého. Důkazem tohoto
tvrzení může být například současné
vybavení školy ICT technikou. Tři počí-

tačové učebny, které jsou denně permanentně využívány. Dvacet interaktivních tabulí ve třídách na prvním i druhém stupni, které se stále více a lépe
daří zapojovat pro zkvalitnění a oživení
výuky. Vybavenost učitelů druhého
stupně notebooky a umístění počítačů
ve všech učebnách prvního stupně.
Právě budovaná "mobilní učebna" vybavená tablety tak, aby každý žák na nich
mohl samostatně pracovat. Nebo hlasovací zařízení, které dokáže vtáhnout
do probírané problematiky každého
žáka jednotlivě a případně otestovat
celou třídu najednou. To všechno jistě
řadí naši školu mezi ty lépe vybavené
nejen v Praze. Jistě stojí za zmínku
i to, že toto vybavení neslouží pouze při
výuce našich žáků, ale žáci jej mohou
využít i ve volnočasových aktivitách
v různých kroužcích a využívá se

i v kurzech počítačů pro seniory, které
škola již druhým rokem pořádá. Jak
bylo řečeno, vybavení školy ICT technikou je na slušné úrovni, nicméně je
a bude do budoucna stále co zlepšovat.
A vzhledem k době, která směřuje ke
stále většímu nasazení ICT techniky ve
všech oborech lidské činnosti, nezbývá
ani jiná cesta, než neustále sledovat
a držet krok s vývojem moderních technologií.
A že nastolená cesta má smysl, jsme se
přesvědčili v prosinci loňského roku.
Několik žáků naší školy se zúčastnilo
celostátní soutěže ICT znalostí a dovedností s názvem IT-slot, kterou již třetím
rokem pořádala Soukromá střední
škola výpočetní techniky v Praze
(SSŠVT). Nejprve proběhlo školní kolo,
ze kterého se podařilo dvěma našim
žákům, konkrétně Martinu Friedmannovi a Lukáši Kováčikovi (oba 9. A),
probojovat až do druhého finálového
kola, které se již odehrálo v budově
SSŠVT. Finále se uskutečnilo 13. prosince 2012 a naši dva zástupci v něm
byli rozhodně vidět. Martin Friedmann
obsadil celkově 5. místo a vzhledem
k tomu, že se soutěže celkem zúčastnilo 2567 žáků ze 123 základních škol
a nižších ročníků víceletých gymnázií,
jedná se o velký úspěch. Stejně tak
i celkové 25. místo, které obsadil
Lukáš, je více než solidním výsledkem.
Jak Martinovi tak Lukášovi patří dík
a velká gratulace za úspěšnou reprezentaci školy. Je příjemné vědět, že
snaha školy o zajištění odpovídajícího
vybavení v oblasti informačních technologií může přinést i své ovoce a že
jsou mezi žáky naší školy i tací, kteří
počítačům opravdu rozumějí.
Ing. Pavel Řepa učitel
a IT koordinátor ZŠ Dr. E. Beneše
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{NÁZORY ZASTUPITELŮ}
Vážení čtenáři, na následujících stránkách uveřejňujeme osobní názory členů zastupitelstva MČ Praha - Čakovice a odpovědi fyzických nebo právnických osob, kterých se příspěvky dotýkají. Všechny tyto texty nejsou redakčně upraveny
a jejich obsah vyjadřuje názor autora, nikoliv redakce nebo městské části.

My si ty naše smlouvy zkontrolovat nedáme
V roce 2009 koupila naše městská část pozemky v areálu bývalého cukrovaru a v jeho okolí a také železniční vlečku, která spojuje
nádraží a bývalý cukrovar. Zaplatila za to více než 16 milionů
korun, poslední čtyřmilionová splátka proběhla letos v létě.
Celý obchod provázely od počátku velké pochybnosti. Proč potřebuje být městská část spoluvlastníkem pozemků v bývalém cukrovaru? A k čemu potřebujeme poničenou vlečku, která vede k bráně
cukrovaru a za ní je zasypaná nepořádkem a stavebním materiálem? Co bude městská část dělat s betonovou plochou u Baumitu?
A proč proboha platíme více než 16 milionů korun za nemovitosti,
které jejich původní vlastník nepotřebuje a nestará se o ně? Leccos
se vyjasnilo později, když rada velkou část koupených pozemků
zdarma poskytla developerovi obytného komplexu Zámecký park
Čakovice. Na sedm let! Není divu, že lidé tento obchod nechápali
a mnozí ho dokonce považovali za podezřelý.
Akci zrealizovala ještě minulá rada pod vedením starostky Aleny
Samkové (ODS). Stávající koalice, tvořená, resp. podporovaná
zastupiteli za ODS, VV, ČSSD a přeběhlíky z ČMT, však tento
obchod nepochopitelně akceptovala, zaplatila bez mrknutí oka třetí
a čtvrtou splátku ceny (8 milionů korun) a tváří se, jako by žádné
pochybnosti a otázky neexistovaly.
Radek Štefanič (ČMT) proto navrhl, aby se celou věcí zabývalo
zastupitelstvo na zvláštním zasedání. Zastupitelstvo tento návrh při-

jalo a sešlo se 10. října 2012. Koaliční zastupitelé se však zdrželi
hlasování o programu, program tak nebyl schválen a šli jsme
domů.
ČMT iniciovalo žádost o svolání dalšího zasedání se stejným programem. Žádost podepsalo celkem 9 zastupitelů, zasedání se (ze
zákona) konalo 31. října 2012. Body, kvůli kterým bylo zasedání
svoláno, však rada raději zařadila až na závěr programu, a tak na
ně přišla řada až pozdě v noci. Nakonec se ale podařilo uložit starostovi, aby sporné smlouvy nechal zkontrolovat pražským magistrátem. A zase se nedělo nic. 4. prosince mi z radnice na dotaz sdělili, že o dalším postupu v kauze "kontroly smluv" nic nevědí a že se
musí zeptat. A za dva dny jsem se dozvěděl, že nikdo nic na magistrát neposlal, protože v usnesení je prý chyba, což by magistrát
zmátlo a on by pak nevěděl, co má kontrolovat. A že se proto usnesení musí revokovat. Takže jsme čekali dalších 14 dnů na zasedání zastupitelstva, které původní usnesení zrušilo a přijalo usnesení
sice nové, za to však věcně shodné. A dnes, 10. ledna 2013, mi
na radnici řekli, že podnět ke kontrole starosta stále neposlal.
Proč tolik obstrukcí, odkladů, formalizmu? To se zdejší ODS opravdu tak bojí prověření podivného obchodu? A ostatní účastníci koaliční smlouvy v čele se starostou s nimi drží basu? Uvidíme, co se
bude dít dál.
Jiří Slavík, zastupitel (ČMT)

Nekončící předvolební kampaň opozice
Reakce na článek Mgr. Jiřího Slavíka s názvem "My si ty naše
smlouvy zkontrolovat nedáme".
Mgr. Jiří Slavík ve svém článku kritizuje nákup pozemků v areálu
bývalého cukrovaru. Na svůj názor má samozřejmě každý právo,
ale neměl by při tom šířit dezinformace a lži a neměl by zveřejňovat pouze to, co se mu "hodí".
Ve své kritice nákupu pozemků Mgr. Slavík argumentuje tím, že MČ
za pozemky zaplatila 16 mil. Kč. Zapomněl ovšem uvést, že MČ na
nákup těchto pozemků získala dotaci z magistrátu ve výši 7 miliónů
korun. Skutečné náklady pro MČ tak nebyly 16 mil, ale 9 mil. Kč.
Další tvrzení pana Mgr. Slavíka, že pozemky byly poskytnuty developerovi zdarma, se může na první pohled jevit jako skandální.
Snad je to i záměr aby to takto skandálně vypadalo. Mělo by se ale
také uvést, že se developer zavázal na těchto pozemcích vybudovat na vlastní náklady komunikaci v hodnotě několika milionů Kč.
Také se pan Mgr. Slavík zapomněl zmínit, že developer poskytne
pro MČ zdarma prostory pro mateřskou školku. To všechno jsou
přeci strany téže mince.
Mgr. Slavík dále koalici vyčítá, že "bez mrknutí oka" zaplatila za
koupené pozemky poslední dvě splátky, přičemž zcela pomíjí skutečnost, že MČ byla k zaplacení těchto částek smluvně zavázána.
Případným nezaplacením bychom MČ vystavili riziku smluvních
sankcí. Navíc se jedná o platby za pozemky, které jsme již získali.
Přímo za lživé pak musím označit autorovo nepřímé osočení zdejších členů ODS z toho, že se bojí prověření "podivného obchodu".

8

Členové ODS vždy hlasovali pro kontrolu těchto smluv tak, jak navrhovala opozice a kontrolní výbor a to jak na zastupitelstvu dne 31.
10. 2010, tak opakovaně na zastupitelstvu dne 19. 12. 2012.
Důkazem jsou veřejné zápisy z jednání zastupitelstva. Podnět ke
kontrole měl být podle usnesení zastupitelstva zaslán do 15. 1.
2013 a přesně tak se podle mých informací také stalo.
Důvody, které vedly minulou radnici k nákupu pozemků, byly
na žádost kontrolního výboru zastupitelstva podrobně projednány
a vysvětleny na jednání zastupitelstva dne 31. 10. 2012. Úplné
a objektivní informace k tomuto tématu jsou zveřejněny na serveru
www.mojecakovice.cz.
Já osobně zdůvodnění potřeby koupě pozemků rozumím a na
obchodu nic podezřelého ani nevýhodného nevidím. Stejně tak
rozumím tomu, proč bylo strategicky výhodné získat zdarma vlečku včetně souvisejících pozemků.
Stalo se smutnou skutečností, že zdejší opozici (SNK-ČMT) v čele
s Mgr. Slavíkem nejde až tak moc o řešení věcných témat nebo o
budoucnost Čakovic, ale o získávání příznivců pro příští volby prostřednictvím "atraktivních" negativních témat, které ale naší obci
nepřinesou vůbec nic. Obec zde může pouze ztratit a to v případě,
že se zastupitelům SNK-ČMT podaří domoci se zrušení platnosti
těch smluv, díky kterým by měl developer vybudovat pro místní
občany komunikace, chodníky a mateřskou školku. O co panu Mgr.
Slavíkovi, resp. celému klubu SNK-ČMT ve skutečnosti jde?
Ing. Richard Švarc, zastupitel MČ Praha - Čakovice (ODS)

CA2_2013_v2.qxd

23.1.2013

16:57

StrÆnka 9

CA2_2013_v2.qxd

23.1.2013

16:58

StrÆnka 10

{ZE ŽIVOTA OBCE}

Vzpomínka na ADVENT
Nejkrásnější svátky roku, na které jsme se tolik těšili, jsou
za námi.
Od poloviny listopadu jsme pilně studovali české i evropské
koledy, vánoční písně a říkadla, romance, suity a fantazie.
Díky tomu jsme si dlouho před Štědrým dnem vychutnávali atmosféru vánoc.
Připomeňte si s námi alespoň některé z mnoha kulturních
akcí.
1. prosince J. J. Big Band hrál poprvé Mikulášský koncert
v Staré Čistírně (kulturní památce) v Bubenči, obdivuhodných prostorách, kde se v bývalých stokách v podzemí jezdí
na raftech. My jsme tam narazili na ráj pekelníků. 3. prosince začal Advent na zámku, 6. prosince se konal Mikulášský koncert v Třeboradicích, 11. prosince Vánoční koncerty pro základní školu Dr. E. Beneše, 12. prosince
Vánoční koncert žáků, 13. prosince Vánoční koncert žáků
v Satalicích - našem odloučeném pracovišti, 16. prosince
jsme si zahráli koledy na Adventních trzích, 19. prosince
byla Vánoční besídka pro nejmladší žáčky, 22. prosince
zněla vánoční hudba v Literární kavárně v Řetězové ulici
a konečně, po rozbalení všech dárků zazněla 26. prosince
generacemi obdivovaná Česká mše vánoční Jakuba Jana
Ryby v Čakovicích, Odolené Vodě a Předměřicích a Sváteční koncert v kostele sv. Alžběty ve Kbelích.
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{ZE ŽIVOTA OBCE}

Zaplněné sály, kostely, kavárny a potlesk ve stoje byla
zasloužená odměna, která nám dodala další energii a plány
na příští Vánoce.

6

Vzpomínají a těší se žáci, studenti
a učitelé základní umělecké školy Marie Podvalové
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Zahájení Adventu na zámku
Mikulášský koncert v Staré Čistírně
Mikulášský koncert v Třeboradicích
Vánoční koncert žáků
Vánoční besídka pro nejmenší
Pod slavnostně rozsvíceným stromem se sešly
skoro celé Čakovice
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v Odolené Vodě
Sbor Gaudium Cantorum a orchestr v Předměřicích
Sváteční koncert v kostele sv. Alžběty ve Kbelích
Sbor Gaudium Cantorum při vystoupení v Řepích
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{SPORT}

Nohejbalisté vypadli na Poslední smeči ve skupině

Nohejbalisté Čakovic (na snímku z předchozího ročníku) skončili na Poslední smeči tentokrát už v základní skupině

Tradiční nohejbalovou tečkou za
kalendářním rokem je turnaj Poslední
smeč, který pořádá Tělovýchovná
jednota Pankrác ve své sportovní
hale, a kterého se pravidelně účastní
rovněž družstvo z Čakovic.
Čakovičtí nohejbalisté vybojovali
v základní skupině A dva body za dva
nerozhodné výsledky a obsadili
v ní čtvrté, nepostupové místo.
Jako první změřili síly s Českým Brodem a po vyrovnaném průběhu skončilo toto střetnutí 1:1 na sety. Stejným výsledkem pak skončil i duel
Čakovic s béčkem benešovského
Šacungu. Ve třetím zápase se pak
borci TJ Avia postavili proti nejsilnějšímu protivníkovi, A týmu Karlových
Varů a podlehli mu 0:2.
Po dvoudenním zápolení se mezi nejlepší čtyřku Poslední smeče dostaly
týmy: Karlovy Vary A, Benešov
A, Modřice A a Čelákovice B. Po
výhrách 2:0 na sety se do finálového
souboje probojovaly celky Karlových
Varů a Modřic, které nakonec vybojovaly pohár po výhře 2:1!
Text a foto: Michal Káva
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{SPORT}

Šipkám se v Čakovicích daří

Trojice nejúspěšnějších šipkařů z čakovického turnaje v cricketu. Zleva: stříbrný David Kočí, zlatý Roman Kalenda a bronzový Štefan Úroda

Po deseti odehraných druholigových kolech má DC Paluba na svém kontě pět bodů za dvě vítězství a jednu
remízu. Bodů mohlo být ještě více, ale hned čtyři zápasy
prohráli čakovičtí šipkaři smolně, nejtěsnějším možným
rozdílem 8:10.
DC Paluba nastupuje ve 2. lize v sestavě: Jozef Soroka,
Jiří Vlk, Tomáš Kucarov, Štefan Úroda, Vladimír Týc,
Jiří Runštuk a Michal Káva.
Ve třetí lize svádějí tvrdé bitvy Čakostřelci a nutno říci, že
velice úspěšně. Z devíti odehraných zápasů vyhráli hned
osm a podlehli pouze extraligovými hráči nadupanému
týmu Viktoria Radim, který třetiligové tabulce kraluje bez
ztráty bodu. Vypadá to, že s návratem do druhé ligy šipkaři z Čakovic, vedení nestárnoucí kapitánkou Ljubou
Strakovou, nechtějí otálet.
Čakostřelci bojují o návrat do 3. ligy v sestavě: Ljuba Straková, David Kočí, Petr Bartek, Jiří Bukovský, Miloš Pokorný, Jolana Vágnerová, Petr Rožek a Miloslav Cajthaml.
Text: Michal Káva
Foto: Jindra Soroková

Málokterý sport se v Čakovicích v poslední době těší tak
rostoucí oblibě, jakou jsou šipky. A to zejména díky aktivitě týmu DC Paluba Stars, vedenému kapitánem Jozefem Sorokou, který v hospůdce na házenkářském hřišti
TJ Avia pořádá řadu turnajů pro registrované i amatérské
hráče. Navíc tato hospůdka je zároveň domácím hracím
místem pro tým DC Paluba Stars, účastníka 2. pražské
ligy CZDA i třetiligových Čakostřelců.
Naposledy v polovině ledna pořádala "Paluba" turnaj
v cricketu, na který se sjela hodně silná konkurence.
V příjemné sportovně přátelské atmosféře se nakonec do
finále probojovala dvojice Roman Kalenda - David Kočí
a po pěkném šipkařském souboji se nakonec z poháru
pro vítěze radoval prvně jmenovaný hráč. Třetí místo
vybojoval domácí Štefan Úroda, který se tak dočkal prvního poháru ve své šipkařské kariéře.
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{SENIORŮM}

Přednášková a tematická odpoledne v klubu seniorů
ÚNOR:
6. 2. 14.00 h.
13. 2. 14.00 h.
20. 2. 14.00 h.
27. 2. 14.00 h.

Dalibor Kuběna - "Zdraví člověka - nejnovější léčebné terapie a technologie"
PhDr. Jiří Sommer, CSc. - "Kdo zradil Přemysla Otakara II. na Moravském poli?"
Eva Sokolová - "Osudové osmičky v českých dějinách"
PaeDr. Miroslav Štilec, Ph.D. - "Vliv pohybu a jógy na tělesnou a psychickou rovnováhu člověka"

BŘEZEN:
13. 3. 14.00 h.
20. 3. 14.00 h.
27. 3. 14.00 h.

Eva Sokolová - "Mýdlo a voda zdraví nám dodá"
PhDr. Jiří Sommer, CSc. - "Ježíšova smrt v Jeruzalémě"
IC Creative Praha - Z. Zelenková - "Velikonoční vrtaná vajíčka"

HODINOVÝ MANŽEL - stavební inženýr,
práce v domácnostech - spolehlivě, pečlivě, kvalitně. www.manzelhodinovy.cz,
tel.: 774 908 240.
PEDIKÚRA Miškovice. 145,- Kč,
s docházkou 195,- Kč. Tel.: 606 500
867, 283 932 971.

Podnájem přízemí RD v Čakovicích. 2+1
(65 m2). Klidná lokalita, zahrada,
parkování před domem. Celková cena
10 500 Kč za měsíc. Tel.: 737 470 312.

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

KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, Tel.: 775 132 921.
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
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 únoru 2013.
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