duben 2013
U nás
v čakovicích
zpravodaj pro občany čakovic, miškovic a třeboradic
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{ZÁJMOVÁ ČINNOST}

Athabaska

1

„Mravenci jsou príma kluci, dělají
jen správné věci. Zakřičíme z plných
plic, jsme Mravenci z Čakovic“.
Skautskou klubovnou v Čakovicích
se ozývají hlásky nejmladších junáků
těsně předtím, než se rozejdou po
pravidelné schůzce domů. Dnes se
naučili jak zastavit krvácení, jak ošetřit otevřenou ránu nebo jednoduchou
zlomeninu - další znalosti ze zdravovědy – jednoho z mnoha oborů, do
kterých budou během svého skautského života zasvěceni. A jednou, až
sami splní všechny zkoušky, budou
moci svoje znalosti a dovednosti předat dalším generacím zase oni.
Cesta skauta vede přes oddíl vlčat,
u dívek světlušek, dále oddíl skautů
a skautek, od 15 let věku potom roverů
a rangers, až po dospělého člena kmene.
Skautsví není záliba nebo koníček, ale
životní filosofie, styl a postoj, neustálé
vzdělávání a zdokonalování a nakonec
i předávání zkušeností a vědomostí nastupujícím generacím. Posláním
hnutí je podporovat rozvoj osobnosti
dětí a mladých lidí, jejich duchovních,
mravních, intelektuálních, sociálních
a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti
k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě
a celému lidskému společenství.
Skautské hnutí v Česku to v minulosti
nikdy nemělo lehké, nebylo po chuti
fašistickému ani komunistickému režimu a tak po mnoho let žilo jen neoficiálně v utajení v myslích a srdcích
nejvěrnějších příznivců. Po válce oficiálně fungovalo jen v letech 1945–48
a 1968–70, přičemž opravdu naplno
se mohlo rozvinout až po sametové
revoluci v roce 1989.
Středisko Athabaska v Čakovicích
vzniklo už v roce 1936 a jeho zakladatele si i dnešní členové připomínají fotografiemi na stromě Athabasky.
Dodržování tradic je velmi významnou
součástí skautského života. Mezi jinými
dodržují i ty vlastní, které založili členové zdejšího střediska, jako například
„první skautský výlet“, který se poprvé
uskutečnil v lednu 1969 a od té doby
každý rok a za každého počasí, vyrážejí čakovičtí skauti do Košátek, aby si
tuto tradici připomněli. Pilíři hnutí byli,
hlavně v době zákazu činnosti, bratři
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Václav Bradna, Rudolf Vecka, Stanislav
Táborský, Ing. Jaroslav Štěpán, ale
i mnoho dalších a málokdo ví, že
po jednom z významných skautských
náčelníků je pojmenována i čakovická
ulice – Plajnerova. Právem jsou hrdi
i na br. Rudolfa Pokoru, který byl vyznamenán stříbrným junáckým křížem, za
odboj během 2. světové války.
Skauti z celého světa se pravidelně
jednou za čtyři roky scházejí na celosvětovém setkání, které bylo předloni například ve Švédsku, ale členové
místní organizace jsou spolu v kontaktu pořád. Pravidelně vyrážejí na letní
tábor do Krušných hor, na jaře a na
podzim pořádají nejrůznější výpravy.
Zcela neodmyslitelně k jejich činnosti patří přinášení Betlémského světla,
které ve vánočním čase předávají spoluobčanům. Pomáhají při organizaci
tzv. Květinového dne, v rámci kterého vybírají finanční prostředky na boj
proti rakovině, na každém čakovickém
posvícení pořádají soutěže pro děti. Je
to zkrátka společenství slušných lidí,
kteří, když mohou, tak pomohou, což
předvedli například i při povodních na
Moravě a posléze v Praze. I čakovičtí
dokazují, že jsou v duchu skautského
hesla „Bud´připraven!“ opravdu připraveni.
SiH
Foto: Adéla Bartoníčková
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Mravenci při výuce zdravovědy
Jiří Jouza, vůdce skautského střediska Athabaska
Díky stromu Athabasky se nezapomíná ani na členy střediska, kteří jsou už v skautském nebi.

{MĚSTSKÁ ČÁST}

Nové kapacity pro základní školu
Počet obyvatel naší městské části stále
narůstá a v současné době se jejich
počet blíží k 11 tisícům. V návaznosti na
již dříve odsouhlasenou bytovou výstavbu, v horizontu dalších deseti let můžeme očekávat, že se dočkáme přibližně
16 tisíc obyvatel žijících v naší městské části. V současné době především řešíme problém nedostatečné
kapacity základní školy. Po vybudování nové budovy školky v Něvské pro
112 dětí a s pomocí CPD (center pro
předškolní děti) se podařilo částečně
vyřešit kapacitu mateřských škol. Dalším
úkolem je nyní hledání nových kapacit pro
základní školu Dr. Edvarda Beneše. Školu
navštěvuje v tomto školním roce 689 žáků
a letos její brány opouští dvě deváté třídy.
Pro příští školní rok je přijatých 149
nových žáků, kteří budou rozděleni do
6 prvních tříd, a tento trend bude pokračovat i v dalších letech. S ohledem na
očekávaný nárůst dětí školou povinných

je jim tedy třeba zajistit další prostory.
Vedení radnice zvažovalo různé varianty,
mezi kterými byl i již zmiňovaný nákup
objektu bývalé Včely ve Vážské ulici se
záměrem rekonstruovat ji na novou školní budovu. Další možností byla nástavba
na některém z vhodných objektů (objekt
školní družiny) nebo využití některého
z objektů v přímé správě hlavního města
Prahy. Jako nejrychlejší a ekonomicky
nejvhodnější řešení byla vybrána varianta
využití právě jednoho z objektů ve správě
hl. m. Prahy (objekt Střední průmyslové
školy na Proseku) - v Jizerské ulici zadní
budova. O této možnosti bylo poprvé jednáno se zástupci Rady hl. m. Prahy již na
jaře roku 2011. Následně byla zahájena
jednání přímo se školou, která objekt
spravuje. Představitelé radnice si společně se zástupci vedení základní školy
a s ředitelem SPŠ Prosek zmiňovaný
prostor prohlédli a usoudili, že pro školní
rok 2013/2014 se tato varianta jeví jako

CPD – nová koncepce od 1. září
V únoru proběhlo jednání mezi městskou částí Praha – Čakovice a DDM Praha 9 ve věci možnosti změny koncepce
čakovických Center pro předškolní děti (CPD). Tato zařízení
provozuje právě DDM Praha 9, a to z financí, které jsou hrazeny z rozpočtu městské části Praha – Čakovice. Hlavním
důvodem, proč je o změně koncepce center uvažováno, je
dlouhodobě neudržitelná finanční náročnost CPD pro rozpočet městské části. V současné době totiž v případě CPD
městská část hradí veškeré náklady vč. nákladů personálních, zatímco v případě mateřských škol jsou mzdové náklady hrazeny z prostředků státního rozpočtu. Dalším důvodem
je snaha ještě více zkvalitnit péči o děti v tomto druhu zařízení. Přestože kvalita předškolní výchovy v těchto centrech
je obecně vysoká, a to zejména z důvodu menšího počtu
dětí v kolektivu (vždy 15 dětí na 2 učitelky), rádi bychom
ještě více posílili možnosti dalšího rozvoje dětí tematickými
kurzy pořádanými v rámci jednotlivých programů CPD (např.
základní seznamování s angličtinou, aktivity tvůrčího charakteru, cvičení apod.).
Paní ředitelka DDM Praha 9 proto na základě tohoto záměru
městské části nyní zvažuje možnosti úpravy schématu fungování stávajících CPD. Následně bude ve spolupráci s městskou částí Praha – Čakovice stanovena nová koncepce těchto
center, která by měla začít platit již od 1. září tohoto roku.
Jakmile budou všechny potřebné informace k dispozici, budou uveřejněny na webových stránkách vč. podmínek pro
přijímací řízení pro školní rok 2013/2014. Předpokládá se,
že by se tak mělo stát v průběhu dubna, kdy již bude zároveň
pravděpodobně zřejmé, jaký bude počet dětí nepřijatých do
mateřských škol.
S DDM Praha 9 je dále, v návaznosti na potřeby některých
rodičů, jednáno o prázdninovém programu pro předškolní
děti. O tuto službu je mezi rodiči zájem i přesto, že se oproti

jediná reálná. Část této budovy je dosud
pronajata fitness centru a prostory jsou
využívány i mateřským centrem. Je sice
škoda, že tyto aktivity už nebudou moci
být podporovány, ale zajištění prostor pro
základní školu je v tomto případě jasnou
prioritou. Půjde-li vše podle aktuálně
uvažovaných záměrů, příští prvňáčci již
budou využívat prostory v této budově
a čakovická základní škola by se tak
mohla rozrůst o 6 tříd.
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., starosta

původnímu návrhu letního provozu mateřských škol v délce
dvou týdnů, podařilo se školkami domluvit prodloužení na
celkem čtyři týdny. Předpokládáme, že jednání a jejich výsledky budou ukončeny a zveřejněny v průběhu dubna.
Ing. Jiří Vintiška, místostarosta

Spoj pro školáky na lince 295
Na základě úspěšného jednání s organizací ROPID byl změnou jízdního řádu ze dne 3. března 2013 zřízen ranní spoj na
lince 295, který je určen zejména pro potřeby školáků cestujících do škol v okolí zastávky Českolipská z naší městské části.
Spoj, který je zřízen pouze v úseku Třeboradice – Střížkov,
odjíždí v 7.13 z Třeboradic a do zastávky Českolipská přijíždí v 7.36. Následující spoj, na který byli školáci až dosud
odkázáni, přijíždí na Českolipskou až v 7.46, a při drobném
zpoždění bylo již těžké stihnout včasný příchod do školy.
Ing. Jiří Vintiška, místostarosta

Panské domky ve výstavbě
V únorovém čísle časopisu jsme informovali o započaté rekonstrukci povrchů ulic Kymrova, Petříkova a Jindřichova.
Panské domky nebyly součástí plánované akce č. TV 3119,
ale radnici se podařilo dodatečně vybudování nových povrchů v této oblasti do celkové investice prosadit. Rekonstrukce ulice Kymrova byla již dokončena. Rekonstrukce Petříkovy
ulice právě probíhá s předpokládaným termínem dokončení
do 30. 4. 2013. Stavební práce pro ulici Jindřichova jsou
plánovány v termínu od 15. 4. 2013 do 30. 6. 2013. Půjde-li vše dle plánu, bude ke konci června lokalita Panských
domků hotova.
rad
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{Městská část}

Vážení občané naší
městské části,

Informace o činnosti Rady MČ
a Zastupitelstva MČ

nyní Čakovice vypadají, jako
by proletěl těmito místy uragán, ulice jsou rozvrtané,
obtížně průjezdné a plné
jednosměrek, přináší to
komplikace pro naše občany i podnikatele. Rád bych
vysvětlil, proč je tomu tak a
proč nyní.
Pro naši městskou část se podařilo získat dvě
zásadní investice z rozpočtu hlavního města.
A to zaprvé rekonstrukce Cukrovarské ulice
spojená s novými vodovodními řády a za
druhé další etapa nové kanalizace a připojení kanalizace na letňanský sběrač. Tyto dvě
investice tvoří společnou hodnotu 200 miliónů korun a o tento velký obnos se vylepší
infrastruktura naši městské části.
Rekonstrukce v tuto dobu a takto naplánovaná je z důvodu kladného rozhodnuti Rady
hlavního města, která se rozhodla právě nyní
investovat do naší městské části, za což
jsem velice rád, i přes všechna úskalí, která
rekonstrukce přináší. Jak dobře víte, už se
v minulosti několikrát budovala kanalizace,
proč tedy další etapa a proč se to neudělalo
najednou? Důvodem je, že celková kanalizace v naší městské části je investice kolem
jedné miliardy korun, což odpovídá ročnímu
rozpočtu hlavního města na investice do
tzv. technické vybavenosti. Jak dobře víte,
existuje 57 městských částí v Praze a každý
starosta bojuje o to, aby hlavní město investovalo do "jeho" oblasti a do "jeho" městské
části. Pokud by se Praha rozhodla investovat
do Čakovic celý svůj roční rozpočet, tak
ostatní městské části by neměly nic. Jedná
se tedy o politické, ale také o lidské, rozhodnutí Rady hlavního města o etapizování
velkých investic.
Další dotaz, který často dostávám je, proč
se rekonstrukce neodsunula na prázdninový provoz v létě. Rozsah investice je tak
významný, že dva měsíce v létě nestačí, dalším důvodem je, že pokud hlavní město příjme usnesení o tom, že uvolní peníze na tuto
"akci", je vhodné stavbu započít co nejdříve.
Moje politická zkušenost mě vede k tomu,
že započaté stavby se už těžko odvolávají,
zatímco papírové stavby jsou vždy odvolatelné. Jednoduše, v této náročné době je každá
koruna vložená do naší městské části dobrá.
Všechna nepříjemná omezení a objíždďky
vyústí v nové chodníky, silnice a také kvalitnější vodu a v nové kanalizace.
Milí přátelé, omlouvám se za veškeré nepříjemnosti, které vyplývají z těchto investic,
věřte, že jsou nutné a přinesou všem občanům Čakovic, Miškovic a Třeboradic vyšší
standard žití.
Přeji Vám všem příjemný začátek jara.

Na svém 69. a 70. zasedání Rada MČ mimo jiné projednala:

S úctou Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
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■ Žádost o dočasné využití části pozemku parc. č. 1203/3 v k. ú.
Čakovice (lokalita K sedlišti) k umístění dočasné mezideponie zeminy
v rámci stavby „TV Čakovice, etapa 0031 Oderská“
■ Žádost o souhlas s uložením kabelového vedení NN PREdistribuce
a. s. v pozemcích parc. č. 367/6 a 367/16 v k. ú. Miškovice, pro stavbu kabelové přípojky NN a zrušení TS 4136; souhlas se vstupem na
pozemky pro tuto stavbu a návrh o uzavření smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
■	Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu parkoviště na
pozemku parcel. č. 1336/2 v k. ú. Čakovice pro Bytové družstvo
Kysúcká IV
■ Žádost o vyjádření ke stavbě parkoviště Bytového družstva Kysúcká 1
na pozemku parcel. č. 1336/2 k. ú. Čakovice
■	Návrh zadání změny č. 4 územního plánu obce Veleň
■	Záměr výpůjčky prostor v budově č. p. 816 v Jizerské ulici, která je
v majetku hl. m. Prahy a svěřené správě SPŠ na Proseku. Ve vypůjčených a upravených prostorách by se mohly umístit učebny pro žáky ZŠ
Dr. E. Beneše, Čakovice
■	Záměr požádat o bezúplatný převod pozemku parcel. č. 756/3 v k. ú.
Čakovice (vnitroblok bytových domů mezi ul. Danielova a Polabská).
Pozemek je v majetku ČR a Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových jej nabízí k prodeji
■	Rada dále schválila několik nájemních smluv na bytové a nebytové
prostory, dohody o ukončení nájmu nebo výpovědď z nájmu
■	Rada schválila program a podklady jednání 15. zasedání ZMČ
Na 15. zasedání Zastupitelstva MČ, které se konalo dne 6. března
2013 v Schoellerově sále čakovického zámku, bylo projednáno:
■ Žádost o změnu darovací smlouvy k pozemku parcel. č. 49/8
v k. ú. Čakovice – změna BD na SVJ
■ Smlouva o zřízení úplatného věcného břemene na stavbu parkoviště pro Bytové družstvo Kysúcká IV na pozemku parcel. č. 1336/2
v k. ú. Čakovice
■ Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se
spol. PREdistribuce, a. s. – pozemky parcel. č. 367/6 a 367/16
v k. ú. Miškovice pro stavbu kabelové přípojky NN
■	Rozpočet městské části Praha – Čakovice na rok 2013
■	Rozpočtové opatření č. 1 roku 2013 – zvýšení rozpočtu o dotaci na
konání volby prezidenta ČR
■	Omezení rizik a zátěže z provozu letového okruhu letiště Letňany
nad MČ Praha – Čakovice
Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva 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 ÚMČ

Bytové hospodářství on-line pro občany
Zápisy z jednání Rady V rámci zkvalitňování služeb zavádí naše městská
část novou internetovou aplikaci iDES – Internetový domovní evidenční
systém. Tento systém umožní nájemníkům obecních bytů nahlížet prostřednictvím internetu na předpisy nájemného, na uhrazené platby za
nájem a služby nebo na výpočtový/evidenční list.
V případě, že nájemníci budou chtít této služby využít, mohou si vyzvednout své přístupové jméno a vygenerované heslo osobně na odboru
bytové správy MČ Praha – Čakovice. Věříme, že nájemníci budou s novou službou spokojeni a že jim systém usnadní komunikaci s odborem
bytové správy.
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., starosta

{Městská část}

Bioodpad - velkoobjemové kontejnery
Kontejnery budou přistaveny vždy
v neděli, a to 26. 5. a 23. 6. 2013
mezi 9.00–12.00 hod.
Stanoviště kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova
Miškovice - Na Kačence
Kontaktní osoby za MČ:
Štefan Pecník, vedoucí OTS,
tel. 283 061 431 (607 228 137)
Jiří Slavík, zástup. vedoucího,
tel. 283 061 431 (607 876 406)

Velkoobjemový odpad
Kontejnery zajišt'uje 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
celkem 18 VOK
duben
květen
červen

10.04., 24.04.
15.05., 29.05.
12.06., 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:
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 ulici Na Bahnech:
DUBEN – ŘÍJEN		
13.00 až 17.00 hod.
LISTOPAD – BŘEZEN	
12.00 až 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.

Rozpočet MČ Praha - Čakovice na rok 2013
Vážení a milí spoluobčané,
na posledním zastupitelstvu došlo ke schválení, alespoň z mého pohledu, nejdůležitějšího bodu - Rozpočet MČ Praha – Čakovice na rok 2013. Tím skončilo pravidelné
období rozpočtového provizoria, které je nutné k překlenutí doby mezi ukončením
starého rozpočtu a doby, než bude schválen rozpočet nový. Jaký tedy ten rozpočet
ve skutečnosti je, kolika prostředky obec disponuje a jakým způsobem je chceme
alokovat? Již na začátku mohu konstatovat, že situace není zcela růžová. V našem
rozpočtu se odráží celková situace v rozpočtové problematice státu i magistrátu,
jejichž kasy rozhodně penězi nepřetékají. Bohužel v letošním roce jsme nuceni hospodařit s prozatím menšími dotacemi, nežli v roce loňském. Jedná se o cca 1 mil.
Kč. Chybí zde také jakékoliv příjmy z dotačních titulů či reinvestice od developerů
nebo investorů v rámci smluv o spolupráci. Rozdíl v příjmech oproti minulému roku
(viz tabulka) je tedy 10 mil. Kč. Největší část příjmové strany rozpočtu tvoří dotace
od Magistrátu HMP, daň z nemovitosti a státního rozpočtu – cca 34,1 mil. a také
příjem z pronájmu bytových a nebytových prostor naší MČ – 15,6 mil. Kč.
Logicky budou nižší i výdaje. Zejména ty investiční, nebot' ty běžné by se neměly
měnit, spíše naopak. Nebot' rostou mzdy a další výdaje spojené se zabezpečením
chodu a údržbou městské části. V loňském roce byly kapitálové výdaje vyšší o téměř
20 mil. Kč, což bylo dáno plánovanou výstavbou nové mateřské školy. „Schodek“
vzniklý touto investicí a nedostatkem příjmů byl nahrazen převodem peněžních prostředků z běžného účtu. Jedná se o přebytky vytvořené v letech minulých. Nejinak
tomu je i letos. Ovšem z úsporných a pragmatických důvodů jsme se rozhodli nečerpat „zbytečně“ tyto přebytky, a proto jsme na investice letos vyčlenili „pouze“
cca 9 mil. Kč. Identickou částku si bereme z běžného účtu, ale 3,1 mil. bude na
účet převedeno zpět, jakmile nám bude vrácena daň z příjmu v této výši. V plánovaných investicích se letos počítá s rekonstrukcí chodníku v Třeboradicích a výstavbou
chodníku v ulici Bělomlýnská, opravou chodníku u družiny a další menší realizace
v celkové částce 4,5 mil. Dále se plánuje rekonstrukce nových prostor pro základní školu, jejíž kapacita začíná být zcela vytížena – 3 mil. Kč. Necelý milion korun
bude alokován na rekonstrukci výtahu v jídelně základní školy a také na rekonstrukci
prostor na Cukrovarské ulici. O co menší částka letos směřuje na investice, o to
více plánujeme investovat do projektů (1,3 mil.), například na Třeboradické korzo,
sít' cyklostezek, novou základní školu atd., nebot' jsme optimisté a věříme, že již
příští rok bude situace jiná. Intenzivně vyjednáváme jak s magistrátem, tak se zástupci investorů o tom, aby co nejvíce prostředků směřovalo do naší obce. Bohužel
bez dotačních titulů od výše uvedených subjektů nebude možné realizovat větší
investiční akce. Je to bohužel smutná realita, ale je třeba se s tím smířit a snažit se
o vyjednání co nejlepších podmínek pro naši městskou část. Na druhou stranu je
z rozpočtu patrné, že jsme schopni ve stávající situaci, díky mandatorním příjmům
a příjmům z pronájmu obecních bytů a nebytových prostor, zcela pokrýt výdajové
nároky zejména na hospodaření zřizovaných organizací a městské části jako takové.
Dokonce i nepatrnou část (cca 3-4 mil.) je možné použít na investice drobného
rozsahu. Proto není zase nutné být v „depresích“, nebot' po každé ekonomické, ale
i životní depresi, zpravidla následuje čas světlejších zítřků a v ekonomické oblasti
vždy doprovázený růstem HDP a větší spotřebitelskou poptávkou. A já věřím, že
tomu tak bude již v roce nadcházejícím.
Ing. Michal Motyčka, radní
Ukazatel

Skutečnost

Návrh rozpočtu na rok 2013

Úhrn příjmů

56 476 075,95 Kč

49 941 500,00 Kč

běžné příjmy

44 011 055,91 Kč

34 181 500,00 Kč

kapitálové příjmy

12 465 020,04 Kč

15 760 000,00 Kč

Úhrn výdajů

81 643 922, 94 Kč

59 189 300,00 Kč

běžné výdaje

49 782 280,82 Kč

50 189 300,00 Kč

kapitálové výdaje

31 861 642,12 Kč

9 000 000,00 Kč

345 346,56 Kč

350 000,00 Kč

-25 167 846,99 Kč

-9 247 800,00 Kč

Financování

25 167 847,00 Kč

9 247 800,00 Kč

Změna stavu krátkod. prostředků

25 167 847,00 Kč

9 247 800,00 Kč

zaměstnanecký fond
Rozdíl příjmů a výdajů
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{MĚSTSKÁ ČÁST}

Vnitroblok ulic Danielova/Polabská - vznikne nová Africká náves?

Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových vyhlásil 29. ledna 2013
první kolo výběrového řízení na prodej
pozemku parc.č. 756/3 v k. ú. Čakovice o
výměře 2693 m2 s termínem pro podání
nabídek do 1. března 2013. Uvedený

pozemek tvoří z větší části vnitroblok staršího souboru bytových domů o třech až
čtyřech podlažích. Na ploše vnitrobloku je
v současné době z části neudržovaná plocha travnatá, plocha starého asfaltového
hřiště a oplocená plocha dětského hřiště
(původně "Africká náves"), která již dnes
neslouží svému účelu. Celý vnitroblok by
zasloužil revitalizovat a obnovit jeho
původní charakter, kdy zde bylo funkční
oplocené sportovní hřiště a dětské hřiště
"Africká náves". Travnaté plochy byly pravidelně udržovány, vnitroblok byl vybaven
lavičkami a odpadkovými koši. Zóna pak
byla pro tuto část Čakovic jediným místem určeným nejen pro volnočasové aktivity maminek s dětmi, větší děti, ale
i dospělé, kteří využívali zejména asfaltové
hřiště. Vnitroblok tak kdysi býval centrem
pohybu i odpočinku. Část pozemku mezi
budovou spol. INKO a. s. a bytovým
domem č. p. 785 slouží jako jediná přístupová cesta pro obyvatele k tomuto
domu. Městská část Praha - Čakovice má
do své správy svěřeny sousedící pozemky
parc. č. 745/5 a 749/2, které pravidelně
udržuje, okolní pozemky patří společenství

vlastníků a bytovým družstvům vlastnícím
bytové domy.
Rada městská části Praha - Čakovice projednala záměr prodeje pozemků a navrhla, aby Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových pozastavil prodej pozemku a projednal možnost bezúplatného převodu do vlastnictví Hlavního města Prahy s tím, že by tento
pozemek byl následně svěřen do správy
naší městské části. Domníváme se, že
veřejný zájem na revitalizaci vnitrobloku a na zachování přístupu k bytovému
domu a tím zkvalitnění prostředí pro
život části obyvatel naší městské části
je dostatečným argumentem pro bezúplatný převod pozemku. Navrhovaný
záměr městské části byl projednán na
příslušném odboru MHMP, který s ním
vyslovil souhlas.
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových jsme požádali o bezúplatný
převod pozemku a vyžádali si sdělení stanoviska. O tom, jak věc dopadne, bude
pravděpodobně již rozhodnuto v době, kdy
budete mít časopis ve schránkách.
rad

Čakovický stadion je běh na dlouhou tra
Zástupci MČ se zúčastnili jednání na
Magistrátu hl.m. Prahy o možné podpoře
ve věci rekonstrukce čakovického stadionu. Čakovičtí zástupci především potvrdili,
že prioritou městské části zůstává podpora čakovického fotbalu, kterému i po
rekonstrukci musí zůstat prostor pro další
rozvoj. Ostatně toto již jasně zaznělo i při
letošních oslavách výročí "100 let od založení fotbalu v Čakovicích". Vzhledem k
tomu, že nejsou sjednocené majetkoprávní vtahy k pozemkům v areálu, je to ale
bohužel běh na dlouhou tra. Na MHMP
byla odeslána žádost o svěření pozemků
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do správy naší městské části a budou
zahájena také jednání s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Hl. m. Praha tento náš záměr podporuje a
činí kroky potřebné k realizaci tohoto
záměru. V případě, že budou pozemky
získány do správy, vyhlásí městská část
záměr k jejich využití pro zvažovaný účel.
Pokud by tento projekt vyšel, po předchozích dřívějších nezdarech by stadion opět
v plné kráse sloužil čakovickému fotbalu.
Držme si palce.
rad

{PŘIPRAVUJEME}

Rekonstrukce Cukrovarské pokračuje
– řešení dopravy po dobu uzavírky
Od 20. 2. 2013 z důvodu pokračující
rekonstrukce povrchů komunikací probíhá částečná uzavírka Cukrovarské
ulice. Úsek od křižovatky s ulicí Ke
Stadionu po Nám. Jiřího Berana je
uzavírán ve třech etapách.
1. a 3. etapa se týká uzávěry úseku
Cukrovarské od křižovatky s ulicí Ke
Stadionu po Nám. J. Berana s tím, že
koncové křižovatky (Cukrovarská x Ke
Stadionu a Cukrovarská x Vážská)
budou plně průjezdné. V době distribuce tohoto časopisu, by již měla být
minulostí 1. etapa, která byla plánována v termínu od 20. 2. do 22. 3.
2013. V termínu 1. 6. - 30. 6. 2013
proběhne 3. etapa částečné uzavírky.
2. etapa se týká uzávěry úseku Cukrovarské od křižovatky s ulicí Schoellerova po Nám. J. Berana s tím, že koncové křižovatky (Cukrovarská x Schoellerova a Cukrovarská x Vážská)
budou průjezdné. V termínu 23. 3. 30. 6. 2013 proběhne 2. etapa.
Půjde-li tedy vše podle harmonogramu, v dubnu a květnu by měl být úsek
od křižovatky s ulicí Ke Stadionu
k poště průjezdný. Na celý červen
dojde opět k uzavírce tohoto úseku.
V době výstavby je problematické se
dostat k provozovnám na Cukrovar-

ské, nicméně příjezd a parkování
v bočních ulicích je možný. Mapky
s příjezdy k provozovnám jsou k dispozici na webu městské části. Na
webu jsou informace týkající se uzavírek v Čakovicích aktualizovány podle
postupu prací. Pokud budou stavební
práce postupovat rychleji, bude se
etapizace uzavírek ještě upravovat.
Bu me tedy trpěliví, protože po rekonstrukci bude mít Cukrovarská ulice
novou komunikaci, autobusové zastávky, parkovací stání, odvodnění, veřejné
osvětlení a sadové i terénní úpravy.
Místostarosta pro dopravu Ing. Vintiška průběžně projednává se stavbou
aktuální dopravní problémy spojené s
tranzitem aut přes rezidenční oblasti
Čakovic tak, aby byla zajištěna v celé
oblasti bezpečnost chodců a zejména
dětí u mateřské školky v Něvské. Byla
dojednána instalace fyzických zábran
kvůli neukázněným řidičům, kteří nerespektují dopravní značení a jezdí po
chodnících a travnatých plochách.
Snaha není vedena proti obyvatelům,
kteří jsou znalí místních poměrů, dovedou přizpůsobit rychlost charakteru
místních komunikací, které znají, ale
je cílena především na tranzitní řidiče,
kteří Čakovicemi pouze projíždějí,

neznají je a nevědí, kde se často pohybují na vozovkách děti, a podobně.
rad

Vážení občané,
chceme vás informovat, že i přes
uzavírku celé ulice Cukrovarská se
stále snažíme mít naše provozovny otevřené v původních otevíracích časech.
Jedná se o tyto provozovny:
Pekárna, Textil Duha, Masna
Hurda, Tabák, Cukrárna, Hračkypapír Beruška, Dětský obchod
Malina, Květiny, Vinárna, Pramos železářství, Akvaristika a Textil
Šeborová.
Zlatnictví (po dobu uzavírky otvírací doba:
po 13 - 18 h., út - pá 13 - 17 h.)
Pokud budete naše služby potřebovat, jsme tu stále pro vás!

Stavba kanalizace v bytovkách u stadionu
nákladních aut a stavebních strojů.
V místě je obrovská prašnost, komunikace jsou pod neustálými nánosy bahna,
které se však stavba snaží průběžně
odklízet. Celá situace je ještě komplikována vedením objízdné trasy přes tuto
oblast z důvodu uzavírky Cukrovarské.
Dle plánovaného harmonogramu by většina výkopových prací mezi bytovými
domy měla být ukončena v polovině
dubna. Ve Vážské ulici jsou stále otevře-

ny výkopy vodovodního řadu. Odklon
dopravy z Oderské do Vážské je předpokládán na červenec. V Oderské pak budou
zahájeny výkopové práce pro pokládku
další části hloubkové kanalizace.
Na tomto místě je třeba opětovně poděkovat všem občanům Čakovic za toleranci, která je při těchto složitých stavbách,
které probíhají v bezprostřední blízkosti
jejich bytů a domů, nezbytně nutná.
rad

V současné době pokračují také stavební práce na výstavbě kanalizace pro
bytové domy v lokalitě u stadionu. Po
jejím dokončení s napojením na letňanský sběrač a po napojení nové větve
vodovodu z Vážské ulice, budou výkopové a stavební práce pokračovat přes
ulici Ke Stadionu a dále ulicí K Sedlišti
směrem do Letňan. Celé okolí stavby je
od časných ranních hodin vystaveno
hluku z přijíždějících a odjíždějících
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Poděkování
Výše uvedená tisková zpráva je prvním úspěchem práce týmu odborníků i zastupitelů při realizaci záměru na zlepšení stavu Mratínského potoka a jeho nejbližšího okolí.
Projekt je jednou ze součástí tohoto záměru. Je mou povinností koordinátora tohoto
projektu a autora žádosti o dotaci poděkovat celému týmu za dobrou spolupráci,
zejména pak radní pro životní prostředí Iloně Bervicové, členům zastupitelstva Lence
Kubcové a Tomáši Kopeckému, člence komise pro životní prostředí Haně Antošíkové,
vedoucí odboru životního prostředí Lucii Zemanové a v neposlední řadě za cenné přednášky a odbornou pomoc Tomáši Justovi z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Ing. Jiří Vintiška místostarosta

Obnova Mratínského potoka
– jak zmírnit povodňové průtoky
Mratínský potok může plnit svoji vodohospodářskou funkci, mít dostatečnou
povodňovou kapacitu a přitom vypadat
jako přirozený vodní tok, který tvoří funkční zelenou osu naší městské části. To je
účelem připravované studie proveditelnosti, která zpracovává nivu potoka v délce 4 km, od prameniště v Ďáblicích až po
Miškovický háj. Potok dnes vytéká z malé
vodní nádrže, podchází pod dálnicí, kde
je vybudová na masivní betonová migrační překážka, protéká jako narovnané
zahloubené koryto oblastí zahrad a obhospodařovaných polí, míjí usedlost Červený mlýn, prochází podél průmyslové
zóny Čakovic. Dostává se k zámeckému
parku, odkud má podobu zprvu hladkého
betonového, poté kamenného splachova-
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cího žlabu. V Miškovickém háji opouští
potok náš katastr v místech protržené
hráze bývalého rybníku a nabývá mnohem přírodnějšího charakteru.
Pro většinu lidí je obtížně přijatelný nynější vzhled Mratínského potoka, který se
v některých místech podobá spíše kanálu. K vodě musíme podniknout nesnadný
strmý sestup a ani po obrácení několika
kamenů, nenalezneme mnoho života.
Potok nyní nevyhovuje ani z hlediska ekologického a estetického, ani z hlediska
protipovodňové ochrany. Proč? Lichoběžníkový tvar napřímeného, zahloubeného
koryta má sice značnou průtočnou kapacitu, podporuje ovšem zrychlování povodňového proudění a koncentraci povodňové vlny. Voda v takovém korytu může být

velmi ničivá. Součástí moderní protipovodňové ochrany jsou přírodě blízká opatření.
Principem je, že voda, která dopadne do
plochy povodí, je zadržována a zpomalována tam, kde nepůsobí žádné škody.
Které úpravy jsou vhodné? Především se
klade důraz na obnovu prostorového rozsahu vodního toku, na jeho tvarovou
a hydraulickou členitost. Příčný profil je
mělký a široký, po délce toku dochází
k rozvlnění, tzv. meandrování. Dno je velice členité, střídají se zde tůně, mělké
brody a příbřežní mělčiny, které tvoří
důležité životní prostředí pro rostliny a živočichy. V přirozeném plochém korytu se
při větších průtocích proudění nesoustředí do tak velkých rychlostí. Při malých
průtocích nebo při suchu zůstává poměrně široký zavodněný nebo zamokřený
pás, který je naprosto nezbytný pro přežití řady vodních organismů.
Vážím si toho, že jsem se mohla podílet
na získání historicky první dotace z fondů
EU pro městskou část Praha Čakovice.
Od mých prezentací na zastupitelstvu
a pracovní poradě, až od absolvování
semináře proběhlo mnoho jednání a setkání s celou řadou odborníků. Navázali
jsme úzkou spolupráci především s Ing.
Justem z AOPK, spolupracovali jsme na
projektovém záměru a přípravě žádosti.
Věřím, že vynaložené úsilí povede
k úspěšné realizaci.
Lenka Kubcová,zastupitelka (ČMT)
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Projektové dny na základní škole

Ve dnech 13. až 15. února 2013 proběhly na naší Základní škole Dr. E. Beneše projektové dny pod názvem: Zvyky a
tradice naší země.
Pro žáky pátých až devátých ročníků bylo vypsáno hned
několik témat. Každý žák si vybral právě to, které mu bylo
nejbližší. Děti z prvních až čtvrtých ročníků trávily tyto dny
ve své kmenové třídě spolu se svými třídními učiteli. Ti si
pro své žáky připravili neméně zajímavá témata. Jedním z
nich byl Masopust. K tomuto se připojilo hned několik tříd z
prvního, druhého a třetího ročníku.
První den se děti dověděly, co to masopust vlastně je, jaké
se během tohoto období dodržují zvyky, poznaly tradiční

Jarní novinky v Letadýlku
I v jarních měsících vám Dětské centrum Letadýlko nabízí řadu
možností, jak příjemně a smysluplně trávit volný čas s vašimi
dětmi. Rozšířili jsme otevírací dobu herny, takže pohrát si s
dětmi můžete přijít vždy ve středu a v pátek od 10.00 do
15.00 a ve čtvrtek od 13.00 do 17.00. Od února v našem
centru také pokračují kurzy. Pro velký zájem vám od dubna
nabízíme další běh kurzů Cvičení rodičů s dětmi a Baletní přípravku pod vedením zkušené lektorky a choreografky MgA. S.
Ř. Kupcové. Pod jejím vedením otevíráme i Cvičení pro
maminky na balančních míčích s možností hlídání dětí v
herně. Bližší informace naleznete na našem webu. Od února
začal fungovat v našem centru Babyklub, který nabízí hlídání
dětí, a to v nových prostorech, o které se nám podařilo naše
centrum rozšířit. Hlídání dětí bude fungovat i přes letní měsíce a bude přístupno i dětem, které tento klub pravidelně
nenavštěvují, ale jejichž rodiče potřebují zajistit péči o děti
během letních prázdnin. Na letní měsíce plánujeme i několik
příměstských táborů různě tematicky zaměřených (hudební,
pohybové, mediální). Na hlídání dětí i na tábory si již nyní
můžete rezervovat místo. V neposlední řadě budeme rádi, když
u nás oslavíte narozeniny vašeho dítěte, víkendy v Letadýlku
jsou stále k dispozici právě pro narozeninové party.
Veškeré podrobnosti k výše zmíněným akcím naleznete na
našem webu www.letadylko.com
Přejeme vám krásné jarní měsíce!
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pokrmy a vyrobily si masky. Fantazii se meze nekladly, a tak
se na konci dopoledne po chodbách školy proháněla různá
zvířátka a pohádkové postavy.
Druhý den se většina z nás rozjela do centra Prahy na exkurze, které úzce souvisely s projektem. My - třeáci - jsme
zavítali do Národopisného muzea, kde jsme poznali život
našich předků na vesnici v 19. století.
V pátek 15. února celý projekt vyvrcholil masopustním průvodem po Čakovicích. Veselici jsme zahájili ve vestibulu
školy, kde děti v maskách kobyly, medvěda, čerta, báby,
medvědáře a jiných předvedly vedení školy a spolužákům z
dalších tříd to, co se v předešlých dnech naučily. Byly to
různé masopustní říkanky, halekačky, písně. Průvod vykročil
do ulic. Do kroku hrál akordeon. První zastávkou byla mateřská škola v Něvské ulici. Stejně jako ve škole i zde děti předvedly svým mladším kamarádům řádnou masopustní veselici. Průvod došel až k Úřadu MČ, kde potěšil všechny, kteří
se sešli na prostranství před budovou.
Celá akce byla ukončena na místě, kde začala - tedy v
základní škole. Děti za svou píli a houževnatost obdržely
domácí perníček ve tvaru srdce. Během akce bylo pořízeno
několik fotografií, které jsou k nahlédnutí na webové adrese
www.zscakovice.cz.
Projekt Masopust byl dětmi i vyučujícími vyhodnocen jako
velmi zdařilý. Věříme, že akcí tohoto typu bude přibývat.
Není nad to, když se lidé společně smějí a veselí.
Lenka Hladíková,
učitelka ZŠ Dr. E. Beneše

{U NÁS SE POMÁHÁ}

Nová služba pro handicapované

Handicapovaní zaměstnanci dispečinku mají pro svoji práci optimální podmínky.

Převést nevidomého přes ulici nebo
pomoci vozíčkáři při nástupu do
autobusu je určitě chvályhodné
a potřebné, ale není to dlouhodobé
řešení jejich problémů. Globální řešení se musí nacházet na jiné úrovni,
než občanské a k tomu už naše
vlastní síly, i kdybychom chtěli sebevíc, nestačí. Začleňování handicapovaných spoluobčanů do společnosti,
rozvíjení možností jejich uplatnění na
volném trhu práce a účinná pomoc
v jejich každodenním životě stále
dostává nový obsah a rozměr. Velmi
kreativním počinem je v tomto smyslu nový pražský projekt Vzdělávání
a mobilita v Praze.
"Všechny služby pro handicapované
jsou bezplatné a provádějí se ve třech
oblastech - zprostředkování vzdělávání, profesní poradenství a přeprava
do zaměstnání a za vzděláním. Řeší
tedy přesně ty problémy, se kterými
se handicapovaní potýkají nejvíce,"
vysvětluje ředitel Centra sociálních
služeb Praha Mgr. Tomáš Ján.
Zprostředkování
rekvalifikačního
nebo vzdělávacího kurzu nabízí
zájemcům systém 1 - 3 voucherů,
přičemž cena každého může být až
do výše 18 900 korun. Každý si sám
vybere, v jakém oboru se chce vzdělávat či rekvalifikovat, či využije službu individuálního profesního poradenství, která je také součástí

programu. K cestám za vzděláváním
či do zaměstnání slouží třetí poskytovaná služba - bezplatná přeprava
speciálními upravenými vozy s vyškolenou posádkou. K zapojení do programu stačí jen, když například
zájemce o přepravu kontaktuje telefonicky dispečink. Všechny ostatní
informace jsou snadno dostupné na
www.vmpraha.cz.
Tato bezplatná
služba je určena pro spoluobčany ve
věku 18 - 65 let uznané ČSSZ za
invalidní v 1., 2., 3. stupni nebo
držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P, kteří
mají trvalé bydliště na území hl.
města Prahy nebo se v Praze více,
než půl roku zdržují či pracují.
"Jedná se o projekt s konkrétní, snadno dostupnou a cílenou pomocí.
Našim cílem je vybudovat v Praze
funkční dispečink, který se po skončení projektu a čerpání evropské dotace
v prosinci 2014 jako funkční celek
integruje do dopravního systému hl.
m. Prahy. A zároveň se zde vytvoří
několik pracovních míst pro zdravotně
postižené osoby na pozicích dispečerů, a jak všichni víme, takových míst
není nikdy dost," doplňuje manažerka
projektu Bc. Dagmar Bodláková.

V bezbariérovém dispečinku vybudovaném v čakovickém areálu Impera
bylo vytvořeno hned několik pracovních míst pro handicapované.
K tomuto účelu byly prostory zázemí
pracoviště perfektně a na míru zrekonstruovány majitelem objektu přesně podle požadavků a s citem pro
potřeby zaměstnanců, mezi kterými
je i čakovický handicapovaný sportovec Pavel Opl. "Jsem moc rád, že se
můžu na pomoci handicapovaným
svojí prací také podílet, protože sám
nejlíp vím, jak je pro nás integrace do
společnosti důležitá, především pro
psychiku. Ale i k penězům, které si
člověk sám vydělá, má také úplně
jiný vztah a přístup a potom si
i pořádně rozmyslí, za co je utratí. Je
skvělé, že můžeme i s handicapem
pracovat."
V areálu Impera se našel prostor i pro
kryté parkování speciálně upravených vozů, které jsou pro provozování bezplatné "přepravní služby pro
postižené" naprosto nezbytné.
Projekt je realizován Magistrátem
hlavního města Prahy ve spolupráci
s Centrem sociálních služeb Praha p. o.
a spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci operačního programu Praha - Adaptibilita, vznikl pod
záštitou Mgr. Ivana Kabického,
náměstka primátora hl. m. Prahy pro
oblast sociální a zdravotnictví. "Není
to jediný projekt, kterým Praha zajišuje přepravu handicapovaných.
Obdobné služby jsou poskytovány
i prostřednictvím příspěvkové organizace Ropid. Na základě těchto zkušeností monitorujeme zájem ze strany
handicapovaných lidí o tuto službu,
proto se ji snažíme dále rozvíjet,"
upřesnil náměstek Kabický.
Je vždy velice potěšující zjištění, že
se v našem okolí děje něco pozitivního, a už se jedná o individuální
drobnou pomoc, nebo projekt sloužící celému městu a v tomto případě je
radost o to větší, že jde o pomoc těm
nejpotřebnějším a že se pomáhá
právě v Čakovicích.
SiH
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Praha zavádí fotbalovou Cenu fair play Václava Drobného
Patřil k největším osobnostem amatérského fotbalu
v hlavním městě. I proto měl Pražský fotbalový svaz
po prosincové tragické smrti Václava Drobného jasno,
že výrazněji uctí památku bývalého reprezentačního
stopera, který poslední roky věnoval hraní a trénování v přeborových Třeboradicích. Výsledkem je nová
cena Fair play, která ponese právě Drobného jméno.
S touto myšlenkou přišel Dušan Svoboda, předseda Pražského fotbalového svazu, který s Drobným konzultoval spoustu věcí ohledně fotbalu v metropoli. "Vašek byl jednou z nejvýraznějších osobností pražského přeboru, hodně jsem
s ním diskutoval o věcech, které jsem měl v úmyslu zavést.
Jeho nenadálý odchod mě strašně moc zaskočil. Přemýšlel
jsem, jakým způsobem bychom mu mohli vzdát hold," říká
Svoboda. "Pak jsem si uvědomil, že Pražský fotbalový svaz
nemá svou cenu Fair play. Podobné ocenění by mělo nést
jméno lidí, kteří se chovali tak příkladně jako Vašek. Jsem
opravdu moc rád, že s tím jeho rodina souhlasila."
Na sekretariátu Pražského fotbalového svazu se budou sbírat podněty ze všech klubů a zápasů v Praze bez ohledu na
výkonnostní úroveň i kategorii. Stačí poslat základní popis
události s kontaktem na speciální emailovou adresu: fairplay@fotbalpraha.cz. Vedení Pražského fotbalového svazu
vše na konci sezony vyhodnotí. Ocenění bude vyhlášené na
tradičním zahájení fotbalové sezony v Praze.
Pod pojmem "fair play" se může skrývat cokoli, přiznaná teč,
odvolání chybného výroku rozhodčího, přerušení zápasu za
účelem pomoci soupeři, který má technický nebo zdravotní
problém, poskytnutí vlastního vybavení či výstroje protivníkovi, odmítnutí kontumačního vítězství a přistoupení na náhradní termín. To vše bez ohledu na to, že by tyto skutečnosti
mohly vést k porážce vašeho mužstva. Další definice fair play
jistě přinesou i neočekávatelné události během sezony.

"V rámci Pražského fotbalového svazu bychom měli rádi lidi,
kteří přistupují k fotbalu tímto stylem. Musíme na jejich činy
upozorňovat a oceňovat je, aby se jim dostala zasloužená
pozornost," myslí si Svoboda. "Chci ve všem posouvat Pražský fotbalový svaz dál a ukázat, že fotbal může mít i tuhle
podobu. Nejsou to jen různé aféry a skandály. Vašek Drobný šel v tomhle příkladem."
Čestné chování Drobného potvrzuje i Pavel Kott, předseda
Třeboradic. "Je dobře, že se taková cena zavádí a nese Vaškovo jméno. On byl férový fotbalista i parák mimo hřiště,"
říká Kott. "Fair play v něm bylo a žilo. Klukům neříkal jen to,
jak mají hrát, ale také jim zdůrazňoval, jak se mají na hřišti chovat. Obecně bych byl rád, aby všichni lidé ve fotbale,
i díky této ceně, vnímali, jak je důležité chovat se fér. Bez
toho by pozbývala smyslu. Sama o sobě nic nezmění, ale
věřím tomu, že pomůže. Bylo by hezké, kdyby ji jednou
dostal někdo z Třeboradic."
Michal Káva

Třeboradice povede
na jaře Jarolím
Se začátkem jara odstartovaly také fotbalové soutěže. Z našeho regionu hraje
nejvýše tým Třeboradic, účastník Pražského přeboru. Po tragické smrti hrajícího trenéra Václava Drobného z konce
minulého roku se hledal nový kouč
a tým nakonec povede internacionál
Josef Jarolím. Za asistenta bude mít
Stanislava Nekolného.
"Za měsíc únor jsme sice splnili tréninkové jednotky, ale zápasů bylo méně,
než jsme chtěli. Hráči trénovali s chutí,
ale byla dosti velká absence - práce,
nemoc, dovolené. S přípravnými zápasy jsme spokojeni až na poslední, který
se nám nevydařil, protože jsme hráli
v hodně kombinované sestavě," hodnotí v klubu uplynulou zimní přípravu.
A do jara vstoupily Třeboradice vítězně,
v prvním kole si poradily s Uhříněvsí 3:0!
mk
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Čakovický turnaj ovládly Přeštice
Začátek jarní části sezony národních
házenkářů už pomalu klepe na dveře
a týmy finišují se zimní přípravou. Ve
sportovní hale v Čakovicích pořádala
domácí TJ Avia turnaj mužů. Toho se
zúčastnila pětice týmů a z vítězství se
nakonec radovali házenkáři z Přeštic.
Ani jednou neprohráli.
"Ve všech sportech, které mají zimní
přestávku, je to asi stejné… všichni
hráči se samozřejmě těší, až budou
moct hrát venku a skončí zimní příprava," říká brankář a jeden z nejzkušenějších čakovických hráčů Ladislav
Molnár. "Chodili jsme každé úterý hrát
pro zlepšení kondice fotbal a pátky
měli halu, kde jsme se věnovali házené. Příprava vrcholila tradičním soustředěním v Tanvaldu na začátku března," dodává.

Čakovický tým, jediný zástupce metropole v nejvyšší soutěži, bude na jaře
bojovat o udržení v první lize.
"Cíle jsou jasné, záchrana v nejvyšší
soutěži. Po podzimu jsme se ziskem
sedmi bodů na desátém místě s jednobodovým náskokem před předposledním a ztrátou také jednoho bodu na
osmé místo a třech bodů na šesté.
Záchrana v soutěži bude velmi těžká,
ale ne nemožná. Máme to ve svých
rukou," má jasno Molnár a na adresu
Městského úřadu Čakovice dodává: "Za
podporu oddílu národní házené jsme
MÚ vděčni, velmi si toho vážíme."
Výsledky turnaje
Podlázky - Čakovice A 13:11, Přeštice
- Čakovice B 17:13, Brno - Podlázky
15:16, Čakovice A - Přeštice 8:15,
Čakovice B - Brno 16:16, Přeštice -

Podlázky 18:15, Čakovice A - Brno
14:17, Podlázky - Čakovice B 17:17,
Brno - Přeštice 16:16, Čakovice B Čakovice A 11:13.
Konečné pořadí
1. Přeštice 7 bodů
2. Podlázky 5 bodů
3. Brno 4 body
4. Čakovice A 2 body
5. Čakovice B 2 body
Čakovice A: Houfek, Uřídil, Štefan,
Janeba, Košárek Zimmermann, Dafčík,
Duchek, Kučera, Barabáš, Deutschmann
Čakovice B: Uřídil, Molnár, T. Mařík, L.
Mařík, Staniševský, Krejča Ausberger,
Pešek, Liška, Záruba, Deutschmann
Text a foto: Michal Káva

Dětský fotbalový pohár - semifinále

Po vyhraném zápasu v základním kole
se 13. února 2013 zúčastnili naši dru-

háčci ZŠ Dr. E. Beneše semifinále.
Tentokrát se hrálo v prostorách sportovní haly na Petřinách v Praze. Z turnaje se omluvila jedna ZŠ. Hrálo se
systémem každý s každým. Soupeři
chlapců byli hráči pražských základních škol - Eden, Stoliňská, Dubeč,
Břečanová, Karla Čapka a Pod Marjánkou. V celém turnaji dali naši 13
gólů a 2 dostali. V konečném pořadí
obsadili druhé místo, hned za ZŠ
Eden. Přihlédneme-li k tomu, že Eden

je sportovní škola, tak si chlapci opravdu vedli skvěle. Velkou zásluhu na
tomto výsledku mají jistě hráči (Albert
Labík - kapitán, Michal Štoček, Adam
Brodský, Patrik Peca, Jakub Jirman,
David Obst), ale také fotbalové kluby
z Třeboradic a Čakovic, kde naši žáci
trénují. Nyní čeká naše fotbalisty ještě
březnový finálový turnaj. Chlapci, držíme vám palce!
Mgr. Martina Pavlíková, učitelka ZŠ
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Hasičský ples 2013
Únor byl měsícem, který s sebou přinesl
nejen hromady sněhu, ale především
dlouho očekávaný hasičský ples, který již
tradičně pořádají pod záštitou městské
části dobrovolní hasiči z Miškovic. Jako
každým rokem i letos se uskutečnil v sále
Maximum Club restaurantu v Třeboradicích, konkrétně v pátek 22. února 2013
a i letos přijela zahrát hudební skupina
Plzeňský expres, která svou širokou
hudební škálou opět zajistila vynikající
atmosféru k poslechu a především
k tanci. I přes nepřízeň jarních prázdnin
se sál brzy naplnil a hosté si počínaje 20.
hodinou večerní mohli v plných douškách
začít užívat nespoutaného večera. Jako
každý rok i letos byla pro přítomné připravena bohatá tombola, která byla losována hodinu před půlnocí. Večera si
všichni plně užívali, což nejlépe vystihuje
fakt, že hudební skupina Plzeňský expres
nastavila nad rámec programu ještě
dvouhodinový přídavek. Sečteno a podtrženo, večer se musel určitě líbit a my si
vás již te dovolujeme pozvat na ten
další, který se uskuteční, samozřejmě kde
jinde než v Maximum Club restaurantu
v Třeboradicích, 8. března 2014. Těšíme
se na vás.

Sbírka ošacení
pro Diakonii Broumov
Kdy:
15. dubna (pondělí)
13.00–18.00 hodin
16. dubna (úterý)
13.00–16.00 hodin
Kde:
Klub seniorů, Cukrovarská 52,
Praha 9 - Čakovice
Sbor dobrovolných hasičů Praha - Miškovice by rád a srdečně poděkoval všem
sponzorům večera za pomoc, bez které
bychom se zajisté neobešli a tento večer
neuspořádali. Poděkování patří ÚMČ
Praha - Čakovice, Maximum Club restaurant Třeboradice, Golden Well Hotel Ing. M. Motyčka, Made Group a.s.,
Kapatex s.r.o., Eurodelta s.r.o., Restaurace "U Čébi" Třeboradice, GurmEko
s.r.o., Autodoprava Luboš Enc, Autodoprava Pavel Jančovič, www.darkovepredmety.cz - L. Kábrt, Milan Hliňák Trafika Maňána Miškovice, Jitka Kocmaníková - pedikúra, manikúra, masáže,
Jaroslava Horáková - kadeřnické služby,
Autoservis Horyna Třeboradice, Jana
Matrasová - pedikúra, manikúra, Eva

Oděvy prosím nenoste volně, jinak
nebudou přijaty. Vhodné je dát je
do krabic nebo pytlů. Vámi darované
věci jsou určeny nejen dětem, ale
i dospělým osobám, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci.
Děkujeme za vaši pomoc!

Brošková - kadeřnictví, Sršen a Brož
auto s.r.o., Miloslav Páv - Domácí potřeby Čakovice, Miroslava Jančovičová
- kadeřnické služby, Marcela Růžičková pedikúra, manikúra, Kadeřnické služby
- Iveta Skřivánková. Děkujeme.
Michal Linhart, SDH Praha - Miškovice

Městská část svým seniorům
i v roce 2013
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 byla i letos
vyčleněna částka na příspěvky pro seniory, které jsou
poskytovány na masérské, kosmetické, kadeřnické služby
a pedikúru, na těchto adresách:
Koudelková Magdaléna a Toušová Jana, Danielova 319/21,
Čakovice; Kocmaníková Jitka, Cukrovarská 52, Čakovice; Skřivánková Iveta, Cukrovarská 815, Čakovice; Růžičková Marcela, Machnova 204, Miškovice; Kudrnová Stanislava, Radonická 130, Miškovice; Brožková Eva, Svitavská 481, Čakovice;
Horáková Jaroslava, Cukrovarská 502, Čakovice; Dvořáková
Hana, Něvská 584, Čakovice; Sharifová Jana, Dr. Marodyho
14, Čakovice; Zelenková Zdenka, Dr. Marodyho 91, Čakovice.
Podmínky vydávání poukázek a jejich využití jsou stejné
jako v minulém roce - roční příspěvek pro seniory je 250,Kč. Příspěvek je poskytován formou vydání dvou poukázek
v hodnotách 1 x 100,- Kč a 1 x 150,- Kč, poukázky se
použijí jako platidlo.
Každý senior, který má trvalé bydliště na území městské části
Praha – Čakovice a v letošním roce dovrší věku 60 a více let,
si může vyzvednout poukázky v Klubu seniorů u paní Jindry
Sorokové. Poukázky se vydávají oproti podpisu a po předložení
občanského průkazu. Jsou nepřenosné, platí pouze pro oprávněného příjemce. Platnost poukázek končí 30. 11. 2013.
Jindra Soroková, ÚMČ Praha - Čakovice
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{SENIORŮM}

Přednášková a tematická odpoledne v klubu
seniorů
DUBEN:
10. 4. 14.00 h. PhDr. Jiří Sommer, CSc - "Národní parky západu USA"
24. 4. 14.00 h. IC Creative Praha - Z. Zelenková - "Náušnice z organzy a brože"

KVĚTEN:
22. 5. 14.00 h. Erika Holubová - "Iris folding"
(Technika na zdobení dekorační předmětů a přání)
29. 5. 14.00 h. PhDr. Jiří Sommer, CSc - "Skandinávie"

VYCHÁZKY:
3. 4. Vycházka za příběhem Pražského hradu
Procházka areálem naší nejvýznamnější národní kulturní památky s náhledem do
katedrály sv. Víta a se zastavením na obnovené Václavské vinici. Sraz účastníků
vycházky v 12. 00 hod. na konečné autobusu u prodejny Tesco Expres. Odjezd
busem č. 140 na Palmovku.
18. 4. Vycházka starou Libní
Tentokráte půjdeme z Palmovky kolem Hrabalovy zdi k Libeňskému zámku,
Thomayerovými sady k soutoku Vltavy s Rokytkou a k Lövitovu mlýnu. Sraz všech
účastníků vycházky v 12.00 hod. na konečné autobusu u prodejny Tesco Expres.

!!! Vyklidíme váš byt, pozůstalosti, sklep.
Odvoz starého nábytku aj., odpad k likvidaci. Tel.: 777 227 840.
Prodáme byt 3+1, 78 m2 s balkonem +
7 m2 sklep, po rekonstrukci, zvýšené přízemí, družstevní vlastnictví, cihlový dům
z roku 1950, Praha 9 - Čakovice, Radbuzská ulice, školka, škola, dětské hřiště
a koupaliště v těsné blízkosti, LŠU a park,
lékař, pošta, nádraží a obchody do 10 min.
chůze, cena dohodou, tel.: 608 854 770.
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.

2. 5. Vycházka na Vyšehradský hřbitov
Procházka národním pohřebištěm s výkladem o významu a životních osudech
slavných osobností, které jsou zde pohřbeny. Sraz všech účastníků vycházky
v 12.00 hod. na konečné autobusu u prodejny u Tesco Expres.
15. 5. Vycházka na Vítkov
Navštívíme národní památník na Vítkově s expozicí Národního muzea, s výkladem
o husitské tradici a o historii jezdeckého pomníku J. Žižky. Vycházka možná
i s holemi NW. Sraz účastníků vycházky v 12.00 h. na konečné autobusu u prodejny Tesco Expres.
KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy. Tel.: 775 132 921.
Pronajmu garáž OV u Globusu v Čakovicích. Cena dohodou. Tel.: 737 909 177.
Spolehlivá a levná doprava, STĚHOVÁNÍ +
VYKLÍZENÍ. Tel.: 604 947 799.

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.

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.: 283 061 417.
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 dubnu 2013.
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POZVÁNKA
Celodenní výlet na Kratochvíli
Blíží se jaro a s Klubem seniorů opět vyrazíme
na celodenní výlet. Navštívíme národní kulturní
památku zámek Kratochvíle, mariánské poutní místo
Lomec a město Netolice s jeho historickým jádrem.
V Netolicích a přilehlých obcích se natáčel v loňském
roce film Babovřesky. Celý štáb byl ubytovaný v hotelu
Rychta, kam se uchýlíme na oběd.
Výlet se uskuteční

9. května 2013,
odjezd 7.30 hod. z Nám. J. Berana.
Zájemci se prosím hlaste pí. Sorokové na tel.: 777 482 981,
283 061 427, nebo přímo v klubu seniorů.
Cena zájezdu je 210,- Kč (cena zahrnuje vstupy do
objektů a oběd). Dopravné hradí MČ Praha - Čakovice.
Počet zájemců je však omezen.

