Majitelé psů mají své povinnosti

Další výstava na radnici

Jakéí? Čtěte na straně 2 a 3

Jakých děl se týká, to se dozvíte na straně 8
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Radní už znají letošní rozpočet
Čakovičtí radní už znají rozpočet na letošní rok a plně s ním souhlasí. Nyní jej musí
projednat ještě zastupitelé. K tomu by mělo
dojít 25. února na letošním prvním zasedání
zastupitelstva.

Ilustrační foto Šárka Vlčková

Tak jako každý rok, i letos je rozpočet
naplánovaný jako vyrovnaný. Znamená to,
že příjmy a výdaje by měly být v rovnováze,
a to ve výši téměř 66 milionů v oblasti hlavní
hospodářské činnosti a 45 milionů v oblasti
vedlejší hospodářské činnosti. Čakovickému rozpočtu pomůže rovněž finanční injekce z magistrátní pokladny. Ta se uskuteční
ve formě dotace. Pozitivní zprávou rozhodně je, že bude vyšší než loňská – o 3,5 mili-

onu. Dohromady si tedy Čakovice „ukously“
z pražského koláče přibližně 20 milionů korun. Čím je to způsobeno? „Jde především
o pravidelný každoroční nárůst dotace. Ale
nejen to. Svůj podíl na tom mají i čakovičtí
občané,“ konstatovala starostka Alena
Samková a hned svá slova blíže vysvětlila.
„Do rozpočtu plynou i dotace vycházející
z počtu trvale přihlášených obyvatel. Díky
tomu, že se tento počet v loňském roce
zvýšil, zvýšil se i příliv financí do rozpočtu
městské části.“
Čím víc peněz bude v příjmové části
rozpočtu, tím víc jich může radnice utratit
v rámci investic. Letos potečou do dvou
hlavních směrů – školství a doprava. Zatímco investice do školství budeme moci
vidět na vlastní oči, v rámci dopravy půjde
především o nezbytné přípravy na akce,
které budou realizovány v příštích letech.
Ale i tato příprava něco stojí.
Vraťme se však ke školství. Přibližně
18 milionů půjde z letošního rozpočtu na
rekonstrukci a přístavbu Mateřské školy
v Miškovicích. I když bude školka na nějaký čas zavřená, nedá se nic dělat. Budova
Pokračování na straně 3

Mateřské školky budou přijímat přihlášky dětí
Mnohé malé caparty čeká jeden z důležitých životních kroků – zapojení se do české
vzdělávací soustavy. Jenže pokud je v současnosti jejich rodiče chtějí zapsat do mateřské
školy, není to zase tak jednoduché. Především zde musí mít trvalé bydliště a rodiče musí včas
podat přihlášku. Dítě musí také nejpozději posledního srpna dosáhnout třetích narozenin.
V posledních letech převyšuje poptávka kapacity školek, a tak přednost při přijetí dostávají
samozřejmě předškoláci a děti, jejichž oba rodiče pracují nebo děti samoživotelů. Teprve pak
jsou přijímány ostatní děti. Rozhodnutí o přijetí je plně v kompetenci ředitelek škol.
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny termíny, které by měli rodiče dodržet.
(šv)
Místo

Vydání přihlášek

Přijetí přihlášek

Vydání rozhodnutí

MŠ Čakovice I

10. a 11. března

do 20. března

neuvedeno

MŠ Čakovice II
(Třeboradice)

10. března
8 – 12 hodin

24. března
8 – 12 hodin

8. dubna
8 – 12 hodin

MŠ Čakovice II
(Miškovice)

11. března
8 – 12 hodin

25. března
8 – 12 hodin

8. dubna
8 – 12 hodin

MŠ Čakovice III

10. a 11. března
8 – 17 hodin

neuvedeno

neuvedeno

ZDARMA

OTÁZKY

A ODPOVĚDI

aneb zeptejte se na to, co vás zajímá, možná
to bude zajímat i vaše spoluobčany. Dívejte
se tedy, prosím, kolem sebe otevřenýma očima
a ptejte se … bude vám odpovězeno.

Jak je o se zrušením pobočky České
spořitelny v Čakovicích?
Stávající pobočka v Cukrovarské
ulici bude co nevidět skutečně uzavřena.
Podle sdělení zástupců banky naprosto
nevyhovuje standardům, které mají
pro své zákazníky nastaveny.
S tímto konstatováním objektivně nezbývá než
souhlasit. Všichni, kdo do této
pobočky občas
zavítáme, víme,
že prostory jsou
stísněné, při vyřizování bankovních operací není soukromí
a o bezpečnosti při vybírání větší částky
peněz nemůže být ani řeči. Snad rok
a půl jsme se s vedením investičního
oddělení České spořitelny snažili najít
v centru Čakovic vhodné nebytové prostory. Nechtěla jsem, aby se pobočka
stěhovala z centra do HM Globus, což
byla zhruba od poloviny loňského roku
pravděpodobná alternativa. Rozšíření
pobočky do celého přízemí domu bance
provozně nevyhovovalo. Zprostředkovala
jsem jednání se společností Impera, která
má stavět vedle nové sportovní haly polyfunkční dům a umístění banky by zde
bylo vhodné. Bohužel k dohodě nedošlo.
Další prostory např. v ulici Dr. Marodyho
zase nevyhovovaly bance – potřebuje mít
pobočku na „hlavní“. Nyní ale již definitivně nastává situace, kdy pobočka České
spořitelny míří do nových prostor v HM
Globus. Zpočátku to bude pro řadu z nás
možná nepříjemná změna, ale s novými
prostorami přijde i mnoho pozitivního.
Pokračování na straně 2
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Na 58. až 60. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
- smlouvy o spolupráci se společností J. L. SPORT týkající
se návrhu na rozšíření změny územního plánu č. Z1842/07;
- smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mateřské školy příspěvkové organizaci Mateřská škola Čakovice III;
- nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v objektu
Schoellerova 678 včetně části pozemku parc. č. 1272 (býv.
autoškola) spol. GIP Schoellerova, s. r. o.;
- smlouvy o spolupráci se společností Attavena, o. p. s.,
na projektu rekvalifikačních kurzů Základy práce s počítačem
pro osoby pečující o malé děti na mateřské nebo rodičovské
dovolené.
schválila
- žádost o investiční dotaci z rezervy pro městské části vytvořené
v kapitole 1016 schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2009.
souhlasila
- s předloženou projektovou dokumentací na úpravu parkoviště
na poz. parcel. č. 1272 v k. ú. Čakovice (bývalá autoškola);
- s bezúplatným nabytím pozemků parc. č. 1280/3 a 1280/35, k. ú.
Čakovice a zařízení dětských hřišť na těchto pozemcích od spol.
ING Zámecký park, s .r. o., za podmínky, že závady vyplývající
z revizních zpráv budou odstraněny ke dni předání;
- s přístavbou zimní zahrady k hotelu IMOS v ul. Za tratí, Čakovice;
- s projektovou dokumentací akce Nová pobočka ČS ,a. s.,Praha 9 – Čakovice, č. p. 8222 Globus
vzala na vědomí
- rozhodnutí ředitele ZŠ Dr. E. Beneše, Čakovice o vzdání
se funkce ředitele ZŠ ke dni 31. 7. 2009;
- rozhodnutí ředitelky MŠ Čakovice I, Něvská, Čakovice o vzdání
se funkce ředitelky MŠ ke dni 31. 7. 2009.
seznámila se
- s informací o možnosti získání dotace z EU na vybudování
fotovoltaického zdroje na školských objektech MČ a rozhodla
zajistit s řediteli přípravu k podání žádosti;
- s dopisem MČ Praha 18 týkajícím se omezení provozu na lince C v úseku Ládví – Letňany a v plném rozsahu se připojila
k nesouhlasu s omezením a výzvě MČ P18.
projednala
- návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 11/ 2006 Sb., hl.
m. Prahy, o maximální ceně za zpopelnění zemřelého, uložení
popele atd. – bez připomínek;
- změnu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb.,
zpracované na základě změny zákonů v sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti – nově je zaveden institut veřejné služby
a poskytování dávek státní sociální podpory se převádí na Úřad
práce hl. m. Prahy .
zabývala se
- dalšími žádostmi občanů nebo firem z různých oblastí; celkem
bylo projednáno 58 bodů jednání, k nimž bylo přijato usnesení.
Tyto uvedené a další body jednání jsou uvedeny v zápisech
z jednání RMČ.
Zápisy z jednání rady a zastupitelstva MČ jsou uloženy a k nahlédnutí na Úřadu MČ Praha – Čakovice a jsou také umístěny
na stránkách www.cakovice.cz.
Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice
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Otázky a odpovědi
Dokončení ze strany 1

Úprava pracovní doby tak, aby vyhovovala i klientům, kteří
přijíždějí z práce do Čakovic večer, možná i sobotní a nedělní
provoz. Rozhodně zlepšení prostředí, zaručení diskrétnosti
a v neposlední řadě zrychlení vyřizování bankovních operací.
Co by však v centru Čakovic mělo zůstat, je bankomat pro výběr
hotovosti. Předpokládám, že v této věci k dohodě se zástupci
České spořitelny dojde.
A co bude v uvolněných prostorách? Pozorný čtenář informací z jednání rady již jistě ví, že tyto prostory, stejně jako sousední
přízemní byt bude přebudován na služebnu městské policie.
Navýšení počtu strážníků v naší městské části je totiž podmíněno
vybudováním větších prostor.
Alena Samková, starostka

Ilustrační foto

Psí život závisí na páníčkovi,
tak ať se stará
Chovat psa nepředstavuje jen hrát si s ním, cvičit ho, krmit
ho a starat se o něj jako o věrného přítele. Chovat psa znamená
mít i povinnosti vůči úřadům.
V průběhu února a března objevují majitelé psů na území Čakovic, Miškovic i Třeboradic ve svých poštovních schránkách složenku s příslušnou částkou odpovídající úhradě místního poplatku
ze psů. Jeho výše je rozdílná pro důchodce (200 Kč/rok), majitele
psů bydlící v rodinném domku (300 Kč/rok) či v bytě (1500 Kč/
rok). Pokud však někdo zmíněnou složenku z nějakého důvodu
neobdrží, rozhodně ho to povinnosti zaplatit poplatek nezbavuje.
Zkrátka všichni majitelé čtyřnohých miláčků musí svou povinnost
splnit řádně do 31. března. Jinak se totiž vystavují nebezpečí,
že jim poplatek může být navýšen až na trojnásobek.
Ovšem zaplatit jednou ročně místní poplatek ze psů není
pro psí páníčky jedinou povinností. Ty začínají už při samotném
pořízení si tohoto zvířete. To, že má psa, musí jeho majitel oznámit
úřadu do 15 dnů. Zjednodušeně řečeno, na radnici musí vědět
o každém psovi starším tří měsíců žijícím na území Čakovic,
Miškovic a Třeboradic. Pokud se některý majitel bude snažit této
povinnosti vyhnout, nemusel by se později doplatit. Jakmile by
byl při některé z připravovaných kontrol odhalen, mohl by se dočkat nemalé pokuty. A věřte, že to se vůbec nevyplatí.
Tím však ve výčtu povinností nejsme u konce. „Každý pes
starší šesti měsíců musí mít čip nebo tetování,“ uvedla Jana
Černá, do jejíž kompetence v rámci Úřadu MČ Praha - Čakovice
tato problematika patří. Takto označené zvíře je zároveň vedeno
i v magistrátním registru chovatelů psů, kam se musí přihlásit
do 30 dnů od doby čipování nebo tetování. I když čipování není
Pokračování na straně 3
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Čakovičtí radní už znají letošní rozpočet
Dokončení ze strany 1

školky potřebuje rekonstrukci jako sůl.
Děti z miškovické školky budou nějaký
čas chodit do čakovické mateřinky sídlící
ve Čtyřlístku. Proto i tam poputují nějaké
finance, konkrétně pak na vybavení dvou
tříd. Tím zatím větší investice do školství
na nějaký čas asi ustanou.
Doprava, asi nejožehavější a nejdiskutovanější téma komunálních politiků, ale
i běžných občanů. Než se podaří zrealizovat plány na papíře a postaví se radiála
kolem Prahy, aby částečně odlehčila dopravně zatíženým Čakovicím, než se plně
zrekonstruuje Cukrovarská ulice, připravuje radnice ještě jeden projekt, který by
mohl zlepšit dopravní dostupnost centra

a zároveň snížit počet automobilů. Řeč je
o přestupním terminálu městské hromadné
dopravy u vlakového nádraží v Čakovicích.
Aby se mohla jeho stavba uskutečnit, je
nutné připravit projektovou dokumentaci,
a právě ta figuruje také mezi položkami
výdajové části rozpočtu.
Projektová dokumentace by měla
vzniknout i na další dvě investiční akce
– rekonstrukce dílen a zázemí technické
správy čakovického úřadu a výstavba
kulturního centra, které by mělo vyrůst
v sousedství zámku.
Stejně jako v předchozích letech, i letos
radnice podpoří činnost některých zdejších
spolků či přispěje na vybrané kulturní akce.
Nově chce radnice přispět 150 tisíci koru-

Pozvánka na hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Miškovice Vás srdečně zve
na tradiční hasičský ples, který se koná dne 28. března
od 20.00 hod. v Třeboradicích v Maximum Club restaurantu. K tanci zahraje Plzeňský expres V+V.
Bohatá tombola zajištěna. Vstupenky si můžete
rezervovat na tel. č. 606 450 733 p. Hrdina.

nami i na sportovní přípravu zdejší rodačky
Kateřiny Komárkové, která je už ve svých
14 letech členkou reprezentační skupiny
plavců České asociace tělesně handicapovaných sportovců a v loňském roce
dokonce reprezentovala Českou republiku
na loňské paralympiádě v Pekingu.
Aby se vše, co je v tomto článku zmíněno ve formě návrhu, stalo skutečností,
musí to svým hlasováním zpečetit ještě
zastupitelé.
(šv)

Psí život závisí ...
Dokončení ze strany 2

úplně levná záležitost, vyplatí se. „Po dobu
dvou let od zapsání do pražského registru
chovatelů psů jsou majitelé zvýhodněni
při placení místního poplatku, a to částkou
až 350 korun za rok, tedy maximálně 700
korun,“ doplnila Jana Černá.
Vybrané peníze nekončí však někde v nenávratnu, ale jsou vynaloženy zpět k užitku
pejskařů. čtvrtina jde sice do magistrátní pokladny, ale zbytek naštěstí zůstává v Čakovicích. Z nich je pak hrazen úklid znečištěných
veřejných prostranství, koše na psí výkaly
nebo jejich doplňování sáčky. (šv)
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Na nepřízeň publika si mladí umělci stěžovat nemohou
Chodit do „lidušky“ (dřívější označení
pro základní uměleckou školu, pozn. redakce) bylo v dřívějších dobách mnohdy otázkou rodinné prestiže či módní záležitostí.
Postupem doby však mezi žáky najdeme
stále méně těch, kteří hrají na hudební
nástroj jen proto, že to chtějí rodiče. Dnes
se zde učí hodně mladých umělců, kteří tu
rozvíjejí svůj talent. Pod pokličku Základní
umělecké školy (ZUŠ) Marie Podvalové
nám pomohla nakouknout její ředitelka
Ivana Heřmánková.

Je začátek nového roku a začátek 2. pololetí školního roku. Můžete nám paní ředitelko
říci, co ZUŠ Marie Podvalové připravuje?
Naším prvořadým úkolem je zařadit
do jednotlivých oborů nové žáčky, kteří
doposud studovali v takzvané přípravné hudební výchově, což je hromadný
všeobecný předmět, kde se naučili noty,
písničky, rytmus, intonovat. Od druhého
pololetí začínají hrát na hudební nástroj,
který si vybrali. Říkáme tomu kroužky,
protože děti jsou na hodině po dvou. Týká
se to nyní čtyřiceti žáků. Největší zájem byl
o zobcovou flétnu, klavír, kytaru a zpěv.
To jsou tradiční hudební nástroje, vyučujete i na jiné, méně obvyklé nástroje?
Ano vyučujeme, ale na ty hrají až starší děti,
nejdříve tak ve věku 9, 10 let. Máme výborný
pozoun, violoncello, bicí soupravu a saxofon.
Lze říci, že zájem o výuku hudebních oborů je tak velký, že zájemce musíte i odmítat?
Bohužel ano, stalo se nám to v tomto
školním roce poprvé, dokonce jsme museli
pro žadatele vytvořit i pořadník. Pokud pak
v průběhu školního roku někdo odpadne,

Den otevřených dveří
v MŠ Čakovice I., Něvská 830
25. února
9.00 – 10.00 a 15.00 – 16.00 hod.
Prohlídka interiéru školy
Podávání informací o provozu MŠ
Prosíme o dodržení uvedeného
časového rozmezí s ohledem
na provoz mateřské školy.

nahradíme jej jiným zájemcem právě na základě onoho pořadníku.
Dokážete vybrat ze seznamu akcí, které
vás čekají do konce školního roku, ty nejdůležitější nebo něčím výjimečné?
Všechny akce jsou pro nás a naše žáky
stejně důležité. Některé z nich jsou však
tradiční a veřejnosti dobře známé jako například koncert učitelů nebo pořad ke Dni
matek – Koncert rodičů s dětmi, dále pak
Promenádní koncert a výstava v parku.
Nesmíme zapomenout ani na koncert
absolventů. Novinkou letos je Velikonoční
koncert, který ale nebude jen o hudbě, ale
ukázky svých prací tu budou mít také žáci
z výtvarného oboru (přehled akcí viz tabulka,
pozn. redakce).

Chystá něco také dramatický obor?
Každé druhé pololetí zveme do zámku
místní mateřské školky a připravujeme pro
děti takzvaný Výchovný koncert, kde jim
přiměřenou formou představujeme hudební nástroje, na které se naše děti učí hrát.
A letos poprvé na této akci literárně-dramatický obor předvede dětem i pohádky. Pilně
je nyní studují, mají připravené kostýmy
a rekvizity, se kterými jim pomáhal výtvarný
obor. Pokud vím, tak děti uvidí Červenou
karkulku a ještě další dvě pohádky.
Pro každého umělce, i toho začínajícího, je velmi důležité publikum. Jak vás
přijímá to zdejší, čakovické?
Zdejší publikum nás přijímá velmi dobře. Už jsem na začátku zmínila, že máme
stálé akce a na ně chodí i stálé publikum.

Na koncertech, představeních a výstavách
pak samozřejmě nechybějí ani rodiče
účinkujících. A protože máme spoustu
žáků, bývá na našich akcích dost plno.
S návštěvností tedy problém nemáme.

Vystupujete i jinde než v Čakovicích?
Ano, novinkou posledních let jsou vystoupení pro firmy, školy a další subjekty. Tím
žáci získávají zkušenosti a vystupují i před
neznámým publikem a v jiných sálech, což
je pro jejich umělecký růst jen přínosem.
Věnují se vaši absolventi svému oboru
i po ukončení docházky na ZUŠ?
Ano, o mnohých víme. Dokonce se můžeme pochlubit i takovou raritou, že tři
z našich pedagogů jsou našimi absolventy.
Jsou to Pavel Vašíček, Marta Rousková
a Štěpánka Heřmánková. Spoustu našich
bývalých žáků také účinkuje v divadlech
a orchestrech. Možná je to dáno i tím,
že v pedagogických řadách působí i výkonní umělci a díky nim se mnoho talentů
věnuje své zálibě později i profesionálně
a na druhou stranu tak získáváme i zpětnou vazbu o jejich pozdějším uplatnění.
Kdo všechno může v ZUŠ Marie Podvalové studovat? Jsou to jen žáci navštěvující
základní školu nebo i starší zájemci?
Nejnižší možný věk pro studium na naší
škole je 5 let. Oficiální horní věková hranice
je 26 let. Jde pak o studium pro dospělé,
ale není úplnou výjimkou, že tu najdete
i starší žáky. Když to jen trochu jde a máme v daném oboru místo, tak se snažíme
všem vyhovět. Jde například o paní učitelky
z mateřských škol nebo ze základní školy.
To je pak ale úplně jiná práce.
Děkujeme za rozhovor.

Datum

Začátek v

Název akce

11. března

18.00 hod.

Koncert k výročí TGM

1. dubna

18.00 hod.

Koncert učitelů ZUŠ

8. dubna

18.00 hod.

Velikonoční koncert

29. dubna

18.00 hod.

Pedagogové ZUŠ a jejich hosté

6. května

18.00 hod.

Koncert rodičů s dětmi

27. května

13.00 – 18.00 hod.

Den otevřených dveří

1. června

13.00 hod.

Výstava v parku

1. června

17.00 hod.

Promenádní koncert v parku

3. června

18.00 hod.

Koncert absolventů ZUŠ v Atriu (koncertní síň na Žižkově)
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Rezidence Viva: Hrubá stavba dokončena!
ÄÙØªádçl×ÝîÕÜXÞÙâXêçèÕêÖÕÖí¡
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ÙÙâláÕØÝçäãîÝa¡
âláéçäãXØXâlá
çèXêÕÞl×laÕßãêÝ×ßãé
ÖíèãêãéîXçèÕêÖé 
ßèÙæXÞÙ×ÙââXîÙÞác¡
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ØXâÕêl×ÙÞÕßèÙèÝâÕÖíè¢¾ÝÖæîíçÙ
ÖéØãéáã×ÝØÕàlîXÞÙá×ÝäãØlêÕèâÕ
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æãîÜãØâdÖíÞçèÙçÙádàÝîÕÞlèâÕäæã¡
ÞÙßèäãØlêÕè¢

Praha 9 – Čakovice
Oderská ulice

dokončení podzim 2009

prodáno již

30% bytů

t 162 bytových jednotek
t 1+kk – 4+kk / 39 – 100 m2
t 3 dvojdomy / 2 dětská hřiště
t atraktivní architektonické řešení
t francouzská okna ve všech bytech
t internetové připojení/optika

t ceny od 39 000 Kč/m2
t
t
t
t

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

www.rezidenceviva.cz

developer
prodejce

prodejce

224 934 680

221 511 160
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Mateřské centrum připravilo řadu novinek
Mateřské centrum Cirkus, které v letošním roce oslaví již své 5. narozeniny, pro
vás připravilo spoustu zajímavých aktivit.
Do našeho pravidelného programu zařazujeme od února hudební kroužek pro děti
od 3 let. Bude probíhat pravidelně v pondělí od 15 hodin a povede ho zkušená
hudebnice a zpěvačka. Děti se naučí práci
s dechem, intonaci, rytmus a text písniček,
závěr vyučovací hodiny bude věnován
pohybovému doprovodu písniček a bude-li
zájem, je možné zařadit i výuku hry na zob-

Divadelní představení pro nejmenší
V programu Mateřského centra Cirkus naleznete pravidelná divadelní představení:
středa 18. března 9.30
O malém rytíři Juráškovi, divadlo Anima Candida
středa 8. dubna
9.30
Medvídek Flóra, divadlo Kejklíř
květen (bude upřesněno)
Jak sloni k chobotu přišli, Divadlo jednoho Edy
středa 10. června 9.30
Jak medvědi vařili, divadlo Krab.
covou flétnu. V kroužku jsou ještě volná
místa, máte možnost se přihlásit.
Od března budou středy dopoledne
věnovány dětem od 1 roku do 3 let s do-

provodem. Od 9 hodin zařadíme další
hodinu cvičení, o které je velký zájem,
a od 10 do 11 hodin bude probíhat Hravá
hodina naplněná pohybovou a výtvarnou
činností odpovídající dětem této věkové
kategorie. Děti se naučí nové básničky
doprovázené pohybem a vyzkouší si
namalovat, vystříhat, nalepit či natisknout
svoje první výtvory. Do kroužku se můžete
přihlásit na telefonních číslech 737 444 367
a 606 218 743 nebo přímo v MC. Počet dětí
v kurzech bude omezen.
Za MC Kateřina Arnotová

Mateřské centrum Cirkus a občanské
sdružení LíPa všechny srdečně zvou
na 1. společný ples, který se bude konat 13. března 2009 od 20 hodin v sále
restaurace Maximum v Třeboradicích.
Během večera na vás bude čekat živá
hudba, předtančení i tombola. Předprodej vstupenek na telefonních číslech
737 444367, 608 328686, 606 218743
nebo 777 081421. V předprodeji sleva!

Podzim dokonale prověřil připravenost hasičů
Uplynulo již půl roku od posledního
čísla U nás v čakovicích kde jsme vás,
občany naší městské části, informovali
o naší činnosti SDH Miškovice. Nyní vás
chceme informovat, co se za tento půlrok
u našeho sboru událo.
Prázdninové měsíce proběhly v klidu,
až na událost, kdy dva členové naší jednotky odhalili nepovolené pálení v miškovickém parku. Šlo o bezdomovce, který
vypaloval kabely. Vše se však vyřešilo domluvou a likvidací ohně.
Počátkem září jsme zajišťovali pro děti
v letňanském aeroklubu, v rámci ukončení
prázdnin, spolu s SDH Březiněves, ukázku
hasičské techniky a hasebního zásahu při
požáru ropných produktů za použití střední
pěny. V tuto dobu jsme ani netušili, co nás
brzy čeká. Dne 7. září jsme byli v 16.48
hod. vyzváni operačním důstojníkem Hasičského záchranného sboru Praha (dále
jen HZS Praha) ke svolání družstva v rámci
Jednotky požární ochrany Letňany (dále

jen JPO Letňany) a následnému držení
pohotovosti na hasičské stanici v Holešovicích. Po příjezdu na stanici nám bylo sděleno, že veškeré jednotky HZS Praha byly
povolány na požár Libušské tržnice SAPA.
V 19.50 hod. jsme dostali pokyn k vystřídání vrátivšího se družstva této stanice
a vyjíždíme směr Libuš. Na místě události
provádíme za pomoci dýchací techniky
dohašovací práce. Desátou hodinou činnost naše a všech dalších dobrovolných
jednotek končí a vracíme se domů.
Jako by ohňů v Praze mělo být málo,
dne 16. října ve večerních hodinách přichází
další pokyn k výjezdu, požár Průmyslového
paláce na pražském výstavišti. Jestliže
na požáru v Libuši bylo nasazení všech
jednotek zasahujících složek velké, tak zde
přímo maximální. Jako družstvo JPO Letňany
jsme se podíleli na přímé likvidaci požáru
za pomoci dýchací techniky a 2C proudů.
Zcela vyčerpáni se vracíme před půlnocí zpět
na základnu. A ještě toho nemělo být dost.

V ranních hodinách, dne 6. listopadu, přichází do třetice žádost o pomoc
od HZS Praha. Opět hoří v námi již dobře
známé tržnici SAPA. Požár byl tak velkého
charakteru, že byly povolávány i jednotky
mimopražské. Zajišťovali jsme cisternou
kyvadlovou dopravu vody k místu události.
Kolem 20. hodiny, na příkaz velitele zásahu,
vytváříme družstvo s úkolem dohašovacích
prací ve stanoveném úseku uvnitř budovy.
Opět využíváme dýchací techniky, 1 C
proudu a ženijního nářadí. Naše družstvo
opouští místo požáru až v 5 hodin ráno
následujícího dne.
Pro všechny z nás tyto události znamenaly další a velkou zkušenost a motivaci
k další dobrovolné činnosti.
SDH Miškovice přeje všem občanům
naší městské části všechno nejlepší
a úspěšný, právě začínající nový rok
2009.
Ludvík Hrdina, velitel SDH Miškovice
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Krámek pro kreativní tvoĜení
U nás najdete vše pro ruþní tvoĜivé techniky, jako jsou ubrousková technika, korálkování, mozaika, práce
s pedigem, ruþní výroba mýdel a svíþek, floristika, drátování. Novinka – Enkaustic a technika Tiffany.
Najdete nás na adrese : Dr.Marodyho 912/16 (Stará náves), Praha 9 – ýakovice
Provozní doba: Po – Pá 10-17h / So 9 -12h Kontakt: www.creative.icpraha.cz ; Tel.:266310617
PoĜádáme kurzy k osvojení uvedených technik
PĜehled kurzĤ od 21.2.2009 - 20.06.2009

Kreativní akce pro dČti

21.02.2009 Enkaustic – Malování horkým voskem
25.02.2009 Jarní magnetky a zápichy
21.03.2009 Terakotové barvy – ZmČna vzhledu(papíru, lepenky) 25.03.2009 Kraslice
28.03.2009 Technika Tiffany – Vitráže technikou Tiffany
22.04.2009 Ubrouskování
04.04.2009 Malované kraslice technikou ''Madeira''
20.05.2009 Triþka
25.04.2009 Malované sklo – Výroba a malování sklíþek
10.06.2009 Krabiþka na poklady
16.05.2009 Decoupage – Výroba šperkovnice pomocí ubrouskové techniky s strukturálních past
13.06.2009 Smalty na sklo – Výroba smaltovaného šperku
20.06.2009 Letní korálky – Výroba korálkĤ dle pĜání
e-mailový účet

vysokorychlostní trvalé připojení k Internetu
za cenu

550 Kč / měsíc !!!
rychlost 8.192 / 8.192 kbps | max. agregace 1:10
ADC Systems s.r.o.
Všetatská 64, 19600 Praha 9 - Miškovice
t: 222 728 882, internet@adc.cz, www.adc.cz/internet
Cena uvedena bez DPH. Pokrytí Miškovice, Třeboradice a okolí.

E-MAIL

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

webhosting

WEB

BEZPEČNOSTNÍ
KOMISE
Tel.: 283 932 544
bezpecnostni.komise@cakovice.cz

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

IP telefonie

VOIP

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám garáž v Čakovicích v ul. Ke Stadionu. Tel. 737 909 177.

Brusírna ELPIS
•
•
•
•

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

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

Kubelíkova 59
Praha 3 – Žižkov

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

e-mail: dispecink@elpis.cz
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Radnici ozdobí výstava
Po výstavě čakovického rodáka Jaromíra Skřivánka v závěru loňského roku čeká
příznivce výtvarného umění v prostorách
čakovické radnice další výstava. Autorem
maleb bude tentokrát žena – Jana Rozková, rodačka z Kyjova, která je žákyní
malíře a profesora Radoslava Kutry. Mezi
hlavní náměty jejích olejomaleb patří
obrazy krajiny, zátiší i figurální motivy. Výstava bude veřejnosti přístupná ve dnech
17. – 19. března od 10 do 16 hodin a skončí
20. března ve 13 hodin.
(šv)

Co vás čeká v Cirkusu?
Na úterý 24. února jsme pro nejmenší
připravili v Mateřském centru Cirkus karneval.
Přijďte si dopoledne mezi 9. a 11. hodinou zatančit a zasoutěžit v karnevalových maskách.
Na středu 25. února od 20 hodin zveme
všechny tvořivé maminky na druhý večer
uspořádaný společně s odbornicemi z kreativního obchůdku v Čakovicích. Tentokrát
budeme malovat technikou voskové batiky.
Zájemci hlaste se prosím předem.
Po úspěšném podzimním bazárku dětských věcí jsme připravili i jeho jarní verzi
… aneb jarní vítr do šatníků, která proběhne
od 18. do 20. března. Příjem oblečení bude
probíhat ve čtvrtek 18. března od 10 hodin
do 11.30 a od 16.30 do 18 hodin. Prodávat
se bude v pátek 19. 3. od 9 do 12 hodin
a od 14 do 17 hodin a v sobotu 20. 3. od
9 do 12 hodin.
Za MC Kateřina Arnotová
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Tématická a přednášková odpoledne
v klubu seniorů na březen
4. března

14.00 hod. R. Horvátová a Z. Zelenková - IC Creativ
téma: „Enkaustika – malování voskem.“
(S sebou je jednorázové papírové utěrky.)
12. března (čtvrtek) 14.00 hod. Eva Sokolová
téma: „Vyprávění o staropražských poutích“
(Josefská, ke sv. Matěji, Slamník, Fidlovačka...)
18. března
14.00 hod. RNDr. Pavel Mrázek
téma: „Podivuhodný vznik města
Týnce nad Sázavou.“
25. března
14.00 hod. Erika Holubová
téma:“Vmačkávaný patchwork.“
(Přijďte si vyrobit netradiční velikonoční vejce.
S sebou si vezměte zbytky světlých látek, nůžky
a pokud seženete polystyrenové vejce.)
30. – 31. března
Sbírka pro Diakonii Broumov

Spoustu zajímavých věcí se o sobě dozvěděli ti, kteří přišli v lednu do klubu seniorů na přednášku
Andrey Hanzlové o arteterapii. Stačilo jen jakkoli namalovat své jméno a pak jen poslouchat, co o vás
toto dílko napovědělo.
Foto Jindra Soroková

Březnová sbírka ošacení pro Diakonii Broumov
Kdy?
Kde?
Co?
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

dne 30. března od 13.00 – 17.30 hod.
dne 31. března od 13.00 – 16.00 hod.
Klub seniorů, Cukrovarská 52, Praha 9 – Čakovice
Naším prostřednictvím můžete darovat:
ošacení dámské, pánské, dětské, vše zimní i letní
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy
látky, vlny, příze (i zbytky)
péřové přikrývky (i samotné peří), polštáře, deky a spací pytle
školní a sportovní potřeby
hračky – nezničené, rozbité vám budou vráceny
obuv – jen nová, použitá vám bude vrácena
kabelky, batohy a školní tašky
kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy
nádobí skleněné, porcelánové, kovové a funkční domácí spotřebiče
prací a čisticí prostředky, hygienické a toaletní potřeby

Nenoste matrace, dětské postýlky, kočárky
ani kola!
Upozornění: Oděvy nenoste volně, jinak
nebudou přijaty. Vhodné je dát je do krabic nebo pytlů.
Vámi darované věci jsou určeny dětem, ale
i dospělým osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Poničené hračky
a potrhané ošacení již nikomu neposlouží
a vzniknou tím pouze vyšší náklady na jejich likvidaci. Proto vás žádáme, abyste
takové věci nenosili! Děkujeme.
Jindra Soroková
správce klubu seniorů
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