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Co se v Čakovicích dělo
roku 1933
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Úřad nabízí několik
volných pracovních
pozic
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Tradiční letní úpravy
chodníků

Rozjel se projekt Krajinný park
Havraňák, str. 4-5
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Milí sousedé,
zahájili jsme jednání se společností Odien Group,
majoritním akcionářem Avia, a to za účelem vypracování celoregionální dopravní studie. Jejím cílem
je zjištění dopadu plánovaného rozvoje areálu Avie
na celý region.
Jelikož studie, o kterou se Avia opírá, je z roku 2004,
tedy uplynulo již 14 let, tak jsme namítali, že je zastaralá a irelevantní, jelikož nezohledňuje dnešní
stav a realitu.
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Proto jsme se s panem ředitelem Drozdem, který
Avii vede, domluvili na vypracování této regionální
studie. Společně jsme se sešli s ním a s představiteli
městských částí Praha 18, Praha 19 a Praha - Vinoř,
abychom monitorovali veškeré vstupní dopravní
brány a našli optimální řešení pro celý náš region.

naší městské části. Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem lidem, kteří si udělali čas,
ochotně přispívali do debaty a přinesli také několik
dobrých myšlenek, které si zasluhují rozpracování.
Hlavním tématem byla pochopitelně doprava, a to
jak osobní, tak veřejná. Taktéž ze setkání s občany
vyplynulo, že jakýkoliv rozvoj musí být nízkointenzivní. To znamená, že v celé městské části by se už
neměla plánovat nová sídliště. Jasně se ukázalo, že
Čakovice chtějí jít směrem rodinných domů.
Přeji vám co nejpříjemnější prožití krásných letních
dnů, ať jste na silnicích opatrní a v pořádku se ze
svých cest vrátíte domů. Šťastné prázdniny!.

S úctou, váš starosta Alexander Lochman

Proběhlo také představení metropolitního plánu
a s ním spojená rozsáhlá diskuse o budoucí tváři

Krajinný park Havraňák

Pokud vše půjde tak, jak má, můžeme se už v blízké době těšit na
krásně úpravenou oblast okolo kopce Havraňák.

Volná pracovní místa
Strana 8
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Z obsahu

Strana 7

Videoreportáže z Čakovic

Městská část Praha - Čakovice má svůj kanál na webu
youtube, kde pravidelně najdete spoustu zajímavých
videoreportáží.

Vzácná návštěva ve školce
Strana 10

Stejně jako každý rok, tak se i během letošních prázdnin
chystá rekonstrukce chodníků na celém území městské
části.
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Opravy chodníků

Úřad MČ vyhlašuje výběrová řízení na pozice: referent - účetní,
referent Odboru životního prostředí a majetkoprávního,
dělník/řidič a správce sportovních zařízení.

Mateřská škola Čakovice I hostila vzácné hosty z celého
světa. Šlo o setkání v rámci programu Světové organizace pro
předškolní výchovu.

Perličky Jarky Krákorové

V oblíbené historické rubrice se tentokrát podíváme, co se
na území Čakovic dělo před 85 lety - v roce 1933.

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk úzmeního samosprávného
celku, 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. Redakce: Michal Káva.
Jazyková korektura: Michal Káva. Redakční rada: Miroslava Spoustová. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 426.
Evidenční číslo MK ČR E 14335. Sazba: MS-Design, tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. Distribuci do všech poštovních
schránek v MČ Praha – Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto číslo vyšlo v červenci 2018.
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Jde o společný projekt Městské části
Praha-Čakovice, Městské části Praha 19
(Kbely) a Lesů hlavního města Prahy.
„Momentálně probíhá projednávání dokumentace pro územní řízení a stavební
povolení. Odděleně na cyklostezky na
severní straně železniční trati, dále to
samé na přípravu lávky přes železniční
trať. V gesci kbelské radnice probíhá realizace lesoparku Hrušovická a i v režii
Lesů hlavního města Prahy 3. etapa letňansko-kbelského lesoparku,“ řekl místostarosta Jiří Vintiška, který společně
s kolegou Danielem Kajprem za Městskou část Praha-Čakovice tento projekt
připravuje.
M.Č. Čakovice, Kbely, MHMP

prostora architekti

49/66

V okolí Havraňáku vyroste krásný krajinný park
»» Lespoark Havraňák a jeho okolí, včetně letňanského lesoparku,
je jedním z nejoblíbenějších míst
k procházkám obyvatel Čakovic.
A pro nás všechny je zajisté dobrou

zprávou, že se chystá koordniační
projekt „Krajinný park Havraňák“,
který z tohoto místa udělá ještě příjemnější prostor.

Cílem tohoto projektu je vytvořit prostupnou krajinu mezi jednotlivými sídly a zapojit nové projekty do jednoho
funkčního celku.
V přízemí hlavní budovy úřadu se můžete podívat na malou výstavu s vizualizacemi projektu Krajinný park Havraňák.

Text: Michal Káva

M.Č. Čakovice, Kbely, MHMP

M.Č. Čakovice, Kbely, MHMP

prostora architekti

59/66

prostora architekti

57/66

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

tňany

Pražské
kolo
Miškovice

Miškovice

8100

volnočasový
park
Miškovice

Čakovice

Zabitý
kopec

8100
krajinná
vazba

zámek
Ctěnice

Pražské
kolo

záměr:
železniční zastávka
Praha - Čakovice Havraňák

A27

LESOPARK HAVRAŇÁK

nová
lávka

železniční trať č. 70
Praha - Neratovice
směr Čakovice

směr Kbely

A27
LETŇANSKO - KBELSKÝ
LESOPARK

LESOPARK
HRUŠOVICKÁ

KbČa

ny

A44

Vinoř

LETŇANSKO - KBELSKÝ
LESOPARK III. etapa

souvislá údržba ulice
Toužimská

M.Č. Čakovice, Kbely, MHMP

výstavba mini
okružní křižovatky na
stávajících asfaltových
površích

A44

Kbely

výstavba nové
telocvičny ZŠ Kbely
Albrechtická a
úprava předprostoru
projektant
“atelier Slavíček”

KbHl

LETIŠTE LETŇANY

Salatice

prostora architekti

vazba na celoměstský
systém zeleňě

KbKy

legenda

Via
Sancta

17/66

měřítko
1:2500
0

25 50 75 100

c - cyklotrasa navrhovaná

c

b - cyklotrasa existující

b

a - železniční trať

a

f - ideová krajinná vazba

f

e - související stavební projekty

e

d - související projekty rekreace

d

Park
Aerovka

Kyje
Salatice

5

SPOLEČNÝ PROJEKT
MČ PRAHA 19 KBELY,
MČ PRAHA-ČAKOVICE,
A MAGISTRÁTU HL. MĚSTA PRAHY

mĚStSkÁ čÁSt

VOLNOČASOVÝ PARK AKTIVNÍHO ODPOČINKU NA
KRAJINNÉM ROZHRANÍ MĚSTA A KRAJINY

KRAJINNÝ PARK HAVRAŇÁK

prostora architekti
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Zprávy z obce

»»I v letošním roce se během léta
zrekonstruují některé staré chodníky. Které to budou?
„Dokončí se například chodník v Oderské ulici, na západní straně vozovky,
včetně části, která pokračuje do ulice
Ke Stadionu na autobusovou zastávku
Oderská. Dále se dodělá chodník v ulici
Něvská, v úsecích, které ještě nejsou hotové. Opravovat se bude rovněž chodník
v Třeboradicích na ulici Schoellerova,
a to na západní straně vozovky, od třeboradického hřbitova, až po dům s pečovatelskou službou,“ říká místostarosta
Jiří Vintiška.
A to ještě zdaleka není všechno, oprav se
bude konat více.
„Opraven bude také úsek podél fotbalového hřiště v Třeboradicích. Tato rekonstrukce je zároveň přípravou na nově
projektovaný chodník, který povede
od hřiště k posledním domům, které se
nacházejí na území Třeboradic. Zdejší
obyvatelé tak nebudou muset chodit po
frekventované vozovce, k realizaci nového chodníku by při rychlém získání povolení od příslušných úřadů mohlo dojít

Omlouváme se, že v tomto
čísle čakovického časopisu
nenajdete avizované
sportovní zpravodajství.
To nakonec chystáme
v rozšířené podobě do
zářijového vydání. Děkujeme
za pochopení.
Výluka na trati
Čakovice - Neratovice
Od soboty 21. července až do neděle
2. září bude probíhat výluka na vlakové trati Praha-Čakovice - Neratovice. Po
dobu této výluky budou všechny vlaky
ve vyloučeném úseku nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Ta je organizována podle výlukového jízdního řádu.
V úseku Čakovice - Masarykovo nádraží
budou platit náhradní výlukové jízdní
řády a vlaky budou jezdit mezi těmito
stanicemi ve 30 minutových intervalech.
Podrobnější informace naleznete na
zastávkách a internetových stránkách
dopravců, tedy Českých drah a KŽC Doprava.

Chodníky se dočkají rekonstrukce
na konci letošního roku nebo příští rok
na přelomu jara a léta“ dodává místostarosta s tím, že během letních prázdnin
bude rovněž vybudován integrovaný
zpomalovací práh na ulici Schoellerova,
v blízkosti mostu přes Červenomlýnský
(Mratínský) potok, kde vznikne nový
přechod pro chodce.
Tato posledně jmenovaná rekonstrukce
u hřiště SK Třeboradice má ukončenou
projektovou dokumentaci a nyní probí-

há projednávání s úřady, které výstavbu
tohoto chodníku mohou povolit.
Rekonstrukce chodníků budou pokračovat
i po prázdninách, ve druhé polovině roku.
„Na tuto dobu připravujeme ještě rekonstrukci chodníků v ulici Vyhlídkova,
Na Barikádách a chodník by měl být vybudován i v ulici Za Cukrovarem, u provozovny Baumit, kde se nachází ostrá
zatáčka a i zde chodci musí chodit na
nepřehledné vozovce.

Text a foto: Michal Káva

Pražská plynárenská, a.s. informuje:
Na letošní letní období připravujeme řadu opatření v rámci kterých
chceme připravit svá zařízení na novou topnou sezónu. Z důvodů
rekonstrukcí, připojování nových zákazníků, plánovaných oprav
a údržbových prací (v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., §76,
odst. 4, bod C) musíme přistoupit k přerušení dodávky tepelné
energie pro ohřev teplé vody i pro některá odběrná místa ve vaší MČ.
Čakovice - oblast ulic Třtinová, Řepová, U Párníků / od 13. 8. do 26.8.
„Proti věku není léku, my ho však známe, a proto se setkáváme!
32. setkání čakovické školy, ročník 1936.
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Dění v městské části na you tube kanále
Hledáte rádi novinky na internetu a máte v oblibě videozpravodajství. Potom se zkuste podívat na stránky youtube, kde najdete kanál
MČ Praha Čakovice. Do něj kameraman a reportér Jan Spilka pravidelně přispívá reportážemi z naší městské části. Za poslední týdny
přibyla videa z následujících akcí:
Reportáž o dokončení
přerodu zahrady
mateřské školy
Čakovice II. v Třeboradicích.

Třeboradická
školková zahrada
v novém

Reportáž o plánované
výstavbě Lékařského
domu v Čakovicích,
který má za cíl zlepšit
dostupnost zdravotní péče
a centralizovat ji.

Lékaři pod jednou
střechou

Reportáž ze setkání radnice
a občanů, které se věnovalo
Metropolitnímu plánu hl.
m. Prahy. Od 27. 6 do 26.7.
mají i občané možnost
připomínkovat současný
návrh územního plánu.

Metropolitní plán
hlavního města
Prahy

Reportáž o kinobusu,
který navštívil Čakovice
18. - 21. června 2018.

Kinobus opět zavítal
do Čakovic

Reportáž z 5. ročníku
Spolkového dne
v Čakovicích.

Spolkový den

Reportáž o natáčení
videoklipu o šikaně, který
se natáčel na základní škole
doktora Edvarda Beneše
v Čakovicích. natáčení
finančně podpořila radnice
městské části.
Čakovická pouť na
základní škole

Na základce se
natáčel videoklip

Reportáž z akce pořádané
ZŠ Dr. Edvarda Beneše pro
žáky prvního stupně.
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Úřad městské části Praha – Čakovice
zastoupený tajemnicí Úřadu městské části Praha – Čakovice vyhlašuje
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH MÍST
REFERENT - ÚČETNÍ

DĚLNÍK A ŘIDIČ

Odbor: Finanční odbor

Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce, oddělení údržby

Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha – Čakovice
se sídlem Nám. 25. března 121, Praha - Čakovice

Místo výkonu práce: výchozí místo pro práci na území
městské části Praha - Čakovice je Úřad městské části Praha –
Čakovice se sídlem Nám. 25. března 121, Čakovice

V platové třídě: 8 – 9 podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše v platném
znění
Pracovněprávní vztah: plný pracovní úvazek 40 hod. týdně, na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce
Nástup do zaměstnání: předpoklad červen 2018, popř.
dohodou
Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor ekonomický, praxe
min. 2 roky s podvojným účetnictvím
REFERENT ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A MAJETKOPRÁVNÍHO
Odbor: Odbor životního prostředí a majetkoprávní
Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha – Čakovice
se sídlem Nám. 25. března 121, Praha - Čakovice
V platové třídě: 8. tř. podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném
znění
Pracovněprávní vztah: plný pracovní úvazek 40 hod. týdně, na dobu určitou s možností prodloužení, zkušební doba
3 měsíce
Předpokládaný termín nástupu: dohodou
Náplň práce: Správní činnost v rámci přenesené působnosti v oblasti životního prostředí. Správa majetku v samostatné působnosti (nájemní a jiné smlouvy, týkající se spravovaného majetku), administrativní práce související s činností
odboru.

V platové třídě: 6. – 7. plat. třída podle Nařízení vlády č.
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zák. č. 262/2006 Sb., v platném
znění, stupeň dle délky praxe
Pracovněprávní vztah: plný pracovní úvazek 40 hod. týdně, na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce
Nástup do zaměstnání: možný ihned, popř. dohodou
Náplň práce: práce při údržbě zeleně, úklidu a údržbě
městské části podle pokynů vedoucího (manuelní práce,
obsluha zahradní a jiné techniky, řízení motor. vozidel)
pracovní pohotovost především v zimním období ostatní
činnosti dle pokynů vedení ÚMČ
SPRÁVCE SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
Odbor: Odbor bytového hospodářství a správy budov
Sjednaný druh práce: správce sportovní haly a veřejného
hřiště s provozním objektem
V platové třídě: 3. - podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném
znění
Pracovněprávní vztah: 40 hod. týdně, na dobu neurčitou,
zkušební doba 3 měsíce; nerovnoměrné rozložení pracovní
doby (směny, konto pracovní doby)
Nástup do zaměstnání: možný ihned, popř. dohodou
Náplň práce: Zajištění provozu sportovních zařízení podle
provozních řádů a pokynů vedení odboru a ÚMČ

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit do podatelny úřadu na adresu:
Úřad městské části Praha – Čakovice, Ing. Milena Pekařová – tajemnice
nám. 25. března 121, 196 00 Praha 9 – Čakovice
Obálku označte slovy – NEOTVÍRAT
Kontaktní osoba: Ing. Milena Pekařová (283 061 415)
Více informací na www.cakovice.cz
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VOK (na objemný odpad)

VOK na bioodpad 2018

Vážení spoluobčané,
v roce 2018 budou pro potřeby občanů MČ Praha - Čakovice
přistavovány kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery
zajišťuje a financuje MHMP a tím i stanovuje podmínky výběru odpadu a druhu odpadu, který do VOK patří.
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.).

Vážení spoluobčané,
i v druhé polovině roku 2018 budou pro potřeby občanů přistavovány kontejnery na bioodpad. Tyto kontejnery jsou určeny na zahradní odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu bez
živočišných zbytků.
VOK na bioodpad zajišťuje a financuje MHMP.

Z MHMP máme přiděleno na období 7 – 12/2018 (15 ks VOK)
srpen – 01.08., 22.08., září – 05.09., 26.09.
říjen – 10.10., 24.10., listopad – 14.11.

Z MHMP máme přiděleno na období 7 – 12/2018 (18 ks
VOK) na bioodpad.
červenec – 07.07., 21.07., srpen – 04.08., 18.08.
září – 09.09., 23.09., říjen – 14.10., 28.10.
listopad – 10.11.

Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a odvoz bude ten samý den v 18.00 hod.

Kontejnery budou přistavovány v sobotu mezi
9.00 – 12.00 hod.

Stanoviště těchto kontejnerů jsou následující: Třeboradice - parkoviště u hřbitova, 1 ks, Miškovice - Na Kačence, 1 ks.
Mimo tyto dny je možné využít stanoviště VOK Na Bahnech k odložení velkoobjemového odpadu a sutě do přistavených kontejnerů.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 2018
Praha - Čakovice
datum – den

zastávka

28. 07. - so
04. 09. - út

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

čas od – do
po – pá
so
15.00 - 1520
8.00 - 8.20
15.30 - 15.50
8.30 - 8.50
16.00 - 16.20
9.00 - 9.20
16.30 - 16.50
9.30 - 9.50
17.00 - 17.20
10.00 - 10.20
17.30 - 17.50
10.30 - 10.50
18.00 - 18.20
11.00 - 11.20
18.40 - 19.00
11.40 - 12.00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje a financuje hlavní město Praha.
Při mobilním (zastávkovém) sběru lze bezplatně odložit následující druhy nebezpečného odpadu:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, olej a tuk (kromě jedlého), baterie a akumulátory, nepoužitelná léčiva
a cytostatika, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné
látky (čistící prostředky)
Není možné odložit vyřazená elektrozařízení, např.: lednice, TV a PC monitory, tiskárny, mobily, rádia, videa.
Nejbližší stabilní sběrny
nebezpečného odpadu:
Jilemnická, Praha 19 - Kbely
tel.: 731 626 416
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany
tel.: 284 098 581
Voctářova 622/1, Praha 8 - Libeň
tel.: 266 007 299
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Vzácná návštěva v Mateřské škole Čakovice I
»»Před několika měsíci se MŠ Čako-

vice I zapojila do programu OMEP
– Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire - světová organizace pro předškolní výchovu
je mezinárodní nevládní organizací
sdružující osoby bez rozdílu rasy,
národnosti a politického přesvědčení, jejichž cílem je zlepšení výchovy
a péče o děti od narození do osmi let.
Byla založena v roce 1948 v Praze.
Každým rokem pořádá OMEP světové shromáždění za účasti delegací z více jak 50 zemí světa spolu
s mezinárodní konferencí, která je
vždy pro hostitelskou zemi prestižní
odbornou událostí, a která se v letošním roce konala poprvé v Praze.
V rámci konference probíhají i ná-

vštěvy předškolních zařízení a právě
o tuto akci projevila MŠ Čakovice I
zájem a byli jsme nadšeni, že naše
škola se stala jednou z vybraných.
Ve středu 27.6.2018 jsme přivítali 60 zástupců z celého světa. Nejednalo se jen
o předškolní pedagogy, ale především
o profesorky a profesory z univerzit, kteří
připravují budoucí předškolní pedagogy. Našimi vzácnými hosty byly i viceprezident(ky) OMEP pro Afriku, Asii a World
President(ka) OMEP.
Paní učitelky během několikahodinového setkání ukázaly, co „naše“ dětí zvládají… Vystoupení jednotlivých tříd členy
exkurze naprosto okouzlilo. Návštěvníci
si mohli prohlédnout budovy MŠ, zahradu, jejíž velikost a vybavení je nadchlo.
Sledovali hry dětí, povídali si s paními
učitelkami. Další částí byla krátká bese-

da – odpovědi na otázky, výměna zkušeností z oblasti předškolní pedagogiky.
Všechny zúčastněné potěšilo, že pozvání
na akci přijal i starosta MČ Praha – Čakovice Ing. Alexander Lochman, Ph.D., který neúnavně odpovídal na dotazy.
Akce se vydařila úžasně i díky nádhernému počasí, ale především díky všem,
kteří se podíleli na organizaci, tzn. zaměstnancům MŠ Čakovice I, překladatelům panu Ing. Malátkovi a jeho dvěma
kolegům a samozřejmě dětem.
Děkuji velice všem, kteří takto organizačně náročnou akci zvládli perfektně. A vy,
vážení rodiče, se můžete podívat na video z akce na webových stránkách MŠ
Čakovice I, či na webových stránkách MČ.

Mgr. Bc. Martina Buderová,
ředitelka školy

hasiči
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SDH MIŠKOVICE
Vás Srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Konaného dne: 1.9.2018 od 13 hodin
na Zbrojnici v Miškovicích
Ke Zlatému kopci 8
PROGRAM: Ukázky HZS a PČR, Záchranky, BESIP, Městské policie,
ukázka činnosti mladých hasičů
Pouťové atrakce:
Trampolíny, skákací hrady,
lezecká stěna, pěna pro děti, Ohnivá show
Hry a soutěže o ceny
vstupy na atrakce ZDARMA
Součástí dne bude i občerstvení ve stáncích

SOLARKO.pdf 1 28.04.2018 18:43:33

Nábor
Stále probíhá nábor nových
členů do Oddílu mladých
hasičů (od 7 do 17 let).
Zájemci mohou přijít každé
pondělí od 16.30 do 18.30
hodin do hasičské zbrojnice
v Miškovicích.

C

M

Y

MŠ Čakovice III
hledá učitelku
MŠ Čakovice III hledá
kvalifikovanou učitelku
pro školní rok 2018/2019.

CM

MY

CY

SOLÁRIUM
megaSun ultra power 6000 CPI

CMY

Nástup k 01. září 2018.
V případě zájmu volejte na
733 182 770, nebo pište
na e-mailovou adresu
ms.cakovice3@seznam.cz

K

1 MINUTA ZA 12,- Kč
100 MINUT ZA 1000,- Kč
OTEVÍRACÍ DOBA:
PONDĚLÍ - PÁTEK
7,00 - 22,00 HOD.
SOBOTA - NEDĚLE
9,00 - 21,00 HOD.

Panther Gym Čakovice

Budova firmy Formkov / Oderská 843/9, Praha - Čakovice
tel.: + 420 725 518 688 / e-mail: info@panthergym.cz
www.panthergym.cz / www.facebook.com/panthergymcakovice
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Kronikářské perličky – rok 1933
Leden
V Československu bylo 745319 nezaměstnaných. Z těch jen 239959 dostávalo podporu z odborových organizací.
Největší nezaměstnanost je v průmyslu
sklářském. U nás v biografu třikrát představení: Anton Špelec ostrostřelec, bylo
plno. Konaly se plesy Národního sdružení zřízenců cukrovaru U Cmíralů, ples
Živnostníků u Trykalů a sokolské šibřinky
s půlnoční scénou „V džungli“. Návštěva
dobrá. V celé Evropě napadlo mnoho
sněhu. Obecní úřad upravil úřadovnu
tak, aby úředník mohl pracovati za přepážkou a starosta měl svoji místnost
úřední. Stalo se to nutným, poněvadž
následkem nezaměstnanosti přicházelo
denně mnoho lidí pro podporu do místnosti, kde se úřadovalo.

Únor
Stanoveny poplatky pro cizí mlékaře.
Přibrán jeden ponocný, takže budou tři.
Cesty od sněhu uvolňuje v obci 10 metařů. Na chodnících bude se svítit pouze
do 10 hodin. Valná hromada stavebníků
družstva měla průběh velmi bouřlivý.
Několik členů nebylo spokojeno s přidělenými parcelami na stavbu domků
a s tím, že parcely nebyly prodávány za
jednotnou cenu. 27. v Berlíně zapálena
byla budova říšského sněmu.

Březen
V polích dosud leží sníh. V Německu konány již počtvrté volby, při kterých nebylo již agitační svobody, strana Hitlerova
byla oficiálně protěžována. Hitler stal
se kancléřem a zahájil bezohledný boj
proti Komunistům, Židům a Marxistům.
V celé zemi nastávají krvavé potyčky.

Mnoho židovských rodin stěhuje se do
zemí sousedních a k nám. Listy v Anglii, Francii a Americe shodují se v tom,
že Německo hraje o osud své budoucnosti a i budoucnosti Evropy. Oslavy 83
let presidenta T.G.M. oslavují se v celé
republice přednáškami a akademiemi.
U nás cukrovar poskytl nezaměstnaným
2 vagony uhlí a 2 q cukru.

zřízené koupaliště v Kostelci. Vítr zvedá
na silnici vrstvy prachu. Hraje se zde na
dvou místech kopaná, na dvou házená.
O Božím Těle pouť ke 4 oltářům. Místní
pouť konána za malé účasti. Nepříznivé
počasí a nezaměstnanost nebudí pouťovou náladu. Válcuje se silnice v ulici
Hálkově. Panu Janouškovi dán souhlas
k udělení koncese hostinské.

Duben

Červenec

Veliké nesnáze činí nezaměstnaným opatřování činží, které velmi vzrostly. Místnost,
která stála 80 Kč platí se dnes 1200 Kč.
V Americe zrušena prohibice a dovoleno
opět prodávati pivo. Byla radost všeobecná a v prvních dnech vypity byly všechny
zásoby. U nás konají se odvody. V domě
pana Vyhnálka vznikl oheň. Rodina seděla
u snídaně a neměla tušení, že jí hoří nad
hlavou. Oheň zpozoroval pan Rosický, který šel do továrny, upozornil okolí a spojenými silami byl oheň uhašen.

Místní hasiči oslavují 60leté trvání. Valná
hromada byla v sokolovně, v ostatních
hostincích odpoledne zábavy a v továrně veřejné cvičení. Účast veliká. Svátek
Cyrila a Metoděje se v obci nesvětí. Na
silnici se pracuje a obchodníci prodávají
celý den. K poctě Husově večer průvod
pořádaný místními korporacemi z cvičiště DTJ. V čele hudba a školní mládež
s lampiony, dále spolky hasičů, Sokolů,
Rovnosti, Baráčníků s prapory ubíraly se
k pomníku Mistra Jana. Pomník byl elektricky osvětlen a ozdoben květinami.
Promluvil starosta Fořt a učitel Andrš,
hudba zahrála chorál Kdož jste Boží bojovníci a naše hymny.

Květen
V průvodu Dělnické tělovýchovné jednoty šlo asi 30 mladších žen a 90 mužů,
Národní strana sociální jde průvodem
do Kbel a Komunisté do Ďáblic. Na všech
místech byly přednášky. Pěvecký spolek
Slavibor v Třeboradicích oslavuje památku 25letého trvání a koná pietní vzpomínku u hrobu zakladatele spolku pana
Čapka. Ve 4 hod. byl koncert.

Červen
Žita kvetou, pšenice metají a řepy ojedincují. Místní turisté odjíždějí dvěma
autobusy do Krkonoš a vrátili se večer.
Vycházky staly se potřebou a zvykem.
Omnibusy odvážejí obecenstvo na nově

Srpen
Hvězdáři pozorují na Saturnu velikou
nebývalou skvrnu velikosti Evropy.
Ministerstvo povolilo z půjčky práce
300.000 Kč na úrok 5,25% pro nouzové
práce. Při této práci nesmí se užívati strojů. Ceny na trhu: husy 11 Kč/kg, brambory 0,60-1,20, kohout 25, mozeček 7,
drštky 6, rajská jablíčka 2,60, švestky 3-4,
víno 10-12, melouny 4-6, borůvky 5 Kč.

Září
Chudinské podpory povoleny 59 lidem.
Na hubení krys vyplaceno bylo 500 Kč,
ale výsledek dosud se neobjevil. V noci
do domů vhozeny letáky proti válce. Je
sucho, prach na cestách velice obtěžuje.
Masarykova třída (pozn. dnes Cukrovarská) plná lidí pěších i na kolech. Byl zápis
do cukrovaru. Přihlásilo se téměř 3000
dělníků a dělnic z celého okolí. Cukrovar přijme v době kampaně 800 až 1200
lidí. Národní demokracie svolává veřejnou schůzi u Trykalů. Přednáší Dr. Ho-

Třeboradice - hasičský dorost
Za foto hasičů děkuji pí Novákové
z Třeboradic

historie
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Hostinec i Slavibor jsou fotky
z Třeboradické kroniky pana Širce

Prosinec

k pomníku Mistra Jana, skládání slibu
naší vlajce, koncert na náměstí, proslov
starosty, baráčnická veselice U Sládků
a divadlo U Trykalů.

Listopad

dač o hospodářských poměrech dnes.
Místnosti obou sálů byly přeplněny. Tak
navštívené schůze dosud v Čakovicích
nebylo. Když přednášející apeloval, že je
třeba k zachování samostatnosti práce
a lásky k vlasti a že se musíme opříti o přátelství nejbližších Slovanů, Srbů, Bulharů,
Poláků, propuklo shromáždění v nadšený
zpěv národních hymen. Naše republika
dosáhla počtu 15 milionů obyvatel.

Hroby zdobí se bílými chryzantémami
velikou většinou přirozenými, z malé
části umělými. Hřbitov je krásnou zahradou. V rohu zámecké zdi staví se dva
zděné krámky při východní silnici. Jeden
pro trafikantku pí. Kučerovou, druhý je
prodejna ovoce pí. Provazníkové. 19.
odpoledne svěcení sošky Panny Marie
lurdské v zdejším chrámu. Svěcení vykonal arcibiskup Kašpar, přítomno mnoho
1 28.04.2018 18:27:01
družiček acakovice2.pdf
občanstva.

Je pošmourno a sychravo. Na všech místech jsou mikulášské zábavy. Ve Španělsku anarchistické povstání, v celé zemi
válečný stav. Náš park celý svítí stříbrem.
Sněží. Cukrovary Schoeller měly valnou
hromadu za předsednictví Dr. Jar. Preisse.
Schválena byla bilance za rok 1932-33
a vykazuje čistý zisk 3.968.726 Kč. Usneseno vypláceti 30 Kč dividendy na akcii.
Opět je rozsvícen vánoční stromek na
prostranství před poštou. Vybráno zde
bylo 545,60 Kč. Starosta obce kladl zámožnějšímu občanstvu na srdce, aby třeba i nepatrnými dárky snažili se zmírniti
bídu mnohých dětí. Nastaly mrazy. O sobotním trhu prodávána vejce po 90 hal.
až 1 Kč, máslo 20-24, hovězí maso zadní
16, přední 12, vepřové 10-15, kapouni 2024. Baráčníci a Rovnost pořádají slavnosti
vánočního stromku. Místních 36 turistů
odjelo do Železné Rudy lyžařit a nalezli
skutečně sněhu dosti. Silvestr slaven byl
letos nehlučně.

Připravila Jarka Krákorová

Říjen
Zde posvícení. Krámů plno, lidí všude
plno, krásné počasí přilákalo mnoho lidí
z okolí a kramáři dobře pochodili. Největší atrakcí jsou houpačky, ačkoli bývají často příčinou neštěstí. I zde vypadlo
děvče z houpačky, naštěstí hlavou na
pana Hájka, a to ji zachránilo od smrti.
Velkostatek dobývá řepu. Koná se večírek k poctě Jana Urbana (řídícího učitele, funkcionáře a kronikáře) v den jeho
osmdesátin. V továrním hostinci sešlo se
tolik přátel, že byl zcela zaplněn, v čele
obraz oslavence a po stranách z květin
utvořeny číslice 1853-1933. Janu Urbanovi uděleno čestné občanství. Honorář
za psaní kroniky 400 Kč daroval nezaměstnaným. Shořela stodola při silnici
ke Ctěnicům. Vláda rozpustila všechny
německé nacionální spolky, poněvadž
činnost jejich směřovala k odtržení domněle německých krajin naší republiky.
Rádio denně podává zprávy o procesu
z Lipska s podezřelými ze zapálení říšského sněmu v Berlíně. Německo vystoupilo ze Společnosti národů. Všechna česká
města slavila 15 let Československé republiky. U nás akademie Sokolů, průvod
C
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PŘIJĎTE SI K NÁM

ZACVIČIT

FITNESS - VYBAVENÍ MATRIX / WORKOUT KLEC / TRX
FUNKČNÍ ZÓNA / OSOBNÍ TRENÉŘI / CARDIO ZÓNA
VACU BODY SPACE / PŘÍPRAVA NA OCR ZÁVODY
SKUPINOVÉ LEKCE / FITNESS STRAVA A DOPLŇKY
SOLÁRIUM / PARKOVÁNÍ ZDARMA / OTEVŘENO DENNĚ

Panther Gym Čakovice

Budova firmy Formkov / Oderská 843/9, Praha - Čakovice
tel.: + 420 725 518 688 / e-mail: info@panthergym.cz
www.panthergym.cz / www.facebook.com/panthergymcakovice
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již od 299 Kč za měsíc

vysoká přenosová rychlost 10 - 100 Mbps
kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
instalace zdarma a smlouva bez závazků

AKČNÍ NABÍDKA
NOTEBOOK ZDARMA

Objednejte si týden rychlého internetu
na zkoušku zdarma!
428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd 1

v Čakovicích
po-pá 8:00 - 16:30, Na Barikádách 755/28

- rámování a paspartování na míru
- široká nabídka rámů a paspart
- rámování a výroba zrcadel
- prodej kliprámů a fotorámečků
- prodej obrazových reprodukcí

www.ramovani-cvancara.cz
tel. 283 931 351, 602 235 081

nyní akce:

na rámování - sleva 10%

SPolečNoSt SPaCe 4u s.r.o. Přijme do SVého
kolektiVu řidiče Na rozVoz záSilek
Požadujeme: ŘP skupiny B, praxe s rozvozem výhodou,
komunikativnost, zodpovědnost, časovou flexibilitu.
Nabízíme: Zajímavé finanční ohodnocení a přátelský mladý kolektiv.

V případě zájmu volejte na tel.: 777 745 640
nebo pište na e-mail: j.mikulova@space4u.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC,
26.6.13
čištění, revize, opravy.
Tel.: 775132921.

13:19

MANIKÚRA - PEDIKÚRA - ČAKOVICE
HROŇKOVÁ LENKA –TEL. 605 217 055
www.manikura-pedikura-lenka.cz
Ul. Dr. Marodyho 177, Čakovice
Mani+Pedi+Shelac CND 700 Kč
Senioři Mani+Pedi 380Kč
Prodám garáž v ulici Ke Stadionu,
cena dohodou. Tel.: 721 589 345.
Odvoz starého nábytku na skládku
Stěhování všeho druhu.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vše za rozumnou cenu.
Volejte: 773 484 056
Pronajmu garáž (19 m2) v Praze Čakovicích, v areálu u koupaliště.
Cena 1.700,- Kč/měsíc.
Tel.: 777 600 581

INZERCE

Zájemci o inzerci ve zpravodaji
„U nás v Čakovicích“ mohou dle
ceníku inzerce vyplnit formulář
„Objednávka inzerce“
(ke stažení na www.cakovice.cz)
a zaslat ho na adresu:
inzerce@cakovice.cz

přirozená strava zdravá výživa psů

tor.pdf 1

92,5x136_mm_Sestava 1 5/17/18 1:01 AM Page 1

Hledáme nové kolegy na pozici
operátor ve výrobě!

VOŠ INFORMAČNÍCH STUDIÍ
A SŠ ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY

NABÍZÍME BUDOUCNOST A PRESTIŽ

Jste unavení z velkovýroby a ničí Vás noční směny?
Preferujete přátelský kolektiv a čisté pracovní prostředí?

PŘIDEJTE SE K NÁM!

INTERAKTIVNÍ GRAFIKA A VIZUALIZACE
Od užité grafiky, multimédií, scénáristiky, 3D,
až po realizaci reklamních kampaní.

NABÍZÍME

PŘENOSOVÉ A SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE
Od počítačových aplikací, přes kybernetickou
bezpečnost, až k práci s HW firmy CISCO.

NÁSTUPNÍ PLAT 25000 KČ / MĚSÍC A
DÁLE NAVÝŠENÍ KAŽDÝCH 6 MĚSÍCŮ

Požadujeme
Chuť do práce, smysl pro disciplínu,
ochotu se učit novým věcem a mít
férové jednání, manuální zručnost
a dobrý zdravotní stav.
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NAVÍC:

AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA
A DISTRIBUCE SIGNÁLŮ
Práce ve skriptovacích a programovacích
jazycích pro komunikaci s AV technikou.
Montáže a ovládání přenosové techniky,
včetně engineeringu.

Příjemné prostředí nové haly, dvousměnný provoz, 13. plat, stravenky,
životní pojištění, konzultační služby
pro zaměstnance zcela zdarma

Zkušenosti z výroby výhodou!

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE
Projektování a monitoring parametrů bezpečnostních systémů
s využitím nejen biometrických dat.

MÁTE ZÁJEM?
Radka Čornejová
tel.: 731 624 175
rcornejova@flexiblemetal.com
Flexible Metal s.r.o., Oderská 935/7a, 196 00 Praha-Čakovice

INFORMAČNÍ MANAGEMENT
Podniková informatika, služby knihoven a služby muzeí a galerií.
Výuka probíhá v moderním prostředí s využitím špičkového know-how,
s technikou využívající profesionální SW, dle profesního zaměření.

Kontakt: Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4 . Ing. Anna Luxová,
Přijďte se k nám podívat.
tel.: 775151347. www.vosis.cz

Sklad hutního materiálu v Praze 9
přijme ŘIDIČE-SKLADNÍKA.
Pož. Profesní ŘP C, karta řidiče, výhodou VZV, jeř., vazač.,
palič. průkaz. Mzda 30 - 40 tis. Kč/měs.
Tel: 731545839,
e-mail: knourek@technimat.cz.
29.06.2018
Žaluzie, rolety, garážová vrata, plisé, sítě proti hmyzu,
markýzy, garnýže, šití záclon, shrnovací dveře, čalounění
dveří, silikonová těsnění - úspora 30% tepla. Petříček,
tel: 606 350 270, 286 884 339,
www.zaluzie-rolety-praha8.cz
PEDIKÚRA Miškovice
(170,- Kč, s docházkou 220,- Kč), tel.: 606 500 867.
Přijímám poukázky seniorů od MČ.
HODINOVÝ MANŽEL-montáže kuchyní a nábytku,
malování, tapetování, vrtání, el. a instal. práce, pokládky
podlah a mnoho dalšího. Kvalitně. Tel:723488010.
Za účelem zdejšího bydlení mé rodiny KOUPÍME
pozemek nebo dům v Čakovicích, či blízkém okolí.
Cena rychle, dle kvality, možno stav k rekonstrukci,
demoliční i nový RD. Děkuji za nabídky 603801499.
Jazyková škola Angličtina Praha 9 se sídlem v Čakovicích
hledá nové lektory. Nabízíme práci v příjemném
prostředí a kolektivu, úvodní zaškolení a kvalitní
metodiku, možnost flexibilní pracovní doby.
Váš životopis zašlete na
info@anglictinapraha9.cz nebo na vanickovamarketa@
seznam.cz, případně volejte na tel.: 777 151 324.

Hledáme nového kolegu
na pozici údržbář!
Jste unavení z velkovýroby a ničí Vás noční směny?
Preferujete přátelský kolektiv a čisté pracovní prostředí?
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PŘIDEJTE SE K NÁM!

NABÍZÍME
PLAT 33000 KČ / MĚSÍC

NAVÍC:
Příjemné prostředí nové haly, dvousměnný provoz, stravenky, životPožadujeme
ní pojištění, konzultační služby
Zkušenosti z údržby strojů mechan- pro zaměstnance zcela zdarma
ických a hydraulických. Minimálně
Náplň práce:
3 roky praxe na pozici údržbáře ve
strojírenství (ne správa budov). Praco- Preventivní a prediktivní údržba strojů a zařízení, realizace nápravných
vitost, zručnost a spolehlivost.
opatření z operativních údržeb a
zajištění plynulého fungování meVyhláška 50 výhodou!
chanických a hydraulických strojů ve
výrobě.

MÁTE ZÁJEM?

Radka Čornejová
tel.: 731 624 175
rcornejova@flexiblemetal.com
Flexible Metal s.r.o., Oderská 935/7a, 196 00 Praha-Čakovice

Spolkový den byl plný sluníčka a dobré nálady
Letošní ročník Spolkového dne, který se na území naší městské části konal již popáté, se vydařil. Pořadateli byly opět
spolky Bílej mlejn a Keramický ateliér Střípek. Podle odhadu
přišlo do zámeckého parku během celého odpoledne kolem

sedmi stovek lidí, přes 200 dětí se zapojilo do soutěží, kterou
řada spolků perfektně připravila. Pochvalu zaslouží také vystupující, kteří účinkovali na pódiu.

