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V minulosti – po několik málo let – byl v naší obci rozšiřován čtvrtletník
nejprve s názvem „Halo Čakovičky“, a v roce 2008 přejmenovaný na „Naše
Čakovičky“. Ostatně v archivu obce i na jeho webových stránkách lze
dodnes některá z jeho vydání dohledat. Tento čtvrtletník byl zpracováván
jak v elektronické, tak i tištěné podobě. Jeho rozšiřování bylo poplatné
době vzniku. O elektronickou podobu nebyl příliš velký zájem z důvodu
nedostatečného přístupu k internetu a věkového složení obyvatel. Tištěné
vydání v pravidelných časových intervalech zase podléhalo zákonným
normám o tiskovinách. „Naše Čakovičky“ tak v tichosti odešly do
zapomnění!
Po deseti letech se situace podstatě změnila. Změnila se doba, změnili se
lidé! Obec se rozrostla o desítky nových rodinných domů a o stovky
obyvatel. Internet je natolik dostupným komunikačním prostředkem, že
tištěné deníky kupujeme více z nostalgie než z potřeby informací. Navíc
informace v nich za skutečností sociálních sítí více než pokulhávají.
Tento Občasník si rozhodně nebude dělat nároky na aktuálnost informací.
Informace, které chceme zprostředkovávat budou trochu nahlédnutím do
historie, trochu bilanční. Budou se však také týkat nejbližších plánů na
rozvoj obce a stavu obecního majetku a také přidáme pohled na některé
společenské události v obci. A možná občas přidáme i nějaké tipy na osobní
aktivity. To všechno jsou záležitost, které se v čase vyvíjení a z toho
důvodu se neodvažujeme slibovat informace v pravidelných intervalech.
Proto ono označení „Občasník“, byť se domníváme, že dvě či tři vydání
ročně by mohly být v silách všech, kteří se v této aktivitě dobrovolně
angažují. Nechceme však v žádném případě konkurovat aktuálním
informacím, rozšiřovaným zájemcům zprávami „Novinky na webu
Čakovičky.cz“. Budeme rádi, když přečtení následujících stránek přinese
čtenářům nejen poznatky, ale i příjemnou pohodu! A ve skrytu duše též
doufáme, že mezi nás přivede nové spoluautory!
A ještě malou poznámku na konec této úvodní části. Nehledejte nikde
v textu jména autorů. Nikdo z těch, kteří se na zpracování podílí, či
v budoucnosti budou podílet, nechce propagovat své jméno. Občasník
zároveň není žádným „kolektivním dílem“, pouze jednotlivé příspěvky
prochází stejnou korekturou. Je však namístě připomenout, že stránky
Občasníku jsou otevřeny komukoliv, kdo by chtěl své spoluobčany seznámit

s čímkoliv zajímavým ze svého okolí. A pokud to bude vyžádáno,
samozřejmě i s uvedením autorství. Jedním dechem však chceme dodat, že
Občasník nebude sloužit k vyvolání polemiky na jakékoliv téma! Jeho
primárním poslání jsou informace. Pro řešení podnětů, připomínek i kritiky
existují v obecním zřízení jiné platformy, kde se dá i rychle reagovat.
Něco málo o historii obce
Naše obec se může pochlubit dlouhou historií, neboť první písemná zmínka
pochází již z roku 1266. Historie obce je v dokumentech podrobněji
zachycena od roku 1496, kdy se obec zřejmě ještě nazývala Malé Čakovice
a jejich majitelem byl Bartoloměj Bubna ze Všebořic. V průběhu 16. století
několikrát Malé Čakovice změnily majitele až se nakonec staly za vlády
Rudolfa II. součástí císařského panství Brandýského. Dnešní název obce
se poprvé počal zmiňovat v polovině 19. století. Na katastrální mapě Čech
z roku 1842 je obec označena již jako Czakowitz, z čehož se
pravděpodobně převodem do českého jazyka odvodil současný název obce.

Výklad historie však není vždy jednoznačný, jak dokládá úryvek z knihy
„Brandejs nad Labem město, panství a okres“. Jejím autorem je Dr. Justin
Václav Prášek, učitel, historik a orientalista. Po svém penzionování v roce
1906 se plně věnoval domácí historii a místopisu. V letech 1908 až 1913

vydal postupně tři díly o historii Brandýského panství. V nich lze o
Čakovičkách nalézt tento text, odkazující na pojmenování obce:
„Čakovice, pro rozdíl s Čakovicí, v okrese Karlínském obvykle i Čakovičky,
ale naprosto nesprávně Malé Čakovice, držel roku 1496 Bartoloměj Bubna
ze Všebořic, který se odtud psal na Čakovicích, načež spojeny s Jiřicí.
V závětu svém roku 1580 odkazuje pan Mikuláš Vančura z Řehnic svým
dcerám ves celou Čakovice, které ji roku 1583 s Jiřicí prodaly Jaroslavu
Smiřickému ze Smiřic.
Kolem roku 1610 byl u Čakovic konec plotu, jímž bylo panství Brandejské
vůkol obehnáno.
Mezi statky roku 1621 po Albrechtu Smiřickém zabranými, jmenují se opět
Čakovice.“

Také se Vám již stalo, že někdo ve Vašem okolí zaměnil Čakovice a
Čakovičky? A není divu, neboť již několik století zpět v tom naši předkové
možná neměli úplně jasno!
Znak a vlajka obce
Není pochyb, že naše obec má dlouhou historii. Z té nepříliš minulé doby
lze v Národním archivu v Praze
nahlédnout do Stabilního katastru. Ten
vznikal v první polovině 19. století a
v příslušném katastrálním podkladu je
otisk obecního pečetidla. Oválná pečeť
má v horní části obraz heraldického
dvouhlavého orla a ve spodní části nápis
„OBECZ
CAKOWITZ“. Právě
zjednodušení obrazu císařského orla
jednoznačně odkazuje na dlouhodobou
příslušnost obce k majetku královské
koruny – jak již bylo uvedeno, platí to už od dob vlády Rudolfa II.
Právní úprava po roce 2000, zavádějící reformu obecního zřízení, znovu
umožnila obcím disponovat vlastními symboly (viz zákon č.128/2000 Sb.,
zákon o obcích, v platném znění, hlava II, §34a). V březnu roku 2008
rozhodlo zastupitelstvo obce o zadání zakázky na vytvoření návrhu
znaku a vlajky obce. Tohoto úkolu se zhostil specialista na heraldickou
tvorbu Mgr. Jan Tejkal z Ostravy. Výsledkem jeho práce bylo sedm variant
znaku i vlajky. Pro každou z variant byl zvolen dělený štít znaku a

v naprosté většině z nich převládal symbol orlice, odkazující na příslušnost
obce do majetku královské koruny. Do druhé části byly navrhovány
symboly odkazující např. na převažující minulý charakter převážně
zemědělské obce, či místní zvoničku. Zastupitelé však dali přednost na
připomenutí předcházejících vlastníků obce – rod Bubnů ze Všebořic.
Symbol zlomeného polobřevna pochází z erbu Bartoloměje Bubna ze
Všebořic na Čakovicích, který na konci 15. století připojil ke svému
zdejšímu statku i ves Jiřice.

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Miloslav
Vlček na návrh podvýboru Sněmovny pro heraldiku rozhodl o udělení
znaku a vlajky obci Čakovičky . Dekret o tomto rozhodnutí předal dne 13.
10. 2008 do rukou tehdejšího starosty obce Mgr. Vladimíra Cikharta.
A zajímavost na konec: za zpracování návrhů znaku a vlajky obce, včetně
vyhledání historický podkladů a příslušných zdůvodnění vynaložila obec
ze svého rozpočtu částku 14.850 Kč.
Informace o hospodaření a aktivitách obce
Když jsme předchozí odstavec ukončili číslem, budeme v tom ještě chvíli
pokračovat. Hospodaření obce se uzavírá až počátkem roku následujícího,
ale několik týdnů před koncem roku již lze získat představu o letošních
peněžních prostředcích, příjmech a výdajích obecního rozpočtu. V roce
2021 se očekávají celkové výnosy ve výši 17 milionů a 350 tisíc Kč.
Všechny částky jsou zaokrouhleny na tisíce, neboť přesné údaje budou
k dispozici až po účetní uzávěrce roku 2021. Největší položkou v příjmech
rozpočtu obce jsou výnosy z daně z přidané hodnoty, přerozdělované

státem. Ty se očekávají ve výši 4,69 milionů Kč. Pokud bychom však sečetli
podíl na daních z příjmů fyzických i právnických osob, byla by tato
hodnota mírně převýšena. Podíl na daních z příjmů fyzických osob je
očekáván ve výši 2,69 mil. Kč a u právnických osob ve výši 2,75 mil. Kč.
Jen pro přesnost je vhodné připomenout, že nikdo z nás neodvádí své daně
přímo obci. Ty samozřejmě vybírá stát a pro města a obce se přerozdělují
podle zákonem schváleného klíče. Jedním z kritérií, kterým se stanovuje
podíl každé jednotlivé obce na výnosech daně z přidané hodnoty a daních
z příjmů, je počet obyvatel. Přesněji řečeno: počet obyvatel s trvalým
bydlištěm v obci. Dalším kritériem je velikost katastru obce. Lze tedy říci,
že čím větší obec a vyšší počet obyvatel, tím je větší podíl obce na sdílených
daních. Částka je v jednotlivých letech proměnlivá, ale podle údajů
Sdružení místních samospráv se u nás pohybuje v rozmezí 10 až 12 tisíc
korun na jednoho občana s trvalým bydlištěm v Čakovičkách. Celková
částka pro obec je tedy hodně závislá na počtu obyvatel, kteří jsou zde
přihlášeni k trvalému pobytu. Je tak více než pochopitelný zájem obcí na
tom, aby si všichni upravili své trvalé bydliště do místa, kde skutečně žijí.
Čakovičky patří do oblasti obcí v okruhu hlavního města, které se od
počátku tohoto tisíciletí rozrůstají o nové rodinné domy a nové obyvatele.
S velkou nadsázkou lze říci, že mnohdy stavby domů přibývají rychleji, než
počet občanů s trvalým pobytem. A tento problém se samozřejmě nevyhýbá
ani naší obci.
V této souvislosti bude jistě zajímavé sledovat, jak byla naše obec
v minulosti osídlena. V průběhu minulého století bylo maximum počtu
obyvatel dosahováno mezi lety 1920 až 1930. Tehdy zde žilo kolem 400
obyvatel. Naopak minima lze najít v letech 1970 až 1980, kdy byly v obci
evidovány pouhé dvě stovky obyvatel. Podle výsledků sčítání lidí a bytů
v roce 2001 zde žilo 241 obyvatel a bylo evidováno 80 domů. O deset let
později český statistický úřad v Čakovičkách eviduje již 554 obyvatel a 170
domů. Výsledky letošního sčítání ještě nejsou zveřejněny, ale v polovině
letošního roku tu bylo k trvalému pobytu hlášeno 743 osob a v obci je již
265 domů. I když lze mít výhrady proti různým průměrným číslům, je
zajímavé sledovat průměrný počet obyvatel na jeden dům. Zatímco v roce
2001 jsou to přibližně tři osoby, o deset let později se tento průměr zvýšil

na 3,25. Ale data z roku letošního ukazují pokles na hodnotu 2,8. Zdá se
tedy, že i v naši obci přibývají domy rychleji než počty trvale bydlících.
Podívejme se na výdajovou část rozpočtu. Letošní předpokládané výdaje
by měly dosáhnout celkové částky 19 milionů a téměř 280 tisíc Kč.
Porovnáme-li částku příjmů a výdajů obce, je mezi nimi patrný rozdíl téměř
dvou milionů Kč. Tedy náš rozpočet – podobně jako ten státní – je pro
letošní rok deficitní. Na rozdíl od toho státního se však už při sestavování
rozpočtu zvažovala možnost získání dotaci na některé investiční akce.
Z nich zatím obec na svůj účet obdržela částku 230 tisíc Kč z Národního
programu životního prostředí a 132 tisíc Kč jako příspěvek ke zmírnění
dopadu zákona o kompenzačním bonusu. Že předpoklad o konečném
vyrovnaném hospodaření nebyl mylný, ukazuje hospodaření za tři čtvrtletí
letošního roku. Skutečné příjmy dosáhly hodnoty 14,627 mil. Kč.
Dosavadní skutečné výdaje jsou vyjádřeny částkou 13,153 mil. Kč, a
předpokládáme udržet tento trend i závěrečné části roku 2021.
Nejvýraznější položkou na výdajové stránce rozpočtu obce je financování
investic, na něž bude v letošním roce zřejmě vynaloženo až 6,63 mil. Kč.
Dalšími většími položkami jsou např poplatky za svoz komunálního a
biologického odpadu, které dosahují výše 960 tisíc Kč. Pouhou čtvrtinu
těchto nákladů však pokryjí obecní poplatky a výnos z prodeje tříděného
odpadu. Nemalý je i příspěvek obce na veřejnou dopravu, který podle
smlouvy s ROPID-em (což je organizátor Pražské integrované dopravy)
činí pro rok 2021 celkem 630 tisíc Kč. Ani Mateřská škola bez finanční
pomoci obce (jako jejího zřizovatele) nevystačí, a proto je pro ni v rozpočtu
vyhrazena částka 560 tisíc Kč. Ale i takové veřejné osvětlení si ročně
vyžádá částku kolem 400 tisíc Kč. Přitom je to výdaj, který je plně
financován z daňových příjmů obce a veřejné osvětlení slouží bez rozdílu
všem občanům, tedy i těm jejichž trvalé bydliště je zaznamenáno v jiné obci
či městě České republiky.
Nejviditelnějším projevem investic je úprava povrchů místních komunikací.
Naštěstí tyto akce protiepidemická opatření roku 2020 nezastavila, pouze
zpomalila. V závěru roku 2020 se po odkladu začalo s úpravami
komunikací v lokalitě Slatiny, a to v ulicích Chrpová a Azalková.
Vyfakturovaná částka za práce provedené v roce 2020 má hodnotu
1.278.449 Kč. Najaře letošního roku potom pokračovaly úpravy ulic

Fialková, Tulipánová, Liliová a Zvonková. Celkové náklady na úpravy
komunikací v lokalitě Slatiny, ukončené v červnu letošního roku, byly
vyčísleny na 5.824.048 Kč, včetně DHP. K dokončení úprav místních
komunikací zbývají ještě ulice Polní a Za Školou v centru obce. Pro ně byl
zpracován projekt, jehož cena byla 85.000 Kč. Dalších 130.000 si vyžádá
zpracovávaný projekt úprav ulic Akátová, Dubová, Smrková a Borová.
Připravené a schválené stavební projekty jsou nezbytnou podmínkou pro
získání dotací. Bez nich se obec neobejde, jestliže hodlá realizovat finančně
náročné investice. Proto jsou dále připravovány projekty na revitalizaci
(odbahnění) kalového rybníka u čističky odpadních vod (ČOV). Aby se tato
akce vůbec mohla uskutečnit, bude potřebné provést úpravu odtoku
vyčištěné vody z ČOV a její svedení přímo do Čakovičského potoka.
Druhou velkou akcí v letošním roce projektově připravovanou, je
„Revitalizace obecní nádrže v Čakovičkách“. Tato vodní plocha se stala
poměrně nevzhlednou protipožární nádrží až po roce 1987, kdy byly břehy
zpevněny položením panelů. Podle pamětníků se tak stalo v rámci
brigádnické „akce Z“, za přispění tehdejšího Jednotného zemědělského
družstva Nová Ves-Čakovičky (tehdy obě obce tvořily jeden územně
správní celek – ale o tom až někdy jindy!).

Jak ukazuje dobový obrázek, pořízený v létě roku 1920, byl rybník na
Čakovičském potoce hojně využívaný. Snímek vpravo byl pořízen na jaře
roku 1978. Je na něm dobře viditelný severní travnatý břeh. Vrátit tomuto
místu jeho přirozený vzhled je záměrem celého projektu. Náklady na jeho
zpracování činily 180 tisíc Kč a projektová dokumentace zároveň sloužila
jako podklad žádosti o dotaci.

Obdobnou investicí do budoucnosti, která by měla zlepšit vzhled obce je
úprava budovy mateřské školy a s tím související nadstavba sousední
přízemní budovy, v níž sídlí Obecní úřad. Studie proveditelnosti
prokázala, že technické i architektské možnosti existují a bylo tedy
rozhodnuto přejít do fáze projektové přípravy stavby.
Procházky v okolí
Od suchých čísel se zkusíme přesunout do přírody. Blížící se zima a s ní
spojené nepříliš útulné počasí nás nutí zůstávat v teple domova. Mnohdy
si potom stěžujeme, že se naše tělesná hmotnost viditelně ubírá špatným
směrem. Protože vstup do nového roku je velice často okamžikem mnohých
našich předsevzetích, nabízíme i jeden typ na delší odpolední procházku.
Začněme ji u místní
autobusové zastávky (bod
START na sousední mapce), Odtud
pokračujeme ulicí K Fořtu (2)
až do remízku na okraji obce.
Tady po vyšlapaných cestičkách odbočíme vpravo (3) a po
loukách kolem náletových
křovin míříme k listnatému
lesíku. Tady jsme prošli místy,
která se každý rok na jeden
podzimní večer změní na
strašidelný les. Po celé cestě
máme výhled na severozápadní okraj Čakoviček.
Kolem lesíku dojdeme až ke
staré úvozové cestě z Čakoviček do Lobkovic. Na rozcestí (4-14)
pokračujeme rovně k železniční trati z Neratovic do Čelákovic. Po jejím
překročení nás čeká nepříjemných 200 metrů chůze po silnici 101 mezi
Kostelcem nad Labem a Neratovicemi (mezi 5 a 6). Jakmile tento úsek
překonáme, odbočíme vpravo na polní cestu. Z ní odbočíme opět vpravo (7),
a dojdeme k meandrům starého Labe (8) – mimochodem: právě sem ústí
Čakovičský potok, protékající naší obcí. První světová válka zastavila

splavňování Labe za Mělníkem. Práce pak pokračovaly až od roku 1930,
kdy bylo vybudováno nové koryto řeky mezi jezy Neratovice (km 850,3) a
Kostelec nad Labem (km 857,4). Labe se jen v tomto úseku zkrátilo téměř o
polovinu přirozené délky toku.
V meandrech původního řečiště se podle archeologických vykopávek
ukrývalo v době ranného středověku blatné hradiště. V krajině po něm
zůstal jen obtížně viditelný ochranný val přibližně uprostřed mezi tímto
meandrem a dnešním korytem Labe. Nám na opačném břehu původního
koryta řeky zůstává pouze tichá romantika klidné vodní hladiny, rušená
snad jenom křikem hnízdících vodních ptáků. Pokračujeme tedy dál podél
vodní plochy až k řece Labi (9). Tady se dáme vlevo po toku řeky. Místy je
zřetelná bytelná kamenná navigace, kterou po téměř stoletém působení
dokázala příroda zakrýt zeleným kobercem, občas přihnojeným nánosem
bahna ze zvýšené hladiny při povodních. Po břehu dojdeme k zámku
Lobkovice (10). Ten je současným majitelem, Alexandre Lobkovicz, pro
veřejnost uzavřen. Mezi lety 1852 až 1860 tu pobýval František Palacký.
Zde také vytvořil podstatnou část svého díla „Dějiny národa českého
v Čechách a na Moravě“. Ostatně o kousek dál, na hřbitově kostela
Nanabevzetí Panny Marie (11), je hrob rodiny Palackých, kde je i František
Palacký pochován. Odtud pokračujeme po zelené turistické značce přes
silnici a železniční trať (12). Krátce poté míjíme po pravé straně lesní
mateřskou školku a blížíme se k lesu. Zde se na rozcestí dáme vlevo podél
lesa. Přibližně po půl kilometru chůze je před námi další rozcestí (13). Opět
se vyhneme cestě do lesa a zamíříme vlevo cestou mezi pole. Po ní dojdeme
na rozcestí (14-4) úvozové cesty do Čakoviček. Dáme se vpravo a kolem
křížku a šotolinovým chodníkem projdeme třešňovým sadem do ulice Horní
(15). Jestliže na první křižovatce odbočíme vlevo do ulice Střední, dojdeme
až ke zvoničce (16), kde naše cesta končí. Celý okruh má délku 10 km a
nepatrné výškové převýšení, jen mírně přesahující 50 metrů. A pokud by
nám po cestě vyhládlo, byli jsme prokřehlí nebo žízniví, nic nebrání přidat
další dvě stovky kroků do restaurace Na pekárně (CÍL), kde se o nás určitě
dobře postarají!
Pro ty, kteří by tak dlouhou cestu nechtěli absolvovat, máme návrh na
výlet podstatně pohodlnější. Stačí nastoupit na autobus a dojet do centra
Měšic. Hned proti autobusové zastávce vstoupíme do ulice Zámecké, která

nás dovede – jak jinak – k zámku. Pokud použijete na výlet osobní auto,
musíte ovšem odbočit vlevo už o ulici dříve. Tady bylo zřízeno nové
parkoviště, ulicí Nosticova projedete do ulice Měšické a po odbočení vpravo
přijdete ke vstupu do zámeckého areálu z druhé strany. Historie tohoto
místa je dlouhá a započala roku 1651, kdy ves Měšice do svého majetku
přikoupil Jan Hartvik Nostic-Reineck, který se stal nejvyšším komořím
Království Českého. Park a barokní zámek začal v polovině 18. století
upravovat František Václav Nostic jako hlavní sídlo rodu Nosticů.
Samotný zámek postavený v letech 1767 až 1790 působí dnes poněkud
zchátralým dojmem. Navíc jeho interiér není přístupný, neboť je v něm
umístěno zdravotnické zařízení. Proč tedy takový výlet? Nechme
„promluvit“ profesora Václava Girsu, z fakulty architektury ČVUT:
„Kompozice měšického zámeckého areálu je mimořádně velkorysá.
Samotný zámek sestává z obdélné stavby, rozčleněné do tří pavilonů.
Směrem k hospodářským dvorům jsou k hlavní budově připojena dvě boční
křídla. Na ně navazují solitérní příčné pavilony, které spolu s dalšími
obdobnými pavilony za příčnou osou areálu kompozici rozevírají a spojují
tak zámek s dlouhými a opět odsazenými hospodářskými křídly. Na hlavní
ose je jako protějšek zámku umístěn přízemní pavilon, který se opět rozevírá
směrem k navazujícím symetrickým bažantnicím.
Uvedený velkolepý urbanistický koncept zámku s přiléhajícím okolím nemá
v české a možná ani středoevropské architektuře obdoby. “Měšický” typ
rezidence přinesl typologický obrat v české zámecké architektuře a pokusil
se spojit středoevropský koncept solitérní rezidence s typicky domácím
“gradujícím” čestným dvorem sestaveným z hospodářských budov. Celý
rozsáhlý komplex zámku s parkem a urbanismem jeho okolí je významnou
a ojedinělou ukázkou prostorotvorné monumentality vnesené do prostředí
středočeské krajiny, kde umělý barokní geometrický plán definuje celé
široké okolí sídla a rozvíjí další krajinné struktury, které do značné míry
dodnes určují charakter krajiny.
Jedná se zde o skutečné francouzské vlivy vyznačující se zvládnutím
rovinatého území, kterým je proložena řada komunikačních os
organizujících rozsáhlý výsek krajiny – zámek, park, hospodářský dvůr,
vesnici, bažantnice a aleje. V Měšicích se uvedené řešení zachovalo takřka
neporušené, což již samo o sobě vytváří zcela jedinečný a prvořadý
památkový celek. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších zámeckých
realizací závěrečného období baroka na našem území. Míra dochování
areálu je i přes veškeré pozdější narušení taková, že si uchovala veškeré
podstatné rysy a je v našem památkovém fondu nezástupná“.

Ze zámku je přesto něco výrazně viditelné – věžní hodiny z roku 1774.
Jejich tvůrcem je proslulý pražský hodinář Sebastian Londensperger, který
byl v té době správce věžních hodin katedrály sv. Víta.
Zámecký park je volně přístupný po celý rok a vybízí k různě dlouhým
procházkám. Má rozlohu 15,24 ha a kolem roku 1770 byl založen jako
pravidelná francouzská zahrada. Na počátku 19. století prošla přeměnou
na anglický park s volnou krajinářskou úpravou. Mezi lety 1850 až 1860
byly do parku vysazeny různé druhy exotických stromů a rostlin. V parku
byly umístěny sochy, různé drobné stavby, skleníky a jiné architektonické
doplňky. Na tento komplex navazují v obci a okolní krajině cesty,
stromořadí, bažantnice, zámecké a obytné budovy a hospodářské objekty.
Park je od roku 1966 kulturní památkou je v majetku obce Měšice. Na
jižním okraji parku se nacházel památný strom – buk lesní s obvodem
kmene 518 cm. Dne 5. června 2001 jej vyvrátil nápor větru. Část kmene
s kořenovým systémem je tu nyní umístěna jako přírodní samorost.
Dnes jsme se tedy krátce podívali do okolí Čakoviček. Pro příští vydání si
pro změnu uděláme malou virtuální procházku po obci. A nic nám nebude
bránit, abychom se volně přesouvali v čase a seznámili se s podobou obce a
změnami v ní za posledních sto let.
Společenským akcím v letošním roce
nepřála hygienická a protiepidemická opatření v první polovině roku.
Oživení nastalo až s koncem prázdnin a v podzimních měsících. Právě
konec prázdnin – sobota 28. srpna – byla pro obec dnem plných tradičních
společenských akcí.

Již v časném ránu se začali plnit břehy rybníka. Začínal 15. ročník
Dětských rybářských závodů. Pod patronací místních hasičů první

nadšenci nahodíli své vlasce do vody již krátce po sedmé hodině. Po dvou
letech absence přálo malým rybářům i počasí. A protože jsou to závody,
příslovečné rybářské štěstí se usmálo na vítězného Tomáše Nováka. A také
na Martina Ježka a Adama Dvořáka na druhém a třetím místě. Odměnu
v podobě rybářských drobností či sladkostí si však odnesl každý z osmnácti
startujících.
Celé dopoledne bylo věnováno dětem. Pro ně byly připraveny motokáry,
kolotoč a trampolíny. Po polední siestě přišly na řadu akce pro dospělejší.
Po 16. hodině zazněly první
akordy již 4. ročníku „Rokové
infuze“. Pro každé ze čtyř
hudebních uskupení byl vymezen
čas něco přes hodinu. Odpoledne se
tak rychle nachýlilo k začínající
noci, s rock-popovou diskotékou.
Z letošního podzimu určitě musíme zmínit dvě akce. Tou první byla
drakiáda, připravená na sobotu 16. října. Den s krásným počasím, ale bez
větru. Proto se vše odložilo o
týden. Následující dny byly větrné
a sobota 23. října byla ideálním
dnem pro vzlet draků. Těch na
Fořtu poletovalo celkem 15,
k velké radosti nejen dětí, ale i
jejich rodičů. A mnohdy též
prarodičů, kteří si tu připomínali
dětská léta.
Tradiční podzimní akcí je „Strašidelný les“, pořádaný místním sportovním
klubem za pomoci hasičského spolku. Letošního „lampioňáku“ a procházky
strašidelným lesem na Fořtu se účastnilo více než dvě stovky malých i
velkých. A jako každý rok, nezůstalo jen u strašidel. Ostatně mnohem více
se můžete dozvědět a prohlédnout fotografie na stránkách spolku Sokol
Čakovičky.
Bezesporu vyvrcholením letošního kulturního podzimu měl být začátek
Adventu. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu dne 27. listopadu,
spojené s vystoupením Moniky Absolonové mělo být doprovázené i dalšími

aktivitami. Pouhý den před tím však vláda vyhlásila nouzový stav a s ním
spojená protiepidemická opatření. Celá akce musela tak být zrušena a
zúžena na tiché a nenápadné rozsvícení vánočního stromu.
Plány pro rok 2022
počítají především s pokračováním úprav místních komunikací. U ulic
Polní a Za Školou. Tady si přímé náklady podle dokončeného projektu
vyžádají částku 1.929.892 Kč. Na tuto investiční akci obec požádala o
dotaci z „Fondu obnovy venkova v letech 2021 – 2024“, financovaného
z rozpočtu středočeského Krajského úřadu. Byla přislíbena částka 730.000
Kč a pro příští rok se připravuje příslušná smlouva.
Druhou velkou stavební akcí příštího roku bude „Revitalizace obecní
nádrže v Čakovičkách“, kde projekt stanovil náklady ve výši 2.728.520 Kč.
I pro tuto finančně i technicky náročnou stavební akci požádala obec o
dotaci Ministerstvo zemědělství. Z programu 129 393 „Podpora opatření
na rybnících a vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ byla přislíbena dotace
ve výši 1.591.533 Kč. Pro obě tyto akce proběhlo řádné výběrové řízení pro
získání dodavatele a uzavřené smlouvy byly podle zákona zveřejněny.
Souběžně s revitalizací obecní nádrže se plánuje úprava komunikace kolem
rybníka. Snahou obecního úřadu je po dokončení těchto akcí upravit celou
plochu mezi rybníkem, zvoničkou a kolem pomníku padlých na parkovou
plochu s dětským hřištěm. První počin byl již učiněn na podzim letošního
roku, kdy bylo dětské hřiště doplněno o lanovou pyramidu a lanovou lávku
v hodnotě 150 tisíc Kč.
Po úpravách odtoku vyčištěné vody z ČOV se bude pokračovat
odbahněním a úpravami kalového rybníka. Náklady na tuto akci jsou
odhadovány na půl milionu Kč.
Protože studie proveditelnosti prokázala možnost stavebních úprav budov
mateřské školy a Obecního úřadu, bude se v příštím roce zpracovávat
podrobná projektová dokumentace. V očekávání je tak výrazná změna
dvou odlišných budov, že se tomuto tématu budeme podrobněji věnovat
v příštím vydání Občasníku. Ostatně budova mateřské školy je téměř jedno
a čtvrt století stará, a tak si určitě takovou pozornost zaslouží.

Dospěli jsme nejenom k poslední stránce prvního vydání „Občasníku
Obecního úřadu“, ale máme před sebou i poslední dny roku 2021. Čím jiným
můžeme končit než dát závěrečné slovo starostovi obce Čakovičky, panu
Miloši Buriánkovi:
Vážení spoluobčané,
jsem potěšen, že v naší obci opět zřejmě vzniká nový způsob informování
občanů, v podobě Vámi právě pročteného prvního čísla Občasníku obce
Čakovičky. Jsem také velmi rád, že tento další způsob Vašeho informování
se nebude omezovat pouze na nejnutnější sdělení, kterých se Vám dostává
z webových stránek obce, když tyto – prostřednictvím webu zveřejňované
informace – se musí spíše omezovat na nejnutnější sdělení, která souvisí s
chodem obce.
Jsem přesvědčen, že stejně jako v sousedních obcích se v závislosti na
růstu naší obce začíná nově vytvářet i složení obyvatel. Rád bych, aby
nevymizel zdravý patriotismus a naše obec nezůstala jen jakýmsi místem
pro naše bydlení, ale aby se rozvíjely dobré vztahy mezi lidmi a jejich vztah
k obci, abychom prostě tady byli a žili rádi. Proto vítám i pojednání
Občasníku o historii tohoto území, které není nepochybně bez zajímavosti.
Chtěl bych tedy popřát autorům Občasníku obce Čakovičky hodně tvůrčí
invence a neutuchající chuti k předávání zpráv nejrozmanitějšího druhu a
obsahu ze současnosti i historie naší obce.
Vám všem bych rád při této příležitosti chtěl jménem svým a jménem všech
zastupitelů obce i pracovníků Obecního úřadu Čakovičky, popřát klidné a
šťastné Vánoce i mnoho pohody a úspěchů v celém blížícím se roce 2022
a především pak pevné zdraví.

