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Zastupitelstvo schválilo rozpočet 
Prahy 8 na letošní rok

Novým zástupcem starosty 
se stal Michal Švarc 

Rekonstrukce nákupního centra Krakov 
by měla začít již brzy 

Na dopravním hřišti budou na výuku 
dohlížet městští strážníci  

Fórum: Stojí 612 milionů všech obyvatel
Prahy 8 za levný odprodej bytů pro 1600 rodin?

Pro seniory z Karlína se otevřelo
nové centrum aktivit  

Letošní únorový příměstský tábor
pro děti se povedl

Děti měly uplynulé pololetí
v MŠ U Sluncové velmi pestré

Zprávy str. Slovo starosty
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Vážení spoluobčané,

tento sloupek píši krátce po velmi důležitém 

zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8. Schváli-

lo jednak privatizaci bytového fondu v Karlíně 

a Libni, jednak rozpočet radnice pro letošní rok.

Díky druhému zmíněnému bodu může v os-

mém obvodu pokračovat trend zvelebování 

naší městské části. Z těch nejdůležitějších akcí nás čeká například zahá-

jení kompletní rekonstrukce Elsnicova náměstí, zanedbaného koupaliště 

na kobyliském sídlišti nebo velká oprava budovy Polikliniky Mazurská. 

Nesmím zapomenout na výsadbu dřevin, nekonečný boj s nepořádkem 

a další činnosti spadající do správy radnice.

Již před několika lety jsme se pustili do rozšiřování nabídky volnoča-

sových aktivit pro občany a budeme v tom pokračovat i letos. Přibudou 

nové fi tness parky, sportoviště nebo dětská hřiště, aby lidé našli v blíz-

kosti svého bydliště možnost se odreagovat. Budeme pokračovat v pod-

poře místních sportovních oddílů a již počtvrté vyhlásíme grantové řízení 

na volný čas dětí a mládeže. 

Nejvíce peněz půjde do školství. V souvislosti se stále vyšší poptávkou 

po místech v mateřských školách se například zvýší kapacita o dvě třídy 

v mateřince v Šiškově ulici. Další školská zařízení projdou modernizací, 

provoz jejich budov bude ekonomičtější a ekologičtější.

Z důležitých projektů v sociální oblasti je potřeba zmínit výstavbu 

velice potřebného Domu sociálních služeb. I obec totiž musí reagovat 

na stále vyšší počet seniorů v populaci. 

Příjemné čtení březnové Osmičky Vám přeje
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Životní prostředí, pozvánka

Výstava představuje
památné stromy města

Nejvýraznější zelení ve městech jsou nepo-

chybně stromy. Zvláště ty nejstarší nás upoutají 

svým starobylým vzhledem a vzrůstem. Často 

jsou to opravdu hrdinové, kteří statečně přežívají 

a zároveň propojují celé generace obyvatel.

Mimořádně významné dřeviny mohou být vy-

hlášeny za památné stromy, a tím je jim zajiště-

na zvláštní ochrana a odborná péče. V současné 

době jsou v Praze téměř dvě stovky památných 

stromů, a ty nejstarší pamatují dokonce vládu 

Jiřího z Poděbrad. Chráněné velikány Prahy 8 za-

stupují čtyři duby letní.

Nejmohutnější a zároveň nejstarší dub letní 

stojí u hájovny v Čimickém háji. Velikán má ob-

vod prastarého kmene téměř pět metrů, koruna 

však již tolik bohatá není a zub času zde udělal 

své. Blízkost hájovny a poloha při křižovatce cest 

strom ochránila a umožnila mu dorůst do těchto 

úctyhodných rozměrů. Dub není významný jen 

svým vzrůstem a věkem, ale i ze zoologického 

hlediska. V jeho dutině přebývá puštík obecný 

a svá hnízda tu mají i včely. Je též útočištěm xy-

lofágního hmyzu vázaného na dutiny. U stromu 

byla umístěna informační tabule ukazující mimo 

jiné dobovou fotografi i z roku 1926. Půjdete-li ve-

likána navštívit, určitě se podívejte, jak vypadal 

dříve. Jeho mladší bratříček je od něj pár kroků 

za hájovnou. Nápadně vyniká nad okolní porost, 

a proto není možné ho přehlédnout. Dlouhý a sil-

ný rovný kmen je ukončen korunou vějířovitého 

tvaru. Je ve velice dobré kondici a bude střežit 

celý Čimický háj ještě hodně dlouho. 

Další dub najdeme na okraji sídliště Ďáblice, 

v parkové úpravě na dohled od tramvajové za-

stávky Kyselova. Takřka souměrně válcovitý 

kmen s nápadnými kořenovými náběhy a větve-

mi, které náhle směřují ostře vzhůru až do výš-

ky 27 metrů, umocňuje mystiku tohoto stromu. 

Vrátíme-li se o necelých 200 let zpátky, kdy dub 

byl ještě malým semenáčkem, rostl tehdy v po-

lích daleko za Prahou. Jen prašná cesta v jeho 

blízkosti spojovala polnosti s tehdejšími usedlost-

mi. Náš velikán přežil i výstavbu blízkého sídliš-

tě, která proběhla v roce 1968 a nyní je králem 

celého parku.

Nejnověji vyhlášený památný strom Prahy 8 

roste v Libni, pod vrchem nazývaným Labuťka. 

Zvláštní ochranu dostal na konci roku 2010 roz-

hodnutím pražského magistrátu. Jeho kmen má 

obvod tři metry a při pohledu na borku můžeme 

v jejích rýhách vidět zelené řasy, což působí veli-

ce zajímavě. Dříve byly v jeho okolí zakládány vi-

nice, které začaly vznikat ve větší míře po naříze-

ní Karla IV. z roku 1358 o zakládání vinic v okruhu 

tří mil kolem Prahy. Dub pamatuje již jen úpadek 

vinic, ovšem úspěšně přežil celou proměnu Libně, 

kdysi jen vsi za Prahou, která je nyní v centrální 

části Prahy. Nedaleko stromu jsou nyní frekven-

tované silniční a železniční tahy, a kdyby mohl 

mluvit, jistě by o proměně svého okolí vypravoval 

hodně dlouho. 

Památné stromy Prahy 8, ale i další velikáni 

z celé metropole jsou prezentovány na velkolepé 

výstavě, která probíhá od 3. do 25. března 2012 

v Botanické zahradě v Troji. Připraveny jsou de-

sítky fotografi í chráněných dřevin v různých roč-

ních obdobích. Velká nástěnná mapa vám ukáže, 

kde zelení velikáni rostou a vy si můžete najít 

ten nejbližší svému bydlišti. Čeká na vás i sou-

těž, v níž budete moci každý den vyhrát zbrusu 

novou knihu Památné stromy Prahy. Mnoho tipů 

za poznáváním a řadu dalších informací naleznete 

již nyní na webu www.prazskestromy.cz, který se 

památným stromům v Praze podrobně věnuje. 

Výstava je otevřena denně od 9 do 17 h. 
Vstup je volný. Aleš Rudl, autor výstavy 

i webových stránek

U dubu v Čimickém háji je informační tabule 
s dobovými snímky

Rada Městské části Praha 8
vyhlašuje konkurzní řízení 

na funkci ředitele

Základní školy, Praha 8, 
Burešova 14

Požadavky podle zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů:
• odborná kvalifi kace včetně příslušné praxe 

• způsobilost k právním úkonům 

• bezúhonnost 

• zdravotní způsobilost 

• znalost českého jazyka

• znalost školských předpisů a školské 

 problematiky

K přihlášce přiložte:
• úředně ověřené kopie dokladů 

 o dosaženém vzdělání 

• doklad o průběhu zaměstnání a délce 

 praxe podle § 5 odst. 1 zákona 

 č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

 pracovnících a o změně některých 

 zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 potvrzený posledním zaměstnavatelem 

• strukturovaný životopis 

• koncepci dalšího rozvoje příspěvkové 

 organizace Základní školy, Praha 8, 

 Burešova 14 (v rozsahu maximálně 

 5 stran strojopisu) 

• výpis z evidence Rejstříku trestů 

 (ne starší 3 měsíců) 

• čestné prohlášení ve smyslu ust. 

 § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., 

 kterým se stanoví některé další 

 předpoklady pro výkon některých funkcí 

 ve státních orgánech a organizacích

 České a Slovenské Federativní Republiky, 

 České republiky a Slovenské republiky, 

 ve znění pozdějších předpisů

• lékařské potvrzení o zdravotní 

 způsobilosti (ne starší 2 měsíců)

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze 

vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů 

se všemi úplnými požadovanými přílohami, 

došlé poštou na adresu: KD Krakov, Úřad 
MČ Praha 8, odbor školství, Těšínská 
4/600, 181 00 Praha 8 nebo doručené 

osobně nejpozději do uzávěrky ve středu 
4. 4. 2012 v 18.00 hodin. Obálku označte 

slovy: „Konkurz ZŠ Burešova”.

Schváleno usnesením Rady MČ Praha 8 

č. Usn RMC 0122/2012 ze dne 15. 02. 2012

Foto: Aleš Rudl




