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ĎÁBLICKÝ  ZPRAVODA J
Slovo starostky

ríjen 2007ˇ

ně si přejeme, aby se v novém Co se týká stavebních aktivit 
prostředí líbilo především dětem jiných investorů  probíhá stavba 
a samozřejmě se dobře pracovalo kanalizačních přípojek k budou-

Léto je zřejmě i s tím „babím“ pedagogům. címu objektu „Domu s chráněný-
definitivně pro letošní rok za námi a Příznivci fotbalu asi zazna- mi byty“ v prostoru po kině 
já věřím, že jste si ho všichni jakse- menali, že v areálu hřiště se (investor Magistrát hl. m. Prahy).
patří užívali. U nás v Ďáblicích se otevřelo nové sociální zázemí Pokračuje se na rekonstrukci a 
během letních měsíců rozeběhly dvě pro veřejnost a dosud chybějící přístavbě „Battistovy cihelny“ 
významné stavební akce. ošetřovna. Tato část stavby byla (soukromý investor).Ve finále 

Obě stavby mají být dokončeny v létě zkolaudována a je jistě bude sloužit jako restaurační 
a předány do užívání v říjnu letošní- chvályhodné, že je možné použít zařízení.
ho roku. Vzhledem k extrémně v případě potřeby pěkné klozety Před dokončením je bytový 
nepříznivému počasí, kdy silný vítr a umývárnu. dům vedle cihelny (soukromá 
a prudký liják poškodil již dokonče- V současné době se finišuje stavební firma).
nou část stavby pavilonu mateřské na dokončení další části přístav- Rytířský řád křížovníků s 
školky, bude nový objekt předán do by stávajícího objektu na fotba- červenou hvězdou se začal starat 
užívání o cca 14 dní později než se lovém hřišti. Ta bude po dokon- o kapli Nejsv. Trojice s péčí 
původně předpokládalo. Tady je čení sloužit zejména jako šatny a řádného hospodáře a dle svých 
určitě na místě předejít případným sociální zázemí pro oddíly dětí a možností realizuje nutné opravy. 
pochybnostem o tom, proč naše mládeže a kabina rozhodčích. I Nedávno byly sejmuty sochy ze 
městská část jako investor připustila tady lze vyjádřit radost nad tím, střechy nad portálem, které byly 
pozdější termín dokončení díla. že jsme se rozhodli investovat už v havarijním stavu. Jsou v 
Zhotovitelská firma doložila fotoku- právě do sportovní činnosti dětí. péči restaurátora a samozřejmě 
mentaci o zabezpečení stavby před Výstavba nových kanalizač- budou opět vráceny do kaple.
hlášenou bouřkou a zároveň byla ních přípojek v souvislosti s O dalších stavbách, které 
dodána zpráva Hydrometeorologic- touto stavbou vyvolala dočasné jsou jak naší městskou částí, tak i 
kého ústavu potvrzující argumentaci dopravní omezení v Kokořínské jinými stavebníky plánovány, 
zhotovitele. ul. a přilehlých komunikacích. vás budeme informovat ihned, 

Věřím, že i třetí pavilon naší MŠ Děkujeme tímto občanům za jakmile budou známa konkrétní 
bude pěkný jako oba předešlé. Hlav- pochopení. fakta.   

       Danuše Ševčíková, starostka

Po náročném odvozu těžce konta-
minované zeminy z prostoru budou-
cího staveniště pokračuje příprava 
realizace vlastní stavby. Zbývající 
dotěžení zeminy bylo předmětem 
výběrového řízení, které s nejvýhod-
nější nabídkou vyhrál pražský Met-
rostav a.s., jenž již na místě začíná 
instalovat svá zařízení. Připravený 
realizační projekt pro prvou část 
budovy najde své uplatnění již v 
příštím roce. Po ukončení zemních 
prací ještě letos dojde v roce 2008 k 
vlastním stavebním postupům. 

Do prvních nových atelierů by se 
část studentů a pedagogů této reno-
mované vysoké umělecké školy měla 
nastěhovat v roce 2009.Tím však 
výstavba neskončí a nejméně v dal-
ších dvou letech bude pokračovat až 
do vybudování komplexního, výuko-
vě experimentálního pracoviště. 
VŠUP v Praze tak získá ke své histo-
rické budově na náměstí Jana Palacha 
nové, světovým standardům odpoví-
dající prostory a Ďáblicím tak možná 
vtiskne kouzlo „latinské čtvrti“.                                                     

                                           ÚMČ

Příprava stavby 
druhé budovy VŠUP 

v Ďáblicích 

Proč kompostovat na vlastní zahradě?
V každé domácnosti vyprodukujeme denně 

významný díl odpadu ve formě organické hmoty 
- slupky z brambor, okrájené ovoce a zeleninu, 
ubrousky, zbytky pečiva a jiné zbytky potravin 
rostlinného původu. Navíc z každé zahrady nám 
zbude posekaná tráva, shrabané listí nebo ořeza-
né větve. Kompostace těchto materiálů má něko-
lik výhod. Nic nás nestojí a získáme zdarma 
cenný kompost pro hnojení zahrady. Organická 
hmota nám ze zahrady neubývá, naopak nemusí-
me ji nikde kupovat a odnikud jí vozit. V době 
globálního oteplování je důležitý i nulový vstup 
fosilních paliv do domácího koloběhu organické 
hmoty na vlastní zahradě. Pokud dáváte biood-
pad do směsného odpadu a ten se následně vozí 
mimo váš pozemek, nevyhnutně přidáte k jeho 
energetické bilanci palivo projeté svozovou 
firmou. Když vše sami zkompostujete, šetříte 
ovzduší i svoji peněženku. Ujišťuji vás, že neká-
žu vodu a nepiji víno, na zahradě mám totiž tři 
kompostéry a každé jaro rozhazuji po zahrádce 
nádherný černý kompost.                Petr Štěpánek,
                                     radní HMP pro životní prostředí
                                                     (pokračování na str. 3)                              

Praha rozšiřuje sběr 
bioodpadu MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ

Pražské plynárenské, a.s.

15.10. 2007  od  9,00  do 11,30
12.11. 2007  od 12,30 do 15,00
10.12. 2007  od   9,00 do 11,30

Termíny přistavení:

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném 
logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na pěší zóně 

na rohu ulic Osinalická a Hořínecká (u bývalého kina) v Ďáblicích.

Koncem roku 2007 budou oznámeny termíny pro další období. 
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
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DÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ

Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 18. jed-
nání rady) 

ríjen 2007ˇ

N
Nemohu jinak, než se opět chránit zbytek zelených ploch v 

ozvat prostřednictvím Ďáblické- Ďáblicích, že vystupuje na obranu 
ho zpravodaje k aktuální události, parku na Blatech, proti skládce, 
a tou je rozhodnutí Rady Městské připravovanému obchvatu a dalším 
části Ďáblice odvolat z postu stavbám zatěžujícím postupně naše 
vedoucího naší komise životního životní prostředí. Naproti tomu naši 
prostředí paní Věru Prokešovou. někteří zvolení zástupci raději ke 
Považuji  toto rozhodnutí  za všemu mlčí nebo dokonce jednají 
neuvážené a naprosto nespraved- proti zájmům svých voličů, místo 
livé a mám několik otázek, které aby právě oni burcovali občany k 
stojí za zamyšlení. aktivitě za záchranu Ďáblic před 

Proč si RMČ nepozvala paní negativními vlivy na jejich život.
Prokešovou, aby jí vysvětlila Já osobně jsem se oficiálně o 
důvody jejího odvolání, aby se k odvolání Věry Prokešové vůbec 
nim nemohla paní Prokešová nedozvěděla, přestože pan místosta-
bezprostředně vyjádřit? rosta Engel v rozporu se skutečností 

Jak to, že se paní Prokešová o tvrdí, že se členy komise jednal (viz 
rozhodnutí RMČ z 16.7.2007 usnesení č.16 RMČ ze 6.8.2007).
dozvěděla až v srpnu letošního Domnívám se, že rozhodnutí 
roku? To je jedna stránka věci. RMČ o odvolání paní Prokešové je 
Druhá je podstatně vážnější. prvním krůčkem k postupné likvida-
Člověk, který vkládá tolik své ci svobodné diskuze o problémech 
energie, úsilí a volného času ve dotýkajících se všech občanů Ďáb-
prospěch ostatních, je označen za lic. 
nevhodného pro vedení naší Děkuji paní Prokešové za neo-
komise jen proto, že svým stálým hrožené a statečné vystupování na 
upozorňováním na nesrovnalosti veřejných schůzích a za její dosa-
a nedostatky v jednání našich vadní činnost v komisi životního 
radních někomu nevyhovuje? Je prostředí.             Taťjana Dohnalová, 

            členka komise životního prostředí tedy odvolán proto, že chce za-

účastním politikaření a netole-
rantním jednáním obci a jejím 
občanům ubližuji?“ Mám sen o 
zastupitelstvu, pro mě ideálním 

Veřejné zasedání zastupitelstva zastupitelstvu. Zvolení zastupite-
dne 19.9.2007 se konalo v podvečer lé jsou si vědomi toho, že být 
dne, kdy jsem v poštovní schránce zastupitelem je služba lidem 
našla Ďáblický opozičník, který z obce. Že bez kompromisních 
nemožnosti svobodně se projevit a dohod  nelze v demokracii ničeho 
pracovně se spolupodílet na vedení dosáhnout. Proto se snaží spolu-
obce, vytvořili nespokojení zastupi- pracovat se všemi kolegy na 
telé. Schůze zastupitelstva byla demokratických základech. Jsou 
zakončena asi 15 minut po jejím si vědomi toho, že na jednání je 
začátku. Nebyl schválen program třeba se připravovat, dodržovat 
jednání, a proto byla schůze odroče- přijatý řád a ke všem kolegům 
na. Vše probíhalo pod vlivem zhor- přistupovat ve slušnosti. Jsou si 
šujících se vztahů mezi členy zastu- vědomi, že odmítáním  zastupite-
pitelstva, které gradovaly v ten den lů odlišných postojů,vzájemným 
veřejnou publicitou nespokojenosti napadáním, nikdy nebude pro 
řady z nich. To, co nám sedmi na zastupitelskou práci potřebný  
zasedání přítomným občanům naše klid. Zastupitelé jsou si vědomi, 
zastupitelstvo předvedlo, bylo v že jejich  profese nedává všechny 
duchu: „ Když mě nenecháš vyhrát, potřebné schopnosti a znalosti 
já tebe taky ne. pro vedení obce. Proto ke spolu-

Jednání velmi, velmi neblahé pro práci zvou výborné architekty, 
zdárný chod obce proběhlo v „ klidu ekology, ekonomy, manažery  
kamenných tváří“ všech zastupitelů. atd.  Jsou si  vědomi toho,  že  
Já nemohu jinak a ptám se jich: ké budou-li vytvářet dobrou politi-
pocity jste každý z vás měl ve svém ku, budou k nim lidé přicházet, 
srdci? Uspokojivý pocit, že já hájím budou spolupracovat .  Obce 
to nejsprávnější pro blaho Ďáblic?  budou vzkvétat.  

                                 Milada Stroblová                                                                                               Nebo nepříjemný pocit z toho, že se 

„ Ja

Pro spokojený život 
ďáblických občanů

Pár slov k odvolání Věry Prokešové

ky na sousedním pozemku 
č.p. 1729/1 (nezapsán na listu 
vlastnictví) v kooperaci s od-
borem životního prostředí 

! souhlasila s úpravou ÚPN SÚ MČ  Praha - Ďáblice.
HMP č. 581 v k.ú. Ďáblice dle 
podkladů zaslaných Odborem 
územního plánu MHMP týkající 
se navržené úpravy pozemku 
p.č.1646/18 

! souhlasila s návrhem na společné 
řešení možného stavebního zámě-
ru na pozemku p.č. 1553 (pokra-
čování ulice Na Znělci) v majetku 
MČ a  pozemků p .č .1552/2 ,  
1552/3, které jsou ve vlastnictví 
soukromých osob. Tento návrh je 
dle názoru rady přijatelný a bude 
po posouzení komisí investic a 
výstavby předložen zastupitel-
stvu k rozhodnutí. 

! vzala na vědomí záměr majitele 
pozemku př i  Ďábl ické ul ic i  
(čp.1729/252) vybudovat v této 
části firemní sídlo. Zároveň byla 
Rada MČ seznámena se způso-
bem řešení likvidace černé sklád-

tím, že stavba bude dokonče- ! souhlasila s vyjádřením RNDr. 
na ke dni 8.10.2007 a školka Jindřicha Jinocha k dokumentaci 
bude předána do užívání  Vyjádření k dokumentaci EIA 
15.10.2007. Rada uznala ob- „Rozšíření II. etapy skládky A. S. 
jektivní příčiny vzniklé vli- A. Ďáblice“, dále se stanoviskem 
vem nepřízně počasí (dolože- referátu životního prostředí a 
no fotodokumentací a zprá- manželů Dvořákových a se všemi 
vou Hydrometeorologického argumentacemi a připomínkami. 
ústavu). Navrhuje toto stanovisko odeslat 

! souhlasila s uzavřením dodat- ! vzala na vědomí žádost Rad- ve stanoveném termínu, tj. nej-
ku č.1 ke smlouvě o dílo ze ky a Vladimíra Michkových, později do 20.9.2007. Případné 
dne 28.6.2007 AB building jako vlastníků pozemku p.č. další připomínky od komise ži-
s.r.o. „Přístavba garáže a úpra- 1548/11 k. ú. Ďáblice na poří- votního prostředí budou odeslány 
vy objektu pro oddíl kopané zení změny územního plánu. dodatečně.
Praha 8 Ďáblice, Kokořínská Změnou by se dosavadní  ! souhlasila s předloženým ná-
400 (z důvodu pozdějšího pře- funkční využití orné půdy v vrhem rozpočtového opatření č. 3 
dání staveniště bude dílo ukon- budoucnu využilo jako plo- na rok 2007
čeno cca o 14 dní později). cha OC čistě obytná. Tento ! souhlasila, aby MČ Praha - Ďáb-
Zároveň RMČ bere na vědo- návrh bude předložen na nej- lice jako zřizovatel příspěvkové 
mí, že část objektu A sociální bližším veřejném zasedání k organizace Základní škola a ma-
zařízení bylo úspěšně zkolau- projednání. teřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U 
dováno a předáno k užívání. ! souhlasila se zapojením re- Parkánu 17, podala žádost o změ-

! souhlasila s uzavřením dodat- zervního fondu ZŠ v roce nu v síti škol k 1.09.2008 (navý-
ku č. 1 ke smlouvě o dílo ze 2007 na vybavení školní dru- šení kapacity MŠ a ŠJ MŠ ze 140 
dne 12.7.2007 FANSTAV a. s. žiny nábytkem a jedné třídy na 170), která je vyvolána nárůs-
„Stavební úpravy mateřské MŠ stoly a židlemi pro děti ve tem dětí v ZŠ i MŠ.

                        zpracoval tajemník ÚMČškoly - nástavba pavilonu E“ s výši max. do 200 000 Kč 

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme 
některé nejdůležitější body z 
19. jednání rady) 

Ke spolupráci a účasti v komi- Nemohu  než  souh las i t  s  
sích a výborech i pro pořádání růz- tvrzením Winstona Churchilla, 
ných akcí MČ Praha Ďáblice vítá že „demokracie je velmi špatný 
kohokoliv, kdo je ochoten svůj vol- způsob vlády, ovšem lepší nikdo 
ný čas věnovat této činnosti. Bohu- nikdy nevymyslel“. Pravda prav-
žel takových „nadšenců“ moc není. doucí…

                                         Tomáš EngelTato nabídka byla učiněna i paní 
Štroblové, nicméně byla přijata s 
negativní reakcí. Je jednoduché 
něco kritizovat, ale vlastní činnosti a 
pomocí něčím přispět, to chce asi 
opravdu obětavý přístup.

Rada městské části jmenuje a zákonným způsobem z Usnesení 
volí své komise jako poradní RMČ. 
orgány. Zároveň má ve své kom- V současné době byl jmenován 
petenci členy těchto svých po- RMČ novým předsedou Komise 
radních orgánů odvolat. Zdůraz- životního prostředí pan Miloš Rů-
ňuji slovo poradní a svůj, protože žička a již první kroky při vyjadřo-
pod vedením paní Věry Prokešo- vání k dokumentu EIA II. etapa 
vé jako předsedkyně Komise skládky - rozšíření ukazuje, že slovo 
životního prostředí komise tuto poradní (radit, pomáhat atd.) bude 
funkci nenaplňovala. Důvody mít fundovaný a nikoliv chaotický 
odvolání byly jasné a zřetelné a náboj.  

                                       Tomáš Engelpaní Věra Prokešová o nich ví 

_______________________ ___________
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   Každý z nás jako občan produkuje až 250 padu (jako tráva, listí, větve) pro občany 
kg odpadu ročně. Je v něm celá řada cenných trvale žijící v Praze;

!složek, které je možné opětovně využít. V sběr bioodpadu pomocí kontejnerů na velko-
dnešní době je běžné třídit papír, sklo, plasty, objemový odpad - velkoobjemové kontejnery 
nápojové kartony, nebezpečné odpady z jsou určeny pouze pro objemnější bioodpad, 
domácností, či odkládat jiné druhy nepotřeb- jsou přistavovány s obsluhou především na 
ných odpadů do sběrných dvorů. V námi jaře a na podzim pouze na několik hodin, lze 

   Vážení občané, vyprodukovaném odpadu je ročně dalších 75 přistavit i štěpkovač, pak si mohou občané 
rádi bychom Vás požádali o vyplnění přilo- až 100 kg bioodpadu, u domů se zahrádkami odvézt zdarma štěpky;          

!ženého dotazníku o bioodpadu. Vyplněný i více. Tzv. bioodpad se stává odpadem až ve tříděný sběr pomocí speciálně provětráva-
dotazník můžete odevzdat  na určená místa, chvíli, kdy je dán do nádoby na odpad. Pokud ných nádob - bioodpad je sbírán do speciál-
která jsou uvedena na jeho druhé straně. „bioodpad“ kompostujete na své zahrádce,  ních provětrávaných nádob o objemu od 120 
Dotazník lze vyplnit a odeslat i elektronicky stane se z něj po proběhnutí kompostovacího do 240 litrů, které eliminují vznik hnilobných 
přes odkaz na internetových stránkách procesu kvalitní cenná surovina, kterou lze procesů a zápachu, svoz probíhá tradičně, 
městské části Praha - Ďáblice použít jako organické hnojivo do půdy. Tato bioodpad je pak odvezen na kompostárnu k 

1/ varianta je samozřejmě nejlepší vzhledem k dalšímu zpracovávání, nevýhodou je zatížení .Dotazník vyplní vlastník objektu .V 
ochraně životního prostředí a zachování prostředí při svozu.případě, že máte zájem o vyplnění dotazníku 
přírodních procesů! Poslední ze zmíněných způsobů sběru byl a nejste vlastníkem objektu, obraťte se na 

V nakládání s bioodpady se nabízejí pro úspěšně vyzkoušen při 28 měsíčním pilotním vlastníka nebo správce bytového objektu. 
občany Prahy různé možnosti: projektu sběru bioodpadu v Dolních Chabrech. 
! domácí kompostování - nejšetrnější k Přesto zůstává nejlepší možností nakládání s 

přírodě, odpadá zatížení prostředí např. bioodpady jejich domácí kompostování. O dal-Tento průzkum je prováděn Hl. m. Prahou. 
exhalacemi a hlukem svozového vozidla, ších plánech Prahy v oblasti bioodpadů najde-Výsledky průzkumu budou použity jako 
občan získá kvalitní kompost; te brzy informace na internetových stránkách: podklad pro rozšiřování systému tříděného 

! komunitní kompostování - kompostová- (Odpady sběru bioodpadu v Praze.
ní probíhá po dohodě s jinými občany na v Praze - Informace pro občany, Novinky a pilot-

1/ dohodnutém oploceném místě komposto- ní projekty, Bioodpady v Praze). § 2, písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 
                                           Anna Vojtěchová,višti, ostatní viz domácí kompostování;5/2007 Sb. HMP
                        Oddělení komunální hygieny! kompostárna a sběrné dvory hl. m. Prahy  
                 Odbor ochrany prostředí MHMP-možnost bezplatného odevzdání biood-

(www.dabli-
ce.cz)

http://envis.praha-mesto.cz/odpady 

Te r m í n  o d e v z d á n í  d o t a z n í k ů  j e  d o  
31.10.2007.

------------------------------------------------
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Praha rozšiřuje sběr 
bioodpadu 

Kontejnery v obci

Kontejnery budou přistavovány 
na obvyklých stanovištích 

                                                                                                                                                            

 

Určené termíny:  
 20. a 21. října 2007  

(sobota a neděle)
 24. a 25. listopadu 2007 

(sobota a neděle) 
Odvoz kontejnerů proběhne vždy 

v neděli ve 13°°hodin.

značná aktivita k opravě kaple, byť peněz je nou maltu. Proces snímání soch proběhl, jak 
skutečně málo. Aktivní je řada našich spolu- dokládá videozáznam,bez problému asi za 1 
občanů i obecní úřad se starostkou. hodinu, sejmuté sochy byly odtransportovány do 

Opravy soch, v této fázi snímání z výšky dílny pana Širokého. Budou zhotoveny kopie 
několika desítek m, se ujal náš spoluobčan soch, neboť původní, i opravené, nelze na pů-
akademický sochař a restaurátor Mgr. Martin vodní místo umístit. O umístění restaurovaných 
Široký se skutečnou profesionalitou, jak soch není ještě rozhodnuto. 
dokládají fotografie i videozáznam ze snímá-                                  foto a text

                                               Z. Sobotka, kronikář obcení soch. Po vybudování přístupu k sochám tj. Naše kaple Nejsvětější Trojice v Ďáblicích, 
lešení, byly jednotlivé sochy velmi pečlivě zdobí, přesněji zdobily, 3 sochy v průčelí nad 
zabaleny: vnějšek tvořil velmi pevný rám z vchodem. Jedná se o sochu sv. Václava a dvou 
lešenářských trubek, který obepínal prkna a andělů. Tyto sochy společně s věží tvoří domi-
polystyrénové desky. Ve středu byla socha nantu nad vstupem do kaple. Sochy jsou vytesá-
povléknutá igelitem a zastříknutá montážní ny z pískovce o velikosti přibližně 1,8 m. Váha 
pěnou. Často používané jednoduché uvázání každé sochy je přibližně 500 kg. Zub času je 
lana kolem pasu sochy nepřicházelo, vzhle-značně ohlodal a pokud byla kaple „skutečně nás 
dem k poškození soch, v úvahu. všech“, „nebyli lidi“ ani peníze na opravu. Až po 

Proces snímání soch, které řídil pan předání kaple původním vlastníkům, Křižovní-
Široký, proběhl  10. 9.2007 v pozdních odpo-kům s Červenou hvězdou, v r. 2006, je vyvíjena 

ledních hodi-
nách.  Vlastní  
snímání soch z 
kaple a uložení 
na nákladní vůz 
bylo provedeno 
a u t o j e ř á b e m  
Tatra s dlouhým 
ramenem - bylo 
vidět, že jeřáb-
ník i pan Široký 
j s o u  v e l m i  
dobře  na  tu to  
náročnou akci 
seh rán i .  Ne j-
prve však pan 
Široký musel  
uvolnit každou 
s o c h u ,  k t e r á  
byla na průčelí 
osazena kovo-
vými kovanými 
čepy na vápen-

Restaurace soch 
na naší kapli - 

I. etapa: sejmutí

Vyzývám všechny občany Ďáblic, hlavně ty, 
kteří bydlí v ulici Legionářů a v přilehlých uli-
cích, aby se ozvali na e-mail  
nebo na tel. 283911811, či osobně na adresu: 
Blanka Kočová, Legionářů 735/23a a vyjádřili 
se tak ke zvýšenému průjezdu aut, hlučnosti, 
prašnosti atd. naší ulicí, kudy si řidiči zkracují 
čekání na křižovatce Ďáblická - Kostelecká. Již 
jsem psala na Úřad městské části, odbor dopravy 
panu Vladimíru Bezděkovskému, ale jeho odpo-
věď týkající se provedené kontroly datované ze 
dne 4.7.2007 uvádí mimo jiné, že "výsledek 
kontroly nepřinesl žádná negativní zjištění", 
mne ovlivnila natolik, že jsem napsala tuto 
výzvu. Ozvěte se prosím a vyjádřete svůj postoj 

kocova1@tiscali.cz

Výzva občanům

k výše uvedené dopravní situaci.
                                                       Děkuji Kočová

(pokračování ze str. 1)





O

ˇ̌

                                                                                                                                                                                 strana 5
DÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ

-------------------------------------------------------------------- C

ríjen 2007ˇ

závodily zdatné babičky. Nikdo 
nepřišel zkrátka. Vítězové 
obdrželi diplomy a drobné 
ceny. Každý cyklista, jež úspěš-
ně projel trasu a splnil všechny 
úkoly, dostal po dárečku.

Nedělní výlet pro všechny 
věkové kategorie doprovodilo i 
sluníčko a závěrečný gulášek 
paní Holcové byl příjemnou 
tečkou za aktivním víkendem.
               Sdružení ďáblického míče

O víkendu 9.-10.9.2007 se 
konal druhý ročník cyklistické 
akce pod názvem Ďáblické 
šlapky 2007. Vzhledem ke 
studenému a uplakanému poča-
sí do poslední chvíle nebylo 
jasné, zda se akce vůbec usku-
teční. V sobotu se však příroda 
umoudřila a děti i dospělí si 
mohli užít závodění v Ďáblic-
kém háj i .  Kromě několika 
dětských kategorií jsme uvítali 
i dospělé závodníky a zvláště 
pak jsme měli radost ze senior-
ské kategorie, v níž jako o život 

Ďáblické šlapky 
2007

SDRUŽENÍ ĎÁBLICKÉHO MÍČE
VÁS ZVE NA AKCI

17.11. 2007 v 19,19 hod.
atrium ZŠ U Parkánu, Praha 8 - Ďáblice

info a vstupenky:
e-mail: dablickymic@seznam.cz 

tel. 777 586 886, 603 489 684

TANČÍME,
CINKÁME PŘÍPITKEM,

VYHRÁVÁME v TOMBOLE,
TLESKÁME PŘEDTANČENÍ,

STÁVÁME SE TANEČNÍMI HVĚZDAMI

TANČÍME,
CINKÁME PŘÍPITKEM,

VYHRÁVÁME v TOMBOLE,
TLESKÁME PŘEDTANČENÍ,

STÁVÁME SE TANEČNÍMI HVĚZDAMI
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Cílová skupina pečovatelské služ- Kromě výše uvedených základních 
by: úkonů je možné poskytnout:

Základní úkony:

!1) Občané s nižší soběstačností půjčování kompenzačních pomů-
B senioři cek (např. toaletní židle, invalidní 
B dospělí se zdravotním posti- vozík, chodítko) 

!žením  doprovody k lékaři, při vycház-
2)  Rodinní pečovatelé pečující   kách apod.

!     o člena rodiny, který je z dů- dovozy autem s doprovodem i pro 
     vodu věku nebo zdravotního   občany na invalidním vozíku
     postižení odkázaný na po-  
     moc druhé osoby. 

BLIŽŠÍ INFORMACE  
POSKYTNEME OSOBNĚ ! pomoc při zvládání běžných 

V KANCELÁŘI  DIAKONIE úkonů péče o vlastní osobu
V OBECNÍM  DOMĚ NEBO ! pomoc při osobní hygieně
NA TELEFONU 283 910 424 

! dovoz obědů
V DOBĚ OD 8  DO 16 HODIN

! pomoc při zajištění chodu do-
mácnosti

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích
Vychází ze zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách Zal.: 1956

182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 768 
tel.:283910644

e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs 

VSTUPNÉ:    
dospělí ......... .........20 Kč..... 30 Kč
mládež,důchodci....10 Kč.....15 Kč
Doprava: -konečná MHD sídliš-
tě Ďáblice (bus 136, 181,183, tram 
10, 17, 24) a 10 min pěšky - stanice 
Ďáblický hřbitov nebo Květnová 
(bus od metra C Ládví 103, 345, 
368) a 5 min pěšky - konečná 
MHD Ďáblice - Šimůnkova (bus 
175, 181) a 10 min pěšky - stanice 
U spojů  (bus 202) a 10 min pěšky

Hvězdárna Ďáblice

ŘÍJEN 2007

ˇ̌
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ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJˇ
ríjen 2007ˇ

Otevírací doba: Po18-21/Čt  py, mlhoviny, galaxie - za bezmě-
20-22/Pá 19.10. 20-22/Ne14-16.     s  í č  n  ý  c  h    v  e  č  e  r  ů . Při nepříznivém 
PŘEDNÁŠKY astronomické, počasí (zataženo) je možné promít-
přírodovědné a cestopisné v nout filmy, prohlédnout si přístrojo-
pondělí od 18:30.       vé vybavení hvězdárny a astrono-
8.10. RNDr. Jan Tomsa: Astro- mickou výstavu. 
nomie v období průmyslové HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
revoluce . vždy ve čtvrtek od 19 do 20 mohou  
22.10. Ing. Jiří Burdych: To hvězdárnu navštívit předem objed-
nejzajímavější z Tunisu . nané skupiny návštěvníků (5 až 20  
FILMOVÉ VEČERY     osob - vhodné pro rodiny s dětmi, 
v pondělí od 18:30. školy). Program: pozorování oblo-
1.10. Sluneční soustava, Počasí hy nebo promítání filmů .
a atmosféra . ŠKOLNÍ POŘADY
15.10. Slunce, Člověk a nebeská vždy v Po, Út, St, Čt a Pá v 8:30 a  
mechanika, Perseus. 10:30 pro předem objednané školní 
29.10. Hledání harmonie světa, výpravy. Bližší informace a objed-
APOLLO 9. návky na  č. 283910644.
POZOROVÁNÍ  OBLOHY   
da lekohledy  Čt   20-22 /  Pá   
19.10. 20-22/Ne 14-16 a v Po 
1.,15. a 29.10. 20-21  za jasného 
počasí. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce - povrch  
se  skvrnami
Noční obloha: Měsíc - od 18.10. 
do 29.10.  Uran,Neptun -  za 
dobrých podmínek
Dvojhvězdy,vícenásobné sou-
stavy - po celý říjen. Hvězdoku-

ˇKOMISE          TERMÍN                AKCE                          POZNÁMKA

                                     pokračování výstavy
                                                                            

říjen

Vítání občánků

"Bufet" 
divadelní komedie

ŠKOLSKÁ 
A KULTURNÍ 9.10.

           
od 16,00 v atriu školy

         

SDRUŽENÍ
ĎÁBLICKÉHO MÍČE

 

SOCIÁLNÍ

12.10.

                                     od 18,00 v sále ZŠ pro dospělé i děti 
                                          zazpívá lidové písně z Čech 

                                           soubor Notičky, vstup zdarma

                                                                            

17.11. Dýňová slavnost - ples
                                    od 19,19 v sále a atriu ZŠ
                              ve spolupráci se sportovní komisí
                                                   a ŠKK
                                                                            

                                     v sále ZŠ od 19,30, vstup zdarma

                                                                            
6.11.

Soubor "Notičky"

DIAKONIE

22.10.

Výstava obrazů
Petry Fischerové

Písničky 
hudebních divadel a kabaretů

  od 18,00 v sále ZŠ
písničky Šlitra, Suchého, Ježka 

a Hašlera, vstup zdarma
                                                                            

Církev československá husitská 
Ďáblická ul. 80/75, 182 00 Praha 8 - Ďáblice

________________________________________

Srdečně Vás zveme na

děkovné bohoslužby

za úrodu v neděli

21. října od 10:00 ve

sboru církve na

Ďáblické ulici.

Zazpívají děti z mateřské školy

v Ďáblicích.

V sobotu 22. září 2007 po 17. pivku se nikomu zpočátku do tanco-
hodině zazněly už podruhé v ZŠ vání moc nechtělo. Až manželé 
svěží melodie stylu rock and roll Cíchovi a Waltrovi zahájili a začalo 
ve výborném podání Pavla Sed- se to pomalu rozjíždět. V poslední 
láčka a skupiny Cadillac s vyni- třetině už to naplno rozbalila muzika 
kajícím hostem Jiřím Šlupkou i tanečníci a než jsme se stihli totálně 
Svěrákem. Zvlášť pro nás mírně vyčerpat byl naštěstí konec. Kdo 
letitější to byla opět krásná vzpo- přišel nelitoval a naopak. Tak snad 
mínka na minulost. Po výborně zase za rok.                  

                                           Jirka Myslivecgrilovanám vepřovém a dobrém 

Rock 'n' rollové posezení
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URNOVÝ HROB ŽULA   OD   9 000 Kč  bez DPH

JEDNOHROB ŽULA       OD 19 000 Kč  bez DPH

DVOJHROB ŽULA          OD 29 000 Kč  bez DPH

DÁLE NABÍZÍME VEŠKERÉ OPRAVY A REPASE HROBŮ,
NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ S DOPORUČENÍM

A NEZÁVAZNÉ ROZPOČTY.

PO TEL. DOMLUVĚ I MIMO PRACOVNÍ DOBU

VČETNĚ SOBOT A NEDĚLÍ.

PROVOZOVNA:
U strašnického krematoria

Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10
Tel.: 602 321 762, 602 379 162

e-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz

Po 8 - 17:30, Út - Čt 8 - 16:30, Pá 8 - 15:30

POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE -
VÝPRODEJ SKLADOVÝCH 

ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY
VÁM NABÍZÍ FIRMA

PLACENÁ  INZERCE

Správa nemovitostí a realitní kancelář 
Ďáblice

> Zajistíme komplexní správu Vaší nemovitosti v Praze
>   Svou místní nemovitost u nás pronajmete nebo 

prodáte s nulovou provizí a právním servisem zdarma. 
kancelář: Na Terase 5, Praha 8, tel: 283910917, 774104600, 

605437305, e-mail: m.matous@realitydablice.cz

ˇ̌
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Ďáblický zpravodaj vydává Městská část Praha - Ďáblice. Adresa redakce: Květnová 553/52, 
182 00 Praha 8-Ďáblice. Tel.: 283 910 723-724, fax: 283 910 721, e-mail: podatelna@dablice.com, 
jirkuovi@centrum.cz. Registrováno pod číslem MÚ - 63/91. 
Redakce: P. Jirků, M. Růžička, M. Bulirschová, K. Engel. Tisk: MH tisk s.r.o.
Uzávěrka pro příspěvky i inzerci je 25. října.
Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
Za roznos zpravodaje odpovídá V. Dvořáková tel.: 283921191.

každá 3. neděle v měsíci od 15.00

21. října 2007  29. neděle v mezidobí

Před každou mší je možné přistoupit k svátosti smíření
Duchovní správa: P. Lukáš Lipenský, O. Cr. Rytířský řád křížovníků 
s červenou hvězdou, Platnéřská 191/4, Praha 1 - Staré Město

Bohoslužby v kapli Nejsvětější Trojice v Ďáblicích

Hledáme paní na hlídání postiženého chlapce, 7 let, cca 2 
hodiny denně dle dohody,

 nejlépe u nás doma, vysvětlíme - ukážeme. 
Cena dohodou. 

Tel: 723 637 924, 266 313 310

ˇ

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze hledá pracov-
nici na pozici vedoucí jednosměnného provozu terénní pečovatelské 
služby v Praze 8 - Ďáblicích. Vzdělání v oboru sociální práce a řidič-
ský průkaz je nezbytný. Kontaktní osobou je L.Roytová tel. 777 734 
170. Strukturovaný pracovní životopis zasílejte na adresu: 

  Termín nástupu podle dohody.
skp@dia-

koniecce.cz

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze hledá pracov-
nici na pozici vedoucí jednosměnného provozu terénní ošetřovatel-
ské a pečovatelské služby v Praze 5 -Klamovka. Nezbytná je regis-
trace typu A, 5 let praxe, z toho 3 roky u lůžka. Vítána je zkušenost 
práce v systému domácí péče. Kontaktní osobou je L. Roytová tel. 
777 734 170. Strukturovaný profesní životopis zasílejte na adresu: 

 . Termín nástupu podle dohody.skp@diakoniecce.cz

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze hledá pečova-
telku a zdravotní sestru typu A do provozu terénní služby. 
Kontaktní osobou je L. Roytová tel. 777 734 170. Strukturovaný 
životopis zasílejte na adresu: . skp@diakoniecce.cz

ˇ

CENÍK INZERCE

       6 000 Kč

       3 500 Kč

       2 500 Kč

       1 800 Kč

       5 000 Kč

     12 000 Kč

ŘÁDKOVÁ INZERCE
komerční      1 řádek      35 Kč
soukromá     1 řádek      zdarma

Ďáblický zpravodaj
Úřad městské části Praha - Ďáblice
Květnová 553/52
182 00 Praha 8
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Okenní systémy
EuroFutur Classic-
se standartním
křídlem

PLACENÁ  INZERCE

VÝROBA A MONTÁŽ:

PLASTOVÁ OKNA

PŘEDOKENNÍ ROLETY

GARÁŽOVÁ VRATA

ROLETOVÉ MARKÝZY

Dopraváků 3 (Dům Genius)
184 00 Praha 8 (Dolní Chabry)
tel.: 284 686 835, 284 686 820

fax: 284 686 789
e-mail: marolux@marolux.cz
www.marolux.cz

sleva - 38%
na plastová okna
sleva - 38%
na plastová okna
sleva - 38%
na plastová okna
sleva - 38%
na plastová okna

®EuroFutur Classic
   se standardním křídlem
   v pětikomorovém
   provedení

ríjen 2007ˇ


