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mí, šatny pro děti a mládež. domkům, aby se předešlo čas- rozpočtu vyčleněnou částku, která 
tým haváriím. již dosahuje 3,5 mil.Kč. Kromě Po dokončení stavby byto-

toho se financuje výjezd dětí do vého domu na budoucím náměs- Podobně svízelně se jedná o 
škol v přírodě a pro tento účel je v tí bylo možné provést finální zřízení nové zastávky MHD na 
rozpočtu vyhrazeno 1,25 mil Kč. propojení komunikace Prácheň- Ďáblické ul. (naproti našemu 
Z pragmatických důvodů proto ské a Hořínecké. Zůstanu-li v hřbitovu). I tady jsou majetko-
hledáme řešení ve stávajících tomto místě, je jistě potěšující, právní vztahy natolik kompliko-
budovách školy. že se konečně rozhýbalo území vané, že brzdí realizaci. Protože 

kolem pece s komínem. Stojí tu se jedná skutečně o veřejný Výhledově se také plánuje 
dva nové bytové domy a opravu- zájem, věříme, že vlastníci  celková stavební rekonstrukce 
je se objekt „Battistovy cihel- potřebných pozemků nakonec původního objektu při fotbalovém 
ny“. V příštím roce plánujeme dají svůj souhlas. hřišti, aby byl komplex budov TJ 
upravit pozemek při prodlouže- Ďáblice v pořádku.Ve stadiu stavebního schva-
né Hořínecké na veřejný parčík, lování je uložení inženýrských Vybrala jsem jen nejvýznam-
který je součástí celkového sítí v prodloužení komunikace nější investiční plány, které budou 
pojetí nového centra. Jak jsem Kučerové a předpokládá se figurovat v jednotlivých polož-
již v minulém čísle naznačila, realizace v r. 2008. kách rozpočtu r. 2008. Seznámit 
hledáme vhodné alternativy pro se podrobně se všemi údaji má Ještě letos bychom chtěli 
řešení domu po kině. Dalším možnost každý z vás, protože jako začít s rekonstrukcí dalšího 
řešeným místem zůstává prostor každý rok je návrh rozpočtu vyvě-propojovacího koridoru pavilo-
v jihozápadní části, kde jednáme šen na úřední desce a najdete ho i nů mateřské školky a provést 
o majetkoprávních převodech, na našich webových stránkách.drobné stavební úpravy někte-
aby bylo možné v koncepci rých prostor v základní škole. Vážení  ďábličt í  občané a 
zástavby náměstí pokračovat. čtenáři Zpravodaje, na závěr mi V přípravě rozpočtu naší 
Faktem je, že nejde o jednodu- dovolte, abych vám všem ze srdce městské části na rok 2008 prio-
ché procesy a jsou hlavně časově popřála láskyplné a klidné prožití ritně uvažujeme o výkupu po-
náročné. Jsem však přesvědčená vánočních i novoročních svátků. zemku na rozšíření tréninkové-
o tom, že se i tato lokalita dosta- ho hřiště TJ Ďáblice a o výkupu Do roku 2008 nejpředněji 
ne ze všech problémů a vznikne nemovitosti z majetku soukro- zdraví, hodně porozumění a přívě-
tu živá část Ďáblic. Roli v ožive- mého vlastníka za účelem po- tivosti mezi lidmi, lásky od vašich 
ní bude mít určitě i areál Vysoké kračování stavebního záměru blízkých a zdar v každém vašem 
školy uměleckoprůmyslové, naší městské části na náměstí. konání.                   Danuše Ševčíková               
neboť tam, kde se pohybují                          Samozřejmě se musíme i 
studenti, nepochybně rušněji je. nadále zabývat případnými 

Zmínila bych se nyní o ak- potřebami na zvýšení kapacity 
cích, ve kterých se sice pomalu, základní školy. Pokud by byl 
ale přece jen pokračuje: nárůst školáků výrazný, uvažu-

V lokalitě Na Blatech se jeme o stavebních úpravách 
díky nesrovnalostem v dědic- půdních prostor staré budovy 
kých řízeních velice obtížně školy. Je na místě uvést, že naše 
obhajují povolení ke stavbám městská část jako zřizovatel 
komunikací a kanalizačních p ř í s p ě v k o v é  o r g a n i z a c e  
řadů. Navíc sem vstupují po- „Základní škola a mateřská 
stupně další investoři se svými škola, Praha 8 - Ďáblice, U Par-
stavebními záměry a je třeba se v kánu 17“ má na provoz školy a 
tomto poměrně problémovém školky pro rok 2008 ve svém 
území srovnat tak, aby to ve 
výsledku fungovalo. Momen-
tálně řeší naše městská část ve 
s p o l u p r á c i  s  f i r m o u  
Bussmark s.r.o. (stavebníkem 

Konec roku 2007 je nadosah a je plánované výstavby rodin-
samozřejmě na místě ohlédnout se za ných domů)  vybudování  
uplynulým obdobím a také plánovat rok retenční nádrže s napojením 
příští. do  Mra t ínského  po toka .  

O stavbách, které byly realizovány Jedině tak je možné vypořá-
v letošním roce jste byli průběžně infor- dat se s množstvím povrcho-
mováni a tedy jen stručná rekapitulace: vých vod odváděných do 
byla provedena rekonstrukce hasičské potoka, aby nedocházelo k 
zbrojnice včetně přístavby nové cvičné zaplavování této lokality. 
věže; vybudováno nové patro na dalším Splašková kanalizace je zde 
(v pořadí třetí) pavilonu školky a prove- řešena výtlakem a v režii  
dena celková rekonstrukce přízemí, magistrátu se realizuje doda-
byly postaveny nové objekty v areálu tečné osazení  šoupat  pro 
TJ Ďáblice - sociální a zdravotní záze- každou přípojku k rodinným 
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DÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ

Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 21. jed-
nání rady) 

prosinec 2007

D
Regulační plán 

dopravy 
Čakovice - západ

ků v k. ú. Ďáblice a okolí . odpovídající částku, která 
Vzhledem k tomu, že k oceně- bude využita na pořízení další-
ní pozemku nemá Rada MČ ho vybavení MŠ, dle návrhu 
Praha - Ďáblice námitek, bude ředitelky ZŠ a MŠ U Parkánu 

! souhlasila s předloženým ná- zasláno souhlasné stanovisko 17, Praha - Ďáblice 
vrhem rozpočtového opatření č. 4 na MHMP ! souhlasila, aby žádosti o byt  
k rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na ! vzala na vědomí, že v souvis- podané paní Horkou, slečnou 
rok 2007, které je k nahlédnutí na losti se stavebními pracemi Švarcovou a  paní  Abbou,  
úřadu MČ bude využíván pozemek p. č. doporučené sociální komisí, 
! souhlasila s předloženým plánem 587/1, k. ú. Ďáblice. Bude byly zařazeny do evidence 

z imn í  úd ržby  v  MČ Praha - sloužit též jako izolační zele- žadatelů o byt
Ďáblice na období 2007 - 2008, ný pás, bude umístěno plecho-
který je k nahlédnutí na úřadu vé oplocení v ul. Osinalické 
MČ jako protihlukové a protipra-

! vzala na vědomí výroční zprávu chové opatření. Pro tento účel 
ZŠ a MŠ za školní rok 2006 /2007 bude  mezi  MČ Ďábl ice  a  

! souhlasi la  zaslat  na MHMP VŠUP uzavřena smlouva o 
žádost o převod pozemků p.č. výpůjčce tohoto pozemku. Po 
260/1 na hl. m. Prahu a svěření do ukončení stavby bude VŠUP 
správy MČ Praha - Ďáblice provedena rekultivace pozem-

! schválila poskytnutí finančních ku a realizovány sadové úpra-
darů za přínosnou práci pro obec vy
osobám, uvedeným v příloze č.1 ! souhlasila s tím, aby společ-
tohoto usnesení, které je k na- nosti FANSTAV a.s., místo 
hlédnutí na úřadu MČ smluvní pokuty za nedodržení 

! vzala na vědomí předložené termínu dokončení stavby 
cenové mapy, týkající se pozem- poskytla jako protiplnění 

pololetí, s ukončením vyplácení 
příspěvku za vyvážení odpadu za 
o b d o b í  o d  1 . 1 . 2 0 0 7  d o  
31.12.2007, a to k datu 30.5.2008 
a vyplácení příspěvku po tomto 
datu definitivně ukončit s propad-
nutím nároku na příspěvek za rok 
2007
! souhlasila s úplatným převodem 

pozemku p.č .27/4 o výměře 
2118m  (ostatní plocha), a to za 

2cenu 1220 Kč/m , která vychází z 
platné cenové mapy pro tuto 
lokalitu
! vzala na vědomí žádost společ-

nosti AGROSTAV PRAHA  a.s. o 
! souhlasila s návrhem starostky o d k u p  p o z e m k ů  p . č .  

na jmenování inventarizač- 305/31,32,33. RMČ se přiklání k 
ních komisí pro zajištění in- odprodeji těchto pozemků. Výše 
ventarizace MČ Ďáblice za uvedená skutečnost bude projed-
rok 2007 návána na veřejném zasedání 
! souhlasila, aby systém vyplá- ZMČ Praha - Ďáblice

cení příspěvků za svoz KO za ! souhlasila, aby žádost o byt pana 
rok 2007 občanům Ďáblic byl  Petra Odsáta, doporučená sociál-
zachován dle  usnesení  č .  ní komisí, byla zařazeny do evi-
335/06/RMČ, tj. ve výši po- dence žadatelů o byt 

                      zpracoval tajemník ÚMČplatkové povinnosti  za 2.  

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

 Ďáblice, vedeni snahou o další zlepšení 
služeb pro občany Ďáblic, jednají se 
správcem poplatku - Magistrátem 
hl.m.Prahy - o zjednodušeném postupu 
při výplatě příspěvku na svoz komu-
nálního odpadu za r. 2007.

Občanům, u kterých bude z do-
stupných dat potvrzena shodnost v evi-
denci MČ a MHMP, bude příspěvek 
poskytnut úhradou poplatku za 2. polo-
letí 2007 přímo správci poplatku. Těm-
to občanům nebudou zaslány složenky 
k úhradě výše uvedeného poplatku a 
proto nebudou muset ve druhém polo-
letí na poštu a poté na úřad. Ostatní ob-
čané, kteří složenky obdrží, mohou 
nárok na příspěvek za rok 2007 uplatnit 
v březnu a v dubnu 2008 v pokladně 
ÚMČ Praha Ďáblice. Příspěvek bude 
vyplacen po předložení dokladů o úhra-
dě poplatku za rok 2007 a občanského 
průkazu k ověření trvalého pobytu.

Občanům v bytových domech bu-
de příspěvek poskytnut v rámci vy-
účtování služeb za příslušné období 
prostřednictvím vlastníka objektu ne-
bo pověřeného správce, který nárok 
uplatní rovněž předložením přísluš-
ných dokladů.

V letošním roce jsou k dispozici 
data z nové evidence správce poplatku, 
tedy MHMP a ne z Pražských služeb, a 
proto se mohou vyskytnout jiné ne-
srovnalosti, než v předchozích letech.

Očekáváme, že občané  plátci, kte-
ří z důvodu neshodnosti evidence 
nejsou zahrnuti do automatizovaného 

Vážení občané, zpracování příspěvku, si u MHMP - 
tak jako v předchozích letech oddělení poplatků za odpad, v rámci 

poskytne Městská část Praha - ohlašovací povinnosti ověří popř. opra-
Ďáblice příspěvek na úhradu po- ví evidenční údaje. Tím budou vytvo-
platku za odvoz komunálního odpa- řeny podmínky pro další zlepšení slu-
du i v roce 2007. Výše příspěvku je žeb, poskytovaných občanům úřadem 
stanovena na částku odpovídající MČ.
poplatkové povinnosti za 2. polole- Upozornění: V případě neplnění 
tí 2007. ohlašovací povinnosti, např. změna 

Příspěvek může být poskytnut evidenčních údajů, by mohl MHMP 
občanům městské části - plátcům s jako správce poplatku vyměřit plátci 
trvalým pobytem v MČ Praha - finanční pokutu, a to i opakovaně.  
Ďáblice.                       

Pracovníci úřadu MČ Praha -                           finanční odbor MČ 

Příspěvek 
na odpad

Blat, individuální zájmy jednotli-
vých stavebníků možná respekto-
valy jakousi původní studii do-
pravního řešení, nicméně po celou 
dobu několikaletého projednávání 
se nenašel jednotný konsensus 
všech majitelů pozemků pro finální 
verzi dopravního opatření v hektic-
ké a často nekoordinované zástav-
bě. 

Odbor územního plánu na-
shromáždil množství připomínek 

Dne 6. listopadu 2007 proběh- dotčených vlastníků a v rámci 
lo veřejné projednávání Podklado- možností je zapracoval do variant-
vé studie variantního řešení dopra- ních studií. Dotčené strany mají 
vy regulačního plánu v oblasti možnost se písemně vyjadřovat k 
Čakovice - západ. Součástí řešení variantám do počátku prosince 
je i komplexní návrh dopravního letošního roku, nicméně mám pocit 
zokruhování oblasti Ďáblic, která z veřejného projednávání, že po-
sousedí s Čakovicemi. Informace o kud nedojde ke koordinaci všech 
tomto projednávání byly řádně zájmů vlastníků, řešení dopravy v 
zveřejněny (veřejná deska, webové oblastech po obou stranách ulice 
stránky) a na tomto projednávání Kostelecká bude velmi a velmi 
na odboru územního plánu MHMP zdlouhavé.
byla vedle oficiálních složek státní Podmínkou schválení regulač-
(veřejné) správy a samosprávy ního plánu je souhlas všech dotče-
zastoupena řada vlastníků pozem- ných vlastníků v zájmové lokalitě, 
ků, jejichž zájmů se tato studie Praha má v současné době pouze 
dotýká.  dva regulační plány, a to pro oblast 

Všichni pociťujeme nekom- Vinohrad a oblast Anenská.                                       
plexnost řešení dopravy v oblasti                            Tomáš Engel 

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

----------------
----------------

--------
-

-
-

-
C

financování a realizaci dalších 
plánovaných přisvětlených přecho-
dů do programu BESIP pro rok 
2008 bez nucené finanční účasti 

Na počátku roku jsme vás infor- naší městské části.
movali o plánu realizovat několik                                   Tomáš Engel
osvětlených přechodů v naší městské                                                                      
části.                                                                           

Přes technické i administrativní 
problémy se podařilo na konci října a 
listopadu tohoto roku v Ďáblicích 
vybudovat první dva přisvětlené pře-
chody na křižovatce Ďáblická - Koko-
řínská (přechod mezi obchodem s 
potravinami a restaurací Na růžku) a na 
křižovatce Ďáblická - Kostelecká.

Jak bylo již dříve řečeno, priorit-
ním úkolem pro Eltodo-Citelum jako 
exkluzivního správce veřejného osvět-
lení je realizace akcí dle harmonogra-
mu a zadání Technické správy komuni-
kací.  

Naše MČ díky trpělivému přístupu 
dokonce financovala pouze jedno 
přisvětlení v celkové výši 200 tisíc 
korun (odsouhlaseno v rámci rozpočtu 
již v prosinci 2006) a prostředky pro 
druhý přechod se podařilo zajistit ze 
zdrojů programu BESIP od odboru 
dopravy Magistrátu hl.m.Prahy.

I nadále pracujeme citl ivě na 

Dva přisvětlené 
přechody
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Zimní údržba komunikací hlavního města Prahy
v zimním období 2007/2008

Vznik nového občanského 
sdružení v Ďáblicích

Dobrý den milí spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali, že v Ďáblicích 

vzniká občanské sdružení, které by chtělo i s Vaší 
podporou se pokusit hledat nová řešení v oblasti 
ochrany životního prostředí. Zdravější život v 
Ďáblicích tzn. bez dalšího rozšíření skládky, bez 
silničního obchvatu Prahy hned za Ďáblicemi,  
udržení, ale i rozšíření zelených ploch, to vše 
považujeme za priority ve své činnosti. Snížení 
hluku z dopravy, omezení průjezdu Ďáblicemi a 
tím zvýšení bezpečnosti pro naše děti a vnuky, 
vidíme jako další problém v našem relativně 
malém prostoru. V oblasti našeho zájmu bude i 
starost o vodní toky a plochy v katastru Ďáblic.

Pro uskutečnění této vize zdravého prostředí    
přivítáme ve sdružení všechny, kdo vyznávají 
stejné hodnoty a mají jako my stejnou představu o 
životě v Ďáblicích. Těšíme se na spolupráci s 
našimi zastupiteli a komisí životního prostředí,  
pokud jejich záměry budou v souladu s našimi  
představami o zdravém prostředí pro občany. 
Proto jsme se chopili této možnosti, kterou nám 
poskytuje naše demokratická společnost, tedy 
založení občanského sdružení. Chceme uveřejňo-
vat názory a stanoviska a posílit tak všeobecnou 
informovanost.

Chystáme se spolupracovat s orgány ochrany 
životního prostředí i s dalšími sdruženími, která 
mají v náplni své činnosti rovněž životní prostře-
dí. K řešení problémů, jež sami ani nemůžeme 
vyřešit, bychom rádi oslovili odborníky, kteří nám 
pomohou správně formulovat to, co nás trápí a tím 
bychom mohli přispět k větší a objektivní infor-
movanosti občanů v naší městské části. Proto 
potřebujeme pro svoji činnost i určité finanční 
prostředky. Získáme je jednak z členských pří-
spěvků, jednak ze sponzorských darů.

Vyzýváme proto všechny, kterým není lhos-
tejné kde žijí, aby se k nám připojili a přispěli 
svými názory, nápady, informacemi a v neposled-
ní řadě i aktivitou ke klidnému a pro občany vlíd-
nému prostředí v Ďáblicích.

Naše adresa: , e-mail: 
; 

;
tel. 603213745, 737757086, kontaktní adresa: Na 
Blatech 7/243, Praha 8-Ďáblice
                            Taťjana Dohnalová a Věra Prokešová

www.osprodablice.cz
dohnalova.tana@seznam.cz
vprokesova@volny.cz

ZAŘAZENÍ KOMUNIKACÍ PODLE STUPNĚ DŮLEŽITOSTI
I.a pořadí
! vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy a místních komunikací, které 

navazují na dálnice a rychlostní komunikace, dopravně důležité místní komunikace a svaho-
vé komunikace s provozem MHD; komunikace I. pořadí se udržují chemickým rozmrazova-
cím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a v oblastech zdroje pitných vod 
zdrsňujícím interním materiálem 

I.b pořadí
! ostatní vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy a místních komunikací, po 

nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní do-
pravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné 
místní komunikace; komunikace I. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím materiá-
lem, pouze v chráněných krajinných oblastech a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím 
interním materiálem 

II. pořadí
! zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené 

do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace; komunikace II. pořadí se udržují che-
mickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a v oblastech 
zdroje pitných vod zdrsňujícím interním materiálem 

III.pořadí
! ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do II. pořadí; komunikace zařazené do III. 

pořadí se udržují až po ošetření komunikací I. a II. pořadí, udržují se chemickým rozmrazo-
vacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a v oblastech zdroje pitných 
vod zdrsňujícím interním materiálem 

Neudržované
! místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu malého dopravní-

ho významu  komunikace zařazené do vyhlášky č. 45/1994 Sb. hl. m. Prahy. 

ČASOVÉ LIMITY PRO ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI 

Stanovené časové limity ke zmírnění závad ve sjízdnosti MK nejméně na jednom jízdním 
pruhu v každém jízdním směru při zimní údržbě komunikací

I.a pořadí      od výjezdu    do 2 hod
I.b pořadí      od výjezdu    do 4 hod
II.  pořadí      od výjezdu    do 12 hod
III. pořadí      po ošetření vozovek I. a II. pořadí, nejpozději do 48 hod

Pohotovost
Zahájení prací na zajištění schůdnosti do 4 hodin 30 minut po vyhlášení pokynu zástupce pří-
slušné TSK

1.A pořadí

1.B pořadí
2.pořadí
3.pořadí

externí údržba

neudržováno

Hřenská

Ďáblická

Šenovská

a

a

a



P
Příjemnou předvánoční náladu do naší obce 

přinesl vánoční koncert pořádaný školskou a 
kulturní komisí 7. prosince v prostorách naší 
školy. Koncert uvedla předsedkyně komise a 
ředitelka školy Mgr. Milada Bulirschová. Na 
koncertu vystoupil pan Michal Sevruk a jeho 
přátelé: Veronika Lozoviuková (soprán), Jana 
Hřebíková (housle), Vladimír Jelíkek (klavír).  
Pan Sevruk nám hrál na hoboj. Následně vystou-
pil smíšený pěvecký sbor Post skriptum pod 
vedením Veroniky Lozoviukové. Vyslechli jsme 
si příjemnou hudbu i zpěv a účinkující jsme 
odměnili upřímným potleskem. Po kulturním 
programu bylo v sousední místnosti (školní 
jídelně) připraveno příjemné občerstvení, během 
kterého jsme si povykládali o rodinných rados-
tech a problémech i sousedských novinkách.Po-
řádání tohoto předvánočního koncertu začíná mít 
v naší obci již tradici a občané v očekávání pří-
jemného večera naplnili sál do posledního mís-
tečka. Ani tentokrát účinkující i organizátoři 
nezklamali. Dovolím si za nás všechny jim podě-
kovat.                         
                                                      foto a text  Z. Sobotka

S M

ˇ̌

ˇ
strana 4                                                                                                                                                                               

DÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ
prosinec 2007

Milí rodiče,
      děkujeme Vám za odezvu na iniciativu ma-
teřského centra. Velmi si ceníme Vašich nápadů a 
informací. Pokud máte jakékoliv připomínky a 
nápady, případně chuť ke spolupráci, pošlete 
nám zprávu na mc-dablice@seznam.cz. Přípra-
vy k otevření mateřského centra zdárně pokraču-
jí, v lednu a únoru již chystáme zkušební provoz.   

Díky vstřícnosti radnice jsme získaly prosto-
ry v prvním patře Obecního domu, kde již v 
lednu otevřeme herničku, kursy cvičení s batola-
ty a výtvarné dílničky pro malé i velké. Dále 
chystáme povánoční bazárek dětského oblečení 
a „přebytečných“ dárků. Další informace ohled-
ně otevření centra se dozvíte z městských nástě-
nek, dalšího Zpravodaje a také na nástěnce v 
Obecním domě.
      Přejeme hezké Vánoce a těšíme se na Vás!
                                                                  Lucie Jandová 
                                                        a Simona Dvořáková 

 

Mateřské centrum 
v Ďáblicích

parádě. V dalších dvou vstupech mladý ta-
neční pár Benčatová-Kalabus ukázal své 
taneční kreace. Žonglérské vystoupení dua 

Kruhová parabola zatajilo dech mno-
ha přítomných. Všichni očekávali Sobota 17.11. patřila osla-

půlnoc s napětím, jestli se na vě státního svátku, ale také 
ně štěstí usměje v rozmanité tanci a zábavě v Ďáblicích, 

a bohaté tombole. A pro-t e n t o k r á t  s  n á z v e m  
tože místní podnikatelé Dýňová slavnost.  
přispěli k hojnosti výher Již třetí pod-

hodnotnými cenami, zimní plesání 
většina hráčů tomboly oživily osvět-
byla nadmíru spoko-l ené  dýně ,  z  
j ena .  O  ža ludky  a  n i c h ž  n ě k t e r é  
hrdla tanečníků se byly vskutku umě-

vzorně staral personál leckým dílem. Tanči-
restaurace Červený mlýn a lo se za doprovodu 

ani časná ranní hodina neu-skupiny Color Club. 
brala nic na jejich ochotě. A Nejen pro ty, kteří se 

přestože k vesnické zábavě v y h ý b a l i  t a n e č n í m u  
patří pořádná rvačka, tak to je to parketu, byly připraveny 

jediné, co nám opravdu chybělo!  zábavné vstupy. 
Nejmladší svěřenkyně Fitness Center Hanky 

                                        Sdružení ďáblického míčeŠulcové předvedly svou závodní sestavu v plné 

Dýňová slavnost

Vánoční 
koncert ve škole

Nabízíme  pobyt v Krkonoších (Jánské 
Lázně) pro děti ve věku 6 -16 let s výukou lyžo-
vání/ snowboardu. Ubytování ve dvou až čtyř-
lůžkových pokojích, stravování 3x denně, dopra-
va naším busem, lyžování každý den (jeden den 
je nelyžařský) vhodné pro naprosté začátečníky i 
velmi zdatné lyžaře a snowboardisty, bezkonku-
renční lyžování v jednom z nejmodernějších 
středisek v ČR, sjezdovky u pensionu. Kromě 
lyžování možnost volby ze dvou programů - 
výuka angličtiny nebo zájmové kroužky (tanec, 
ruční práce, sebeobrana, …). Všechny aktivity 
vedou naši zkušení učitelé, kteří se táborů a škol 
v přírodě zúčastňují pravidelně. Více informací 
získáte na adrese: Jazyková škola PERFECT, 
Školská 26, Praha 1, 
tel. 296 236 102, 
www.jsperfect.cz

JARNÍ PRÁZDNINY 
NA HORÁCH

17.2.-23.2. 08 a 23.2.-29.2. 08
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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

 

každá 3. neděle v měsíci od 15.00

16. prosince 2007  33. 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

ˇKOMISE          TERMÍN                AKCE                          POZNÁMKA

ŠKOLSKÁ 
A KULTURNÍ

                                  od 15,30 třída "Slůňata"
                                                                            

11.12. Besídka MŠ - 5. tř.

SPORTOVNÍ 12.1. Ples MČ Praha - Ďáblice                                   od 19,30 v sále, atriu a jídelně ZŠ
                                              ve spolupráci s ŠKK
                                                                            

12.12.

13.12.

20.12.

Besídka MŠ - 3. tř.

Besídka MŠ - 1. tř.

18.12.

Besídka MŠ - 2. tř.

Besídka ZŠ + vánoční trhy ZŠ

Besídka MŠ - 4. tř.19.12.

                                  od 15,30 třída "Motýlci"
                                                                            

                                  od 15,30 třída "Zajíčci"
                                                                            

                                  od 15,30 třída "Berušky"
                                                                            

                                  od 16,00 v sále a atriu ZŠ
                                                                            

                                  od 15,30 třída "Ptáčci"
                                                                            

Rehabilitační cvičení
Zveme všechny seniorky na rehabilitační cvičení, které je každou 

středu od 17:00 do 18:00 hod v cvičebním sále v prvním patře 
Obecního domu, ulice Ke Kinu č.p. 159.

Cvičení vede paní Věra Dvořáková. Cena 30 Kč za hodinu
Případné dotazy ne tel.: 283 921 191, mobil 723 190 973

oR

ˇ̌
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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

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

ZŠ a MŠ

tanec
hudba

občerstvení
uvítací přípitek

společenský oděv
Předprodej vstupenek: Radnice - sekretariát pí. Jana Šimečková

Sobota 12.1. 2008
od

19,30
v

v atriu ZŠ U Parkánu 17

6.
ples

MČ PRAHA - ĎÁBLICE

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

tel.773 144 608

Srdečně zveme na výstavku betlémů
v našem sboru, na které se podílí 

 Spolek staropražských betlémářů.
 Zpřístupněna bude:

    O vánočních svátcích se bohoslužby budou konat:
           Hod Boží vánoční                    9.00 hod
               Svátek mučedníka Štěpána      9.00 hod
               Poslední den roku - 
                          poděkování za uplynulý rok   17.00 hod  

od úterý 25.12. do pondělí 31.12. od 14 do 17 hod         

25. 12.
26. 12.
31. 12.

 



B

Vánoční besídky

ˇ̌

ˇ
strana 6                                                                                                                                                                               

DÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ
prosinec 2007

Zal.: 1956
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 768 

tel.:283910644
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz

http://www.planetarium.cz/dabliceobs 

Hvězdárna Ďáblice

Otevírací doba: Po 18-21,Čt POZOROVÁNÍ OBLOHY  
18:30-20:30/ Pá 14.12. 18:30 -   dalekohledy Po 3. a 17.12. 20-
20:30/ Ne 14-16. Po 24. (večer) a 21, Čt 18:30-20:30/ Pá 14.12. 
31.12.2007 zavřeno. 18:30  20:30/ Ne 14-16 za jasné-
PŘEDNÁŠKY astronomické, ho počasí.V Po 24. (večer) a 
přírodovědné a cestopisné v pon- 31.12. zavřeno.Přístupné bez 
dělí od 18:30.          objednání.
10.12. Petr Adámek: ZIMNÍ OB- Denní obloha: Slunce - povrch  
LOHA zajímavé úkazy a objekty. se skvrnami  
FILMOVÉ VEČERY v pondělí Noční  obloha:  Měsíc  -  od  
od 18:30. 13.12. do 26.12. Mars - po celý 
3.12. APOLLO 15. a 16 . prosinec.Uran - za dobrých 
17.12. Jeho jasnosť Slnko, Kar- podmínek.
lův most paprsek staletími.

PROSINEC 2007

VSTUPNÉ:    
dospělí ......... ..... 20 Kč..... 30 Kč
mládež,důchodci..10 Kč....15 Kč
Doprava:  -konečná  MHD 
s íd l i š tě  Ďábl i ce  (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

Otevírací doba: Po 18-21, Čt Při nepříznivém počasí (zataže-
18:30-20:30/ Pá 18.1.  18:30- no) se koná promítání filmů 
20:30/ Ne 14-16.  spojené s prohlídkou přístrojo-
PŘEDNÁŠKY astronomické , vého vybavení hvězdárny.                                                         
přírodovědné a cestopisné v pon- HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
dělí od 18:30.          vždy ve čtvrtek 17:30, 18:30  
14.1. Mgr. Lucie Leikepová:Po- mohou hvězdárnu navštívit   
baltské republiky krásná města a předem objednané skupiny  
přírodní zajímavosti. návštěvníků (5 až 20 osob - 
2.1.Ing.Vladimír Novotý:       : vhodné pro rodiny s  dětmi,  
Komety na počátku 3. tisíciletí. školy).Program: pozorování 
FILMOVÉ VEČERY v pondělí oblohy nebo promítání filmů.
od 18:30. ŠKOLNÍ POŘADY
7.1. Země náš kosmický domov, V Po, Út, St, Čt a Pá v 8:30 a  
Míry a váhy. 10:30 pro předem objednané 
21.1. Sluneční soustava, Počasí a školní výpravy. Bližší informace 
atmosféra .                                          a   o  bjednávky  na  č. 283910644. 
P O Z O R O V Á N Í   O B L O H Y    
dalekohledy Čt 18:30-20:30/ Pá  
18.1. 18:30-20:30/ Ne 14-16 a v  
Po 7. a 21.1. 20-21 za jasného poča-
sí. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: 
Slunce - povrch se  skvrnami  
Noční obloha: 
Měsíc - od 11.1.do 23.1.  
Mars po celý leden
Saturn koncem ledna
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy 
- po celý leden.
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie - za 
bezměsíčných večerů.   

LEDEN 2008

rodiče a prarodiče. Krásný parčík je u budo- cem. Když jsem jej objevila, neměla jsem příjem-
vy naší radnice. Je však nevyužíván. Zmínila ný pocit. Velmi těžko si vytvářím představu, jak 
jsem místa, kde naši předkové kdysi stanuli  park zde založený bude vypadat za padesát  let. 
bez velkých odborných školení se stromečky Mohu se mýlit. V místě žijící rodiny nejlépe Během času vánočních svátků se můžeme 
a rýčem rukou. Vnímali svoji silnou vnitřní vycítí, jak je toto místo přitahuje, naplňuje a projít naší obcí. Doporučuji procházky do ma-
potřebu svůj život spojovat se stromy. Na chtějí-li o ně mít v budoucnu zájem. Další volná lých oáz ďáblické zeleně. Můžeme obejít  
přelomu roku se před nimi ve velké úctě prostranství určená pro osázení stromy jsem v hvězdárnu. Z každé strany má svah jiné kouzlo v 
skláním. nově vzniklých částech obce neobjevila.    kterékoli roční době. Můžeme vystoupat na 

Vyjděme do nových částí obce. Starou- Zelenou zeleni v roce 2008 přeji nám všem.                 vrchol, jak se již pro řadu občanů obce stalo 
sedlíci tato místa možná ještě nenavštívili.                                                       Milada Stroblová novoroční tradicí. Noví občané možná ještě 
P r o j d ě m e  s e  i  d o   neznají Koníčkovo náměstí. Do čtverce jsou tu 
nové ďáblické vilové vysázeny lípy a kaštany. Před prázdninami se 
čtvrti (říkám jí Pod odtud do širokého okolí line nádherná vůně 
a k c í z e m )  v  u l i c i  rozkvetlých lip, na podzim se tu sbírají kaštany. 
Červencové najdete Můžeme se projít parčíkem před Obecním do-
parkové prostranství. mem, který dobře znají především malé ďáblické 
Nevím, kdo je jeho děti. Moc jim toto místo přeji. Pod stromy, kde 
vlastníkem a tvůr-jsou též moruše, je příjemné prostředí i pro jejich 

Vrba u stanice autobusu U spojů - vysazena obyvateli domu asi před 
25 roky, krásná a ochraňující před negativními vlivy frekventované 
silnice a skládky. 

Vánoční procházky

VVážení rodiče, vážení občané, ky školních dětí a podpořit tak dobrou 
je tu opět vánoční čas a žáci 1. věc. 

stupně si pod vedením svých Rovněž MŠ se připravuje na 
třídních učitelek pro Vás již tra- nejkrásnější svátky v roce. O termí-
dičně připravili krátká vystoupe- nech vánočních besídek a posezení 
ní. Všichni jste srdečně zváni na budou paní učitelky informovat 
18.12.2007 do sálu ZŠ, kde pro- rodiče prostřednictvím nástěnek 
běhne od 17,00 hodin vánoční jednotlivých oddělení.
besídka. Od 16,00 hodin budete Závěrem děkuji jménem všech 
moci navštívit také vánoční trh, zaměstnanců školy a školky i jménem 
na kterém budou starší žáci pro- svým za spolupráci rodičům žáků ZŠ 
dávat výrobky své i svých mlad- i dětí MŠ, Úřadu MČ Praha - Ďáblice, 
ších spolužáků. Výtěžek této akce jednotlivým komisím i občanům 
bude věnován na další uhrazení Ďáblic a do roku 2008 všem žákům, 
školní docházky Samuela, žáka v dětem a jejich rodičům, zaměstnan-
Keni, kterému v rámci „Adopce cům školy a školky i občanům Ďáblic  
na dálku“ umožňujeme studium přeji hodně úspěchů, zdraví a spoko-
školy již čtvrtým rokem. Přijďte jenosti.

         Milada Bulirschová, ředitelka školysi prohlédnout a zakoupit výrob-

Oprava z listopadového čísla: 
"Nový růžový pavilon mateřské školky otevřen"
Rekonstrukce nového pavilonu stála nikoliv 5 mil., ale 15 mil. korun.
Za tiskovou chybu se omlouvám.
                                                                                                     Z. Sobotka



ˇ

strana 7

PLACENÁ  INZERCE

Okenní systémy
EuroFutur Classic-
se standartním
křídlem

PLACENÁ  INZERCE

prosinec 2007

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

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. ledna 2008.
Za obsah příspěvků odpovídají autoři. 
Za roznos zpravodaje odpovídá V. Dvořáková tel.: 283921191.

WWW.DABLICE.CZ

»

»
»
»
»
»

»
» 

»

»

 kácení 
   a prořezávání stromů
   prováděné i pomocí 
   horolezecké techniky

 frézování pařezů
 štěpkování větví 
 zakládání trávníků
 pokládka travních koberců
 sekání a provzdušňování 

   travnatých ploch
 stříhání živých plotů
úprava dlouhodobě 

   neudržovaných pozemků
 sběr a úklid listí, odvoz 

   a likvidace odpadů
 návrhy, realizace 

   a celoroční údržba zahrad

       Eduard Pacák
     tel.: 605 789 346

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

CENÍK INZERCE

       6 000 Kč

       3 500 Kč

       2 500 Kč

       1 800 Kč

       5 000 Kč

ŘÁDKOVÁ INZERCE
komerční      1 řádek      35 Kč
soukromá     1 řádek      zdarma

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

ˇ
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jako taková už má i na evropské poměry rozměry 
3až obludné (3 500 000 m  zhutněného odpadu na 

jednom místě i bez rozšíření), nepříjemných 
doprovodných jevů spojených s jejím provozem 
od roku 1993 bylo dost a výhody v podobě kom-
penzací v nějakém nadstandardním  rozkvětu naší 
městské části v porovnání s městskými částmi 
jinými až tak nevidím (prosím argumenty kanali-
zace, vodovodu a chodníků v roce 2007 v hlavním 
městě členského státu EU už ne!), řekl jsem si, že 
se rád poučím, dokumentaci prohlédnu a udělám 
si lepší úsudek. Hned jako první jsem v podkla-
dech oné dokumentace zaregistroval zmínku o  
dokumentaci III.etapy skládky, o které jsem  
neměl nejmenší tušení a nemám podrobněji dosud 
(dodatečně zjištěné informace o podání změny 
územního plánu v katastru MČ Praha - Březiněves 
za účelem vybudování III. etapy skládky na po-
zemcích v k.ú. Březiněves o celkové rozloze 72 

2020 m  jsou více než výmluvné další miliony 
kubíků odpadů jedním vrzem  duben 2007). 

Připomínky k územnímu plánu obce uplatňuje 
připomínky rada obce sousední (Stavební zákon 
183/2006, §6 odst.6, d) víme zda, a případně jak se 
naše rada k této změně oficiálně staví? A pak jsem 
v oné dokumentaci, která měla za úkol objektivně 
posoudit stav životního prostředí v Ďáblicích v 
souvislosti s navrhovaným rozšíření skládky, 
postupně narážel na řadu faktů, tvrzení a formula-
cí, s nimiž jsem nemohl souhlasit ani jakožto 
obyčejný, byť i jen selsky uvažující občan, který v 

Dne 6. září 2007 mi od mého přítele Milo- Ďáblicích žije od roku 1964. .......
še Růžičky přišla v e-mailové poště příloha v 
podobě kopie dokumentu z Ministerstva život-
ního prostředí (MŽP), z něhož jsem se dozvě-
děl, že byla dána k všeobecnému připomínko-
vání jakási dokumentace posuzující vliv rozší-
ření Ďáblické skládky o další sekci (26.) a že 
pro objektivní posouzení dopadu tohoto zámě-
ru na životní prostředí byl MŽP nařízen tak-
zvaný proces EIA, který do jisté míry zaručuje 
náležitou objektivnost, odbornost a řadu zá-
konných postupů pro povolování staveb a 
činností zásadním způsobem ovlivňujících 
životní prostředí. 

Protože jsem přesvědčen o tom, že skládka 

I.

Informace o omezeném provozu
Úřadu městské části Praha - Ďáblice

o vánočních svátcích 2007
Vážení občané,

vzhledem k blížícím se vánočním svátkům a čerpání dovolené pracovníků úřadu bych Vás 
chtěl včas informovat o době, kdy si můžete na konci roku 2007 vyřídit na úřadě své záležitosti:
Všechny odbory budou letos naposledy pro občany k dispozici ve středu 19.12.2007 dle 
úředních hodin. 
Podatelna úřadu bude otevřena:
ve čtvrtek a pátek 20. a 21. 12. 2007 od 08:00 do 12:00 hodin a naposledy v letošním roce 
bude možno učinit podání v pátek 28.12.20074 od 08:00 do 12:00 hodin.
V novém roce bude úřad pro občany k dispozici od středy 2.1.2008 dle úředních hodin. 

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití vánočních svátků a mnoho 
úspěchů v roce 2008                                                                                            Vlastimil Fouček
                                                                                                                           tajemník ÚMČ Praha - Ďáblice

Termíny přistavení:
C dne    21.1.08   od    9,00    do  11,30   hod          
C dne    18.2.08   od   12,30   do  15,00   hod
C dne    17.3.08   od     9,00   do  11,30   hod
C dne    14.4.08   od   12,30   do  15.00   hod
C dne    12.5.08   od     9,00   do  11,30   hod
C dne      9.6.08   od   12,30   do  15,30   hod

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném 
logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na pěší zóně na rohu ulic Osinalická a Hoří-
necká (u bývalého kina) v Ďáblicích.  

Mobilní obchodní kancelář
Pražské plynárenské a.s.

Redakčně zkráceno, celý článek p. Dvořáka s 
fotodokumentací a vyjádřením tajemníka ÚMČ 
pana Foučka naleznete na

  
http://www.dablice.cz/skladka-dablice/dalsi-                
          stanoviska-komentare/
          www.osprodablice.cz

Tak vzniklo vyjádření, které jsem podal 
12.9.2007 na úřad naší městské části. Zároveň 
jsem byl zvědav, jak se k danému problému posta-
ví i mnou volení zástupci naší obce, neboť tento 
problém považuji za zcela zásadní pro další život 
v  obci. Na programu 5.veřejného zasedání naše-
ho zastupitelstva ......... 

Máte doma hračky, se 

kterými si Vaše děti už 

nehrají, a nevíte, co s 

nimi?
Mateřské centrum Ďáblice

pořádá

Pro naši hernu, kterou otevřeme v 

lednu 2008 v Obecním domě, hledá-

me zachovalé a funkční hračky vhod-

né především pro děti ve věku od 1 

do 4 let. Pokud nám můžete nějaké 

hračky nabídnout,prosím,kontaktuj-

te nás na níže uvedených telefonních 

číslech nebo na e-mailové adrese. 

Rády si pro hračky přijedeme. 

Děkujeme

Lucie Jandová

tel.:774 084 252

Simona Dvořáková

tel.:605 111 552

e-mail:

SBÍRKU HRAČEK

mcdablice@seznam.cz

Jak jsem přešel od mlčící 
většiny k mluvící a píšící menšině

(aneb doplňující informace k nepopsaným přílohám v listopadovém Zpravodaji)
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