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Slovo 
starostky

Kučerové od ul. K Náměstí až konstrukcí propojovacího kori-
po ul. Hřenskou. Pro tuto akci doru mezi pavilony školky a 
bude fungovat dopravní opat- úpravami některých prostor v 
ření uzávěrou této části komu- základní škole, výsledkem kte-
nikace a bude zřízeno zařízení rých by měly být nové třídy a 

První dny a týdny roku 2008 staveniště na přilehlé ploše. V odborné učebny.
máme za sebou a přesto, že něko- této části komunikace bude V letošním roce bude naše 
mu z nás třeba nový rok nezačal následně samozřejmě probíhat zastupitelstvo rozhodovat o pod-
tak, jak si představoval, přeji vám, položení dalších inženýrských mínkách, za kterých bychom 
aby bylo lépe a aby kolem vás byli sítí. vystavěli menší bytový dům 
jen lidé vnímaví a přátelští, kteří Firma Ekospol připravuje umístěný v zahradě u Akcízu - 
jsou bez váhání ochotni pomoci, na svých pozemcích výstavbu konkrétně v její severovýchod-
když je zapotřebí. A protože sama 8mi viladomů, které by měly ní části. Byty zde budou men-
vím, co to znamená mít právě tako- navazovat v jižní části na loka- ších rozměrů a s největší prav-
vouto podporu od přátel v době, litu „Nové Ďáblice“ (pro orien- děpodobností by byly na prodej. 
kdy není člověku ani trochu veselo, taci - směrem k Akcízu). Jakmile budou schválená krité-
velmi děkuji vám všem za slova V blízkosti Akcízu, kon- ria, budete o tomto informováni 
útěchy i další projevy účasti po krétně mezi velkým hřbitovem v dostupných médiích.
úmrtí mého manžela. a červeným objektem vlasové- Postupně k nám přicházejí 

Ďáblice jsou sice ještě v zajetí ho studia, by měly vyrůst byto- další představy o plánovaných 
zimy a nepříznivého počasí, ale již vé domy realizované firmou stavbách developerských firem, 
se připravují další stavební akce. Central Group. Dále má záměr ale nejsou natolik konkrétní, 
Bylo předáno staveniště pro stavbu v této oblasti postavit skladové abych o nich v tomto Zpravoda-
„Prodloužení Kučerové“ firmě objekty firma PRODANCE, ji dala vypovídající informaci.
PRAGIS a.s., která byla vybrána která distribuuje světelnou tech-
investorem - Odborem městského niku. I tyto stavby budou na Přeji Vám všem šťastný no-
investora MHMP, jako zhotovitel pozemcích investorů. Stavební vý rok 2008.            

                      Danuše Ševčíkovákanalizačních sítí (splaškové i deš- akce financované naší měst-
starostkaťové kanalizace) v části úseku ul. skou částí budou zahájeny re-

Územní plán vs. 
rozvoj Ďáblic

vilové zástavby posazené do zeleně. Z dneš- jich schválení. S těmito regulačními plány, kte-
ního pohledu na současný stav lze odečíst ré může iniciovat obec, musí totiž souhlasit ma-
oblast komerční, která se nachází podél dál- jitelé dotčených pozemků. Každý si asi dovede 
nice D8 a která stále čeká na svoji zástavbu. představit, jak je obtížné získat jednotlivé sou-Setkání 
Dále historické jádro (původní obec Ďábli- hlasy, proto zůstávají regulační plány v drtivé 

s panem arch. Havrdou ce), novější část - vilová zástavba a koneč- většině případů pouze přáním iniciátora.
ně část nejnovější, periferní, spojená s no- !V současné době platný územní plán dává před-

V reakci na časté dotazy o existenci či nee- vou výstavbou (sem patří i vize nového ná- stavu o dalším rozvoji a není tedy pochyb o to-
xistenci územního plánu v Ďáblicích byla na městí kolem ulic U prefy, Hořínecká). m, že Ďáblice schválený územní plán mají. Sa-
29.10.2007 svolána schůzka na radnici MČ !Vize "nového náměstí" - tato myšlenka mozřejmě se nejedná o dogma a změny jsou 
Prahy Ďáblice. Schůzka se konala za účasti vznikla v době starosty arch. Veselého. Ve možné. Zkušenosti z poslední doby ukazují, že 
hosta pana arch. Havrdy. své době jistě zajímavá myšlenka, ale z změny jsou často iniciovány soukromými 

Pan architekt se spolupodílel společně s pa- dnešního pohledu a po první výstavbě je vlastníky pozemků, kteří se snaží " vydolovat" 
nem arch. Exnerem na koncepci tzv. "nového jasné, že navržený charakter zástavby není z předmětných pozemků maximum. Tím často 
náměstí" v Ďáblicích, a tak v současné době patří v harmonickém souladu ani s historickým vznikají první rozpory mezi těmi, kdo hlídají 
k nejzasvěcenějším urbanistům, kteří jsou jádrem ani s vilovou zástavbou. Enkláva vyvážený rozvoj s těmi, kdo sledují ekonomiku 
schopni se profesionálně zamyslet nad otázkou, vysokých a poměrně objemných domů sice projektů. Samospráva obce, která je nezastupi-
jakým směrem by se Ďáblice mohly ubírat. přinesla další expanzi městské části, ale telná, může potom v zájmu takovéhoto rozvoje 

Na začátku setkání pan architekt vysvětlil, vtiskává tak této oblasti městské části jiný, i sama iniciovat změnu ÚP a to ve funkci i obje-
jak vypadá proces pořízení územního plánu či a to daleko více vnitroměstský ráz. Důka- mu/parametrech části směrné i doporučené.
jeho změny. Jedná se o dlouhodobý posuzovací zem je i výstavba VŠUP na místě bývalé !Krátce byla zmíněna otázka dopravy. Výrazné proces, kdy se řada samospráv a dotčených orgá- skládky SURKOV, jež podtrhává výše na- změny dopravních tras zatím nelze očekávat, nů státní správy vyjadřuje ke studii a nejen ty, ale psané. V její budoucí existenci vidí však protože v principu kapacita a topologie stávají-i samozřejmě vlastníci pozemků a nemovitostí, pan arch. Havrda rovněž oživení obce a pří- cí síťě je uspokojivá.jichž se to týká. Na konci stojí buď konsensus chod dalšího živého organismu do života !Otázka zeleně. V současné době nejsou žádné všech dotčených účastníků, který je "conditio Ďáblic. funkční změny v této oblasti indikovány. Zají-sine qua non" pro odsouhlasení, nebo neschvále-

!V dalším bodě padlo, zda by nebylo dobré mavý je pás zeleně ve směru VŠUP a ďáblická ní či odmítnutí. Zadavatelem změny či studie 
vytvořit regulační plány, které by stanovo- hvězdárna.nemusí být nutně jen příslušná samospráva, ale i 
valy podmínky pro výstavbu. Vytvářely by ti další iniciátoři, kteří tím vyjadřují svůj zájem 
rámec pro budoucí výstavbu, byly by ná- Pan arch. Havrda na závěr diskuze vyjádřil změnit příslušné funkce či parametry v území. 
strojem řízení rozvoje nemovitostí v obci. ochotu pomoci i nadále při odborných diskuzích Diskuzi bylo možno rozčlenit do několika 
Jejich naplnění by bylo jakousi nezbytnou o rozvoji obce včetně případného zpracování zásadních otázek.
podmínkou pro veškeré správní procesy při studie rozvoje zájmové oblasti, za což mu patří ! Celkový charakter Ďáblic - obecně lze říci, že výstavbě. Zásadním problémem je ale je- naše poděkování.              Ing. Jiří Marušiak, Ph.D.Ďáblice mají historicky rozvolněný charakter 

Poděkování
Je začátek roku 2008 a možná ně-

kteří z nás ještě ani nevědí o změně, ke 
které došlo v Diakonii CČE - středisku 
křesťanské pomoci v Ďáblicích, a to na 
místě jeho vedoucí a zástupce. Dlouho-
letou činnost ukončily paní Lydie Vese-
lá a paní Hana Lipavská. Vždy jsem mě-
la pocit, že svojí prací žijí, že je pro ně 
spíše posláním než zaměstnáním. Celá 
dlouhá léta obětavě pracovaly ve pro-
spěch našich občanů, tiše a s úsměvem, 
s velkým nasazením a někdy opravdu 
na pokraji svých fyzických i duševních 
sil řešily problémy těch nejpotřebněj-
ších a nejslabších z nás. Měla jsem mož-
nost spolupracovat s paní Lydií Veselou 
v sociální komisi v 90. letech minulého 
století. Myslím si, že nám to spolu s 
ostatními šlo velice dobře právě její zá-
sluhou. Její citlivý a klidný přístup k 
řešení problémů nám pomáhal a její 
zkušenosti byly k nezaplacení.

Chtěla bych oběma dámám podě-
kovat a věřím, že je budu ještě často ví-
dat v Obecním domě ve středisku Dia-
konie, i když už ne jako zaměstnanky-
ně.                             Taťjana Dohnalová
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majitel musel uklízet sníh na stále platí a proto apelujeme na vlast-
chodníku, má jen odpovědnost za níky objektů, zejména v oblastech 
zranění či případné škody, ke kte- zvýšeného pohybu osob (zejména 

O termínech, rozsahu a časo- rým by mohlo dojít. Samozřejmě, dětí), aby v rámci svých časových 
vých horizontech úklidu sněhu v že zvlášť v současné době je aktu- možností uklízeli sníh na chodnících 
naší obci jsem se již zmiňoval v ální uzavírat dobrou pojistku pro a zajistili schůdnost místní komuni-
minulém a předminulém zpravo- případ, že by třeba někdo na chod- kace. Sníh by se měl odstranit me-
daji. Chtěl bych se nyní zaměřit n íku  před  domem vlas tn íka  chanicky v celé šíři, u chodníků šir-
na informace ohledně odpověd- uklouzl, způsobil si újmu na zdra- ších než 2 metry v šíři nejméně 1,5 
nosti za úklid chodníků před do- ví či na majetku a uplatňoval ná- metru. Na místních komunikacích 
my soukromých vlastníků, tedy hrady na vlastníkovi přilehlého musí být zajištěna schůdnost nejpoz-
jak fyzických, tak i právnických objektu. ději do 12 hodin po zjištění závady ve 
osob. V Parlamentu se v loňském schůdnosti. Nelze-li sníh či námrazu 

Nejprve tedy výtah ze zákona roce rozhořela diskuse o novele mechanicky odstranit, použije se po-
č. 13/1997 Sb., o pozemních ko- zákona. Na jedné straně stojí nelo- syp.
munikacích, kde stanoví § 27, gičnost v povinnosti uložené Je jasné, že sníh byl vždy a bude 
odst. 4 toto: vlastníkům uklízet vlastně cizí problémem, ale v rámci možností se 

„(4) Vlastník nemovitosti, majetek a na druhé straně je otáz- o jeho úklid alespoň pokusme.                                                   
                                        Tomáš Engel která v zastavěném území obce ka financování a zajišťování úkli-

                                         hraničí se silnicí nebo s místní du.
komunikací, odpovídá za škody, Vedení města Prahy odmítá 
jejichž příčinou byla závada ve možnost, že by veškeré chodníky 
schůdnosti na přilehlém chodní- uklízel magistrát s tím, že by to 
ku, která vznikla znečištěním, vyšlo na miliardy korun. Praha 
náledím nebo sněhem, pokud ne- sama neuklízí v zimě přes 500 km 
prokáže, že nebylo v mezích jeho komunikací z kapacitních i fi-
možností tuto závadu odstranit; u nančních důvodů. Opoziční za-
závady způsobené povětrnostní- stupitelé Prahy nabízeli i mož-
mi situacemi a jejich důsledky nost, aby město za poplatek uklí-
takovou závadu zmírnit“. zelo chodníky tam, kde o to maji-

Za úklid sněhu podle součas- tel požádá.
né vyhlášky odpovídají majitelé Jinými slovy řečeno vyhláška 
přilehlých nemovitostí, ale z vy- hl. m. Prahy a související předpi-
hlášky jasně nevyplývá, že by sy, které se týkají úklidu sněhu, 

Sněží, nesněží, sněží...

Zimní přerušení 
provozu kompostárny v 

Malešicích

   Kompostárna Malešice  bude v 
zimním období od 17.12.2007 do 
1 5 . 3 . 2 0 0 8  u z a v ř e n a . P r o t o  
nebude v této době zaj iš těn 
odvoz a likvidace bioodpadu pro 
M Č  Ď á b l i c e  z  k o n t e j n e r u  
umístěného u skládky A.S.A.

Zpráva o provádění 
deratizačních prací       

v roce 2007 
v  M Č  Ď á b l i c e
   Během roku 2007 byla provádě-
na výskytová deratizace na území 
městské části Ďáblice. Průběžně 
byly ošetřovány volné plochy, hlav-
ně směrem ke skládce od bývalého 
statku, ul. Na Pramenech, ul. Na 
Blatech, kde musela být použita 
u z a v ř e n á  k r m í t k a  s  p e v n o u  
návnadou kolem potoka. Opako-
vaně byla ošetřena Základní a Ma-
teřská škola. Deratizací byly ošet-
řeny městské domy v ulici Ďáblic-
ká, Legionářů, Obecní dům, hasiči 
a Místní úřad. Další ošetřované ob-
jekty opakovaně Ďáblická 48/54, 
U Chaloupek 2,4. Stav výskytu hlo-
davců po deratizaci rapidně po-
klesl, přesto je nutno počítat s mož-
ným výskytem hlavně na volných 
plochách a u rodinných domků bě-
hem zimního období. V případě 
nečekaného výskytu hlodavců bu-
de deratizace provedena až do dub-
na 2008. 
             deratizační firma Petr Novák

Zprávy z rady

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 23. jed-
nání rady) 

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

ního plánu p. č. 1646/1 z plo- Ďáblice na rok 2007, které je 
chy VV (veřejné vybavení) na nedílnou součástí tohoto usne-
SV (všeobecně smíšené) a sou- sení, přesunout 200.000Kč z 
hlasila s touto navrženou změ- položky "nespecifikovaná re-
nou zerva" na stavbu oplocení dět-

! souhlasila s poskytnutím finanč- ských hřišť! vzala na vědomí žádost arch. 
ního daru ve výši 10.000 Kč TJ !Marka Krčila, v zastoupení souhlasila s předloženým ná-
Ďáblice - oddílu tenistů, který vlastníka na základě plné mo- vrhem rozpočtu MČ Praha - 
bude využit na uhrazení výdajů ci, o vyjádření k návrhu změny Ďáblice na rok  2008
spojených s plesem tenistů. územního plánu p. č. 1622/34 ! jmenovala dva nové členy Ko-

! souhlasila se zadáním provedení z plochy OR (orná půda, plo- mise životního prostředí a pa-
oplocení dětských hřišť (Koníč- cha pro pěstování zeleniny)  ní Elišku Hoffrichterovou a 
kovo náměstí, Kostelecká včet- na SV (všeobecně smíšené) a pana Dušana Andrše
ně oplocení umístění dětských nedoporučila tuto navrženou ! vzala na vědomí žádost  o 
prvků v ul. Chřibská) důvodem změnu úplatný převod pozemku p. č. 
je zajištění bezpečnosti a čistoty ! vzala na vědomí žádost firmy 718 (PK 407/1) z vlastnictví 
v těchto lokalitách Pro-Sin, s.r.o., v zastoupení MČ Praha - Ďáblice do vlast-

! souhlasila, aby kritéria pro vy- vlastníka na základě plné mo- nictví pana Daniela, souhlasi-
plácení příspěvku za pobyty dětí ci, o vyjádření k návrhu změny la s úplatným převodem a s 
v přírodě v roce 2008 byla totož- územního plánu p. č. 1608/9, cenou 2.920Kč/m2, což je ce-
ná jako v roce 2007, a to: příspě- 1608/10, 1608/16, 1608/17, na daná platnou cenovou ma-
vek ve výši 4.000Kč na dítě ve 1612/8, 1612/9, 1612/10, pou v dané lokalitě a pověřila 
věku 5 - 15 let 1612/15, 1612/16, 1612/17 v tajemníka vyvěšením záměru 

k. ú. Ďáblice, týkající se ob-! vzala na vědomí žádost odboru a předložením Zastupitelstvu 
chvatové části komunikace po územního plánu MHMP o vyjád- MČ Praha - Ďáblice na prosin-
východním okraji k. ú. Březi-ření k návrhu změny územního covém veřejném zasedání
něves a souhlasila s touto navr-plánu - úprava č. U 0593 (změna 
ženou změnoukoeficientu míry využití území z 

!B na C) a souhlasila s touto navr- vzala na vědomí žádost pana 
ženou změnou Josefa France (vlastníka nemo-

vitostí) o odkup  RD č. p. 89 a ! vzala na vědomí žádost odboru 
pozemku p. č. 605 do majetku územního plánu MHMP o vyjád-
MČ Praha - Ďáblice a souhla-ření k návrhu změny územního 
sila s výkupem těchto nemovi-plánu - úprava č. U 0595 (změna 
tostí za cenu danou znaleckým koeficientu míry využití území z 
posudkem ve výši 2.693.400 B na C p. č. 279, 280) a souhlasi-
Kč, za podmínek specifikova-la s touto navrženou změnou
ných v kupní smlouvě! vzala na vědomí žádost arch. 

! souhlasila s předloženým ná-Marka Krčila,  v zastoupení 
vrhem rozpočtového opatření vlastníka na základě plné moci, o 
č. 5 k rozpočtu MČ Praha - vyjádření k návrhu změny územ-

! souhlasila na základě doporuče-
ní sociální komise, aby MČ Pra-
ha - Ďáblice požádala bytový 
odbor MHMP o dispoziční právo 
k bytu č. 31 o velikosti 3 + 1 v ul. 
K Letňanům 816/2, Praha 8 - 
Ďáblice, pro řešení mimořádné 
situace rodiny pana Michaela 
Černého

! schválila zvýšení nájemného na 
rok 2008 v bytech MČ s regulo-
vaným nájemným v souladu se 
zákonem č. 107/2006 Sb. o jed-
nostranném zvyšování nájemné-
ho z bytu.

! vzala na vědomí zánik mandá-
tu člena zastupitelstva Tomáše 
Poštulky na základě písemné 
rezignace ze dne 27.11.2007 a 
prohlašuje Pavla Kohouta 
p o d l e  u s t .  §  5 6  z á k o n a  
č.491/2001 Sb.odst.2 členem 
zastupitelstva MČ Praha - Ďáb-
lice 

! vzala na vědomí žádost ředitelky 
ZŠ a MŠ, která zahrnovala schvá-
lení nového projektu architekto-
nického pojetí zeleně a herních 
prvků v areálu MŠ. RMČ vzala v 
úvahu odborné posouzení referá-
tu životního prostředí a doporu-
čuje projekt s připomínkami RŽ

! vzala na vědomí zprávu tajemní-
ka o provozu služebního vozidla 
za rok 2007

! vzala na vědomí žádost firmy 
Ekospol o vyjádření k technické 
dokumentaci projektu Ďáblická 
perla (stavba 8mi dvojdomů v 
prostoru za Akcízem). Podklady 
budou postoupeny odborným 
komisím k posouzení na základě 
kterého RMČ věc znovu projed-
ná             zpracoval tajemník ÚMČ

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 25. jed-
nání rady) 
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Vyjádření Tomáše Dvořá-
ka k veřejnému projedná-

ní EIA:
Z několika stran jsem byl požádán o příspě-

vek do Ďáblického zpravodaje na výše uvedené 
téma. Protože mám ve zvyku psáti co si myslím, 
nabyl jsem přesvědčení, že celý článek by opět 
nebyl vytištěn v celé podobě, v jaké by byl podán. 
Považuji to svým způsobem za pohrdání mnou 
odvedené zcela dobrovolné práce (myslím, že 
práce ve prospěch věci - kdo byl na projednání 
posoudí sám), a proto se raději budu místo psaní 
do Ďáblického zpravodaje věnovat něčemu efek-
tivnějšímu. Jen závěrem podotknu, že vystoupe-
ní, či nevystoupení některých přítomných na ve-
řejném projednání bylo pro mne velmi poučné a 
možná i vysvětlující.                       

                                                           Tomáš Dvořák

DOPIS PANÍ SENÁTORCE PALEČKOVÉ NA-
LEZNETE NA WWW.OSPRODABLICE.CZ

                   WWW.DABLICE.CZ

                     foto: M. Růžička, T. Dvořák, D. Andrš

jem dozvědět se více o připravovaném zámě-Veřejné projednávání EIA ru. I když zájem postupně ochaboval a v kon-
ci jednání (kolem 23 hodiny) zbyla už jen 
naše Komise pro životní prostředí a několik 

V sále naší základní školy se ve čtvrtek 31. (asi 10) zvědavých občanů, nutno říci, že na-
ledna 2008 veřejně projednával záměr společ- še Komise životního prostředí vedená panem 
nosti .A.S.A. (tj. oznamovatele) rozšířit možnost Milošem Růžičkou byla velice dobře připra-
skládkování o jednu sekci a o jeden rok. Včerej- vena a fundovaně rozebírala situaci. Je prav-
ším dnem totiž skončila roční lhůta, ve které bylo da, že občas se debata točila v kruhu, ale zá-
možno na různých úrovních státní správy podá- kon byl naplněn a záměr oznamovatele ve-
vat připomínky. Jednání organizovalo Minister- řejně projednán. 
stvo životního prostředí pod vedením Ing. Kate- Vzhledem k tomu, že se jednotlivé názo-
řiny Špačkové, za oznamovatele byli přítomni ry a připomínky zaznamenávaly, bude vy-
Ing. Libor Luňáček a Ing. Pavel Tomášek, za zpra- pracován ministerstvem zápis a následně bu-
covatele dokumentace Ing. Alexandr Mertl a za deme s tímto oficiálním dokumentem všich-
zpracovatele posudku Ing. Václav Obluk. Sál byl ni seznámeni.
v 16,00 hodin plný a asi 80 občanů projevilo zá-                                                                Karel Engel
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spolupráci s místními samosprávami a dalšími Důvodem jeho jednání, vybočující z mezí    Poškozování cizí věci organizacemi realizovat jak preventivní, tak i slušného lidského chování, může být cokoliv. 
represivní opatření. Vždyť žijeme v moderní spo-Dveře se staly překážkou pro vstup do domu 

Dobrý den milý čtená- lečnosti, kde se dá využít i řady nových technolo-za vytouženou přítelkyní, překážkou pro zís-
ři, opět se spolu setkáváme gií v rámci situační prevence, směřující k zame-kání úkrytu před nepřízní počasí, nebo terčem 
prostřednictvím, troufám zení či znesnadnění páchání trestné činnosti, jako vybití negativních emocí podnapilého muže 
si již říci, pravidelných jsou kamerové systémy, zabezpečovací zařízení zkroušeného životem a alkoholickými nápo-
článků poskytující zamyš- apod.ji, či jiné. Důsledkem je však vždy poškození 
lení a nabízející rady jako či zničení věci ke škodě toho, komu do té do- Uvědomme si však, že jsme bytosti spole-
součást prevence proti běž- by řádně plnila svoji funkci. čenské a bez vzájemné spolupráce, solidarity, 
né pouliční kriminalitě. empatie a celkově prosociálního chování jsou Pokud se nás taková skutečnost bezpro-
Tentokrát bude tématem veškeré uváděné prostředky málo účinné, či do-středně netýká, přehlížíme jí s tím, že je přiro-
trestná činnost nazývána     konce bezvýznamné. Jak pro práci Policie České zenou součástí dnešní společnosti. V případě, 

                         jako poškozování cizí věci. republiky, tak zejména pro občany samotné je že se sami staneme poškozenými, zaměří se 
takový to pozitivní způsob společenského styku náš vztek vždy proti samotnému pachateli, Tímto názvem je přímo definován trestný čin 
nepostradatelnou součástí moderní demokratic-přičemž si již nevzpomeneme, jak jsme byli v zákonném ustanovení § 257 trestního zákona 
ké společnosti a spokojeného života slušných lhostejní v podobné situaci, která se však sta-jako jednání "kdo zničí, poškodí nebo učiní neu-
občanů.  la někomu jinému. Nechci touto myšlenkou v potřebitelnou cizí věc a způsobí tak na cizím ma-

žádném případě hájit předmětné zločince, jetku škodu ...". Moje rada proto zní " nebuďte lhostejní ke 
kteří zajisté zaslouží potrestání. Chci však svému nejbližšímu sociálnímu okolí, spolupra-Jako příklad lze uvést případ, který se stal v 
vyjádřit názor a upozornit na žalostný stav cujte s Policií České republiky a pomáhejte ji tak měsíci prosinci 2007 ve večerních hodinách na 
společenského styku, na míru empatie a naplnit model Community policing, jako policii, Praze 8, kdy dvacetiletý pachatel za použití úlom-
chladnoucí mezilidské vztahy. která je službou občanů, tedy pro Vás".                                                                                                                                                                                                ku betonu rozbil skleněnou výplň z bezpečnost-

                                         nprap. Bibiana FuchsováMůžete samozřejmě tvrdit, že to není Va-ního skla vstupních dveří panelového domu, 
še starost zajistit bezpečí občanů. O tu má pře-                                                             PČR OŘ Praha III                                                                                   čímž způsobil majiteli domu škodu ve výši pře-
devším pečovat Policie České republiky a ve sahující 10 000 Kč. 

plátně nikoho z přítom- mů, o nichž hovořili všichni řečníci bez rozdílu. 
ných občanů nenechala Nepřipustili, že selhala kontrola České inspekce 
klidným, na rozdíl od zá- životního prostředí, která měla provoz na skládce 
stupců z ministerstva. Zá- kontrolovat, a rovněž Pražská hygienická stani-
stupci firmy .A.S.A. byli ce. Obě tyto instituce své zástupce na jednání ani 
velice překvapeni, co jim nevyslaly. Stejný přístup zvolil i Magistrát hlav-
to vlastně ukazují. Hory ního města Prahy. Bohužel nebyl přítomen nikdo 
odpadků, které by měly být z kontrolní komise zastupitelstva naší městské 
dávno překryté zeminou, části, který společně s odborem životního pro-
díra v plotě, a tím přístup středí v Ďáblicích provoz na skládce pravidelně 
na skládku i nepovolaným kontroluje. Dvě vystoupení pracovnic odboru  
osobám a zvěři, obláčky pí. Ing. Králíkové se moc nepovedla, o čemž svěd-
výparů ze skládky, o nichž čila následná reakce občanů, kteří měli pocit, že 
nás firma .A.S.A. ujistila, spíše hájí zájmy firmy .A.S.A. Celé projednávání 
že se jedná o vodní páry, skončilo až před půlnocí. Ať už bude výsledek 

Úvodem bych ráda poděkovala všem obča- hejna ptáků nad skládkou, atd. atd., to vše a jakýkoliv, povedlo se nám všem přítomným dát 
nům, kteří si uvědomili, jak důležité je pozvání ještě mnohem více bylo jasně vidět 
na veřejné projednávání vlivu skládky na životní na fotografiích. 
prostředí a 31. ledna přišli do Základní školy U 

Pan Dvořák, autor převážné Parkánu, aby byli informováni o skutečnostech 
většiny předvedených snímků, bezprostředně se jich týkajících. Zaznamenala 
zdokumentoval i průjezd automo-jsem, že k problému nezůstala lhostejná i část 
bilů firmy A.S.A. Ďáblicemi, o zastupitelstva. Ještě větší dík pak patří těm obča-
nichž zástupce firmy tvrdil, že nům, kteří vystoupili a nebáli se říci svůj názor do 
městskou částí nejezdí. Podrob-mikrofonu přítomným zástupcům Ministerstva 
nější fotodokumentaci najdete na životního prostředí a provozovateli skládky fir-
webu Občanského sdružení pro mě .A.S.A.
Ďáblice www.osprodablice.cz. 

Největší poděkování si zaslouží členové ko- Zástupci Ministerstva životního 
mise životního prostředí p. Růžička, p. Andrš, a prostředí seděli k plátnu zády. Zpo-
poradce p. Dvořák, kteří jako zástupci městské čátku se občas otočili, aby zhlédli 
části připravili ve spolupráci s odborníkem p. předváděné obrázky. Na tělo polo-
Jinochem a dalšími občany argumentaci včetně ženým otázkám třech výše jmeno-
projekce skládky na plátno, počínali si naprosto vaných občanů, které mířily přímo 
profesionálně a působili přesvědčivě. Myslím si, do černého, se dostávalo neurči-
že zvláště fotografická dokumentace na velkém tých odpovědí, některé nebyly zod-

povězeny vůbec a 
najevo svůj názor (někdy i souhlasným potles-dotyční tazatelé se museli do-
kem). máhat znovu odpovědí. Z úst 

Možná to je začátek nové cesty, na kterou se zástupců Ministerstva životní-
všichni společně postupně vydáme, ke zlepšová-ho prostředí jsme se dozvědě-
ní životního prostředí v naší městské části. Třeba li, že to, jak vypadá skládka, je 
se nám podaří zastavit tu třetí, na dalších deset let vlastně naše chyba, že ji nedo-
připravovanou etapu skládkování, kterou prosa-statečně kontrolujeme a pora-
zuje Magistrát s firmou .A.S.A.  za mohutné pod-dili nám, abychom si zřídili 
pory pana starosty a zastupitelstva v Březiněvsi.  komisi, která bude důsledně 

Potěšilo mě, že se po velmi dlouhé době sešlo sledovat dodržování provoz-
tolik ďáblických občanů jinde, než na společen-ního řádu na skládce. Tuto ra-
ské akci, a věřím, že tento trend bude pokračovat du nám dává orgán, který by 
i v budoucnu. Problémů k řešení je tu opravdu měl dbát o to, aby se pod tímto 
hodně a každý, byť sebemenší projevený zájem, obrovským kopcem odpadů 
je důležitý, stejně tak názor a podpora jednotlivé-dalo dýchat a žít bez problé-
ho občana.                                Taťjana Dohnalová

Veřejné projednávání aneb skládka "in flagranti"
Z DOMOVA
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Informace občanům od 
místních strážníků 

Městské policie 
hl.m. Prahy

V roce 2008 bude ze strany Městské poli- ského soužití
cie hl. m. Prahy provedena důkladná kontrola ! přispívá v rozsahu stanoveném tímto, nebo 
označení objektu a zjištěné nedostatky budou jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti 
předány místnímu úřadu k řešení. Zhotovení provozu na pozemních komunikacích
zákonem stanovených tabulek s čísly popis-

! odhaluje přestupky a jiné správní delikty
nými a orientačními si lze nechat zhotovit ve 

! upozorňuje fyzické a právnické osoby na poru-smaltovně, adresa: Praha 5, Hlubočepská 32, 
šování obecně závazných právních předpisů a tel. kontakt: 251817188, fax:251815309. Při-
činí opatření k nápravěbližná cena jedné tabulky je cca 500 Kč.

Dále se v obci vyskytuje přetrvávající 
Místní strážníci se zejména v obci Ďáblice problém s psími exkrementy na veřejných 

zaměřují na výskyt černých skládek, nálezy auto-chodnících a prostranstvích. Každý občan, 
vraků, pořádek na veřejných prostranstvích, kont-který venčí psa, je povinen po něm exkre-
rolu dopravního značení v obci, dohled nad pře-menty uklidit, jinak se dopouští přestupku dle 
chody v ranních hodinách při cestě dětí do školy, § 47 odst. 1, písm. g) zák. č. 200/1990 Sb. O 
dodržování otvírací doby v restauračních zaříze-přestupcích a může být sankcionován bloko-
ních se zaměřením, zda nedochází k nalévání al-vou pokutou na místě do výše 1 000 Kč. 
koholických nápojů mladistvím a rovněž, zda Strážníci se zaměří na kontrolu venčených 
nehrají výherní automaty. Rovněž jsou provádě-psů a pokud bude občan venčící psa přistižen, 
ny bezpečnostní akce na výskyt osob bez domo-Obchůzkovou službou po katastrálním úze- že neuklidil psí exkrementy, které jeho pes 
va, a to z toho důvodu, že mezi těmito osobami se mí Městské části Prahy 8 - Ďáblice bylo zjištěno, vyprodukoval, bude nekompromisně řešen 
často vyskytují osoby hledané Policií ČR. Dále že mnoho objektů - domů není řádně dle zákona na místě. Občané by si měli uvědomit, že v 
řeší přestupky v dopravě, a to zejména špatné par-č. 128/2000 Sb. O obcích označeno číslem popis- obci žijeme všichni a není příjemné šlapat 
kování vozidel. Dle plánu měření rychlosti vozi-ným a číslem orientačním. Umístění těchto čísel zejména na chodnících do psích výkalů. A co 
del jsou namátkově prováděny kontrolní měření na objekty řeší vyhláška MV č. 326/2000 Sb. Pro potom naše děti? Nedáváme jim dobrý pří-
zejména v ul. Ďáblická služebním vozidlem vyba-hl. m. Prahu platí, že č. popisné je červená tabul- klad.
veným radarem Městské policie hl. m. Prahy.     ka s bílými arabskými číslicemi a č. orientační je Strážníci byli starostkou pí. Danuší 

Strážníci místně příslušní mají stanovené modrá tabulka rovněž s bílými arabskými čísli- Ševčíkovou požádáni, aby občany seznámili 
úřední hodiny, vždy každou středu v době od cemi. Tyto tabulky mají být umístěny na objektu s pravomocemi a úkoly Městské policie hl. 
15.30 - 17.30 hodin na služebně v ul. Ďáblická č. - domu na viditelném místě. Pokud má někdo m. Prahy, jelikož dochází ze strany občanů k 
14, Praha 8 (vedle pošty), tel. kontakt na služeb-dům označen jiným způsobem než uvedeným, neznalosti pravomocí Městské policie a aby 
nu : 283883033. Občané se mohou s případnými např. okrasnými číslicemi, není vyjmut z povin- tak nedocházelo k záměně s Policií ČR.
podněty, stížnostmi a oznámeními v těchto úřed-nosti označit objekt zákonným způsobem. Vlast- Městská policie se řídí zákonem č. 
ních hodinách obracet na strážníky, kteří vše řeší ník objektu je povinen číslování instalovat na 553/1991 Sb. O obecní policii, kde v § 2 jsou 
dle své pravomoci, případně poradí způsob řeše-vlastní náhrady. Pokud takto neučiní, dopouští se uvedeny úkoly:
ní. Mimo úřední hodiny se lze obracet na bezplat-správního deliktu, který s ním může místní úřad 

! přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a nou linku 156 Městské policie hl. m. Prahy.řešit ve správním řízení s uložením následné sank- majetku                                              Strážníci: Miloslav Piterka,ce.
! dohlíží nad dodržováním pravidel občan-                                                                        Luboš Thím
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HASIČI  
ČAKOVICE - ĎÁBLICE  

informují.
Hasičské ohlédnutí za rokem 2007 

a nakouknutí do roku nového.

chyně, pojízdná odmořovací a desinfekční Teď připomenu pár zajímavějších zásahů z 
zařízení, atd.). Další krásnou položkou, která roku 2007:
stojí za zmínku, je obnova naší techniky. Do ! 18.01.2007 22:59, Praha 9 Dolská 4 - Kyril. 
užívání nám byl způjčen  pro nás "nový" Na základě vyrozumění OPIS HZS Praha 
hasičský automobil CAS 25K Liaz od Hasič- jsme byli vysláni s TA Avia (TA technický au-
ského záchranného sboru hlavního města Pra- tomobil) do Horních Počernic. Zde průzku-
hy a koncem roku Magistrátem hl. m. Prahy mem zjištěn strom padlý přes vozovku. Jed-
převeden na MČ Ďáblice, která nám ho svěři- notka strom o velikosti 15m, rozřezala a od-
la do užívání. Tato cisterna po dosloužení u klidila. Ten den jsme měli mnoho zásahů po 
HZS Praha byla dlouho uložena ve skladu a Minulý rok znamenal pro naše hasiče vý- celé Praze.
nepoužívána, proto na ní probíhá od léta re-znamný posun vpřed. Jednalo se o dokončení ! 28.04.2007 14:58, Praha 8 - Cínovecká 
konstrukce, která by měla v nejbližších týd-dlouho očekávané rekonstrukce hasičské stanice prostor Čerpací stanice ÖMV. Po konzultaci s 
nech vrcholit. Obnova techniky je potřebná, v městské části Ďáblice, které stanice patří. Opra- OPIS HZS Praha vyjela JPO k požáru tří kami-
jelikož naše první výjezdové vozidlo "Tram-va vyšla na téměř 7 milionů korun včetně mnoha onů na parkovišti ČS. Na místě již zasahovali 
bus" slouží v Praze již přes 24 let. brigádnických hodin našich hasičů. Díky této profesní hasiči z Holešovic a Satalic, kterým 

V předešlém roce zasahovala naše jed-investici získávají konečně naši hasiči odpovída- se podařilo požár relativně rychle zkrotit. My 
notka u 22 případů, což je velmi solidní praž-jící sociální zázemí pro svoji činnost a také obča- jsme doplňovali hasební prostředky a další 
ský průměr. Navíc musím připomenout, že né obou sousedících městských částí (Čakovice - vozidlo s mužstvem bylo připraveno v záloze 
jednotka začala plně fungovat, kvůli zmiňo-Ďáblice) bod civilní ochrany (v případě mimo- na místě události. Po likvidaci události jsme 
vané rekonstrukci, až někdy v létě. V událos-řádné události možnost přechodného ubytování, se vrátili na svou základnu.
tech, u kterých jsme zasahovali, převládájí sklady civilní ochrany, ošetřovnu, pojízdné ku-
technické zásahy a po nich požáry. Statistiky V dalším roce plánujeme asistence na akcích, 

ve lmi  ov l ivn i l  které pořádájí každoročně městské části, účast na 
l ednový  o rkán  dalším ročníku mistrovství republiky HZS ČR v 
Kyril, u kterých závodech na raftových člunech, či setkání s chor-
jednotky zazna- vatskými kolegy. Dále samozřejmě výcvik a ško-
menaly desítky lení jednotky. 
výjezdů. Naštěstí 

Stále pořádáme nábor nových členů, kdyby- žádná větší  po-
ste měli zájem, tak jsme každé pondělí od 17:00 hroma takového 
na naší hasičské stanici v Ďáblicích, kde se s ná-rozsahu již naší 
mi můžete setkat, prohlédnout si stanici a případ-metropoli nepo-
ně se přidat do našich řad. stihla. Musím po-

znamenat, že naši 
Příště vám představím požární techniku, kte-hasiči zasahují na 

rá je v naší výbavě.území celé Prahy, 
p r o t o  n ě k d y  

Na příští setkání s vámi se těší vaši dobrovol-nejsme u zásahů, 
ní hasiči  Čakovice - Ďáblice.          které se konají v 

naší městské čás- Velitel jednotky: 606500700.       David Borovička
ti.



       
zahájilo v lednu 2008 v Obecním domě svůj zkušební provoz 

a zve Vás do dětské herny a do těchto kurzů:
Děti 1 - 2 roky
Zpívánky, básničky 
a pohybové hrátky (PH 1):          pondělí 9:30 - 10:15     cena: 40,- Kč  začátek únor 2008
Hrátky nejen výtvarné (VH 1):      úterý 15:00 - 16:00    cena: 40,- Kč
Děti 2 - 3,5 roku
Zpívánky, básničky a
pohybové hrátky (PH 2):                úterý 9:30 - 10:15     cena: 40,- Kč     
Výtvarné hrátky (VH 2):                středa 9:00 - 10:30     cena: 45,- Kč
Děti 3,5 - 5 let
Hravá školička (HS):                pondělí 16:00 - 17:30     cena: 45,- Kč
Herna
pondělí 10:30 - 12:00             cena: 15,- Kč
úterý 10:30 - 12:00             cena: 15,- Kč
středa 10:30 - 12:30             cena: 15,- Kč  začátek únor 2008 
Maminky (děti můžete vzít s sebou)
Výtvarná dílna (VD):                 středa 10:30 - 12:30     cena: 110,- Kč začátek únor 2008
Kondiční cvičení:                          pátek 9:30 - 10:30  cena: 30,- Kč  začátek únor 2008
nejen pro maminky po porodu, 
se zaměřením na záda

Do kurzů se, prosím, zaregistrujte na telefonním čísle: 607 981 769 (po-pá 10:00-12:00 a 
16:00-18:00) nebo na mailu: mc-dablice@seznam.cz. Pokud se do kurzu přihlásí méně než 3 
účastníci, bude jeho zahájení posunuto do doby, kdy se naplní minimální počet.
Po dopoledních kursech můžete ještě zůstat do 12 hod v herničce (bez placení).

Vzhledem k tomu, že zatím bude zahájen zkušební provoz, jedná se o snížené ceny. 
Pravidelný provoz začne v polovině března a bude trvat 3 měsíce, tedy do poloviny června. 
Za tyto kurzy se již bude platit kurzovné v plné výši, bude též možné zakoupit zvýhodněnou 
permanentku na celé 3 měsíce.

Těšíme se na Vás !!!

 MATEŘSKÉ CENTRUM ĎÁBLICE
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Žádáme majitele psa větších rozměrů, aby si 
vyzvedl produkt svého miláčka, který zřejmě 
nedopatřením ztratil a zanechal a zanechává na 
plotě mateřské školky.

Zároveň žádáme majitele ostatních čtyřnož-
ců, aby, pokud zanechají své výkaly na chodníku 
(samozřejmě ti čtyřnožci), zajistili jejich odstra-
nění (samozřejmě těch výkalů). Není pro nikoho 
příjemné, zvláště pro děti, čvachtat v čerstvých 
exkrementech.

Děkujeme za pozornost, konec hlášení.                                
                                                                     Tomáš Engel
                                               

Ústavní soud České republi-
ky vydal dne 22.01.2008 (III. ÚS 
346/06) průlomové rozhodnutí 
ve věci psaní petic. Jejich autoři 
od tohoto okamžiku nesou plnou 
odpovědnost za pravdivost tvr-
zení v petičním textu a za prav-
divost použitých údajů. Soudy 
tak napříště mají povinnost u 
napadených peticí přezkoumá-
vat použitá tvrzení a rozhodovat, 
zda obsah petice nezasahuje do 
něčích osobnostních (ochrana 
osobnosti a soukromí) či jiných 
práv. 

Je to pro všechny z nás, kdo 
budou sepisovat či podepisovat 
jakoukoliv petici, důležitá infor-
mace. Svoboda projevu je v rám-
ci petičního práva dána pravdi-
vostí tvrzení. To znamená, že 
každý je odpovědný za své jed-
nání. 
                                       Tomáš Engel 

"Exkrementi"

Petiční právo 
a svoboda 
projevu

Oplocení dětského hřiště
V lednu bylo dokončeno oplocení dětského hřiště v ulici 

Kostelecká. K prolézačkám a pískovišti by se už neměl dostat 
žádný pejsek, který by znečišťoval prostředí, kde si hrají malé 
děti. Hlídejme si proto čistotu a zavírejme vrátka hřiště. 

                                                                                     Tomáš Engel                              

Další zvýšení hlukové zátěže výstavbou Informace o posuzování paralelní RWY bude pro občany naší MČ ne-
akceptovatelné, už z toho hlediska, že již na-vlivů na životní prostředí 
plánované stavby dálničního obchvatu Prahy, 
stavba 519 Suchdol - Březiněves a stavba 520 u záměru 
Březiněves - Horní Počernice znamenají  vý-"Paralelní RWY 06R/24L, znamný nárůst hluku. 

Tyto připomínky jsou podkladem pro vy-letiště Praha Ruzyně"
jádření MČ Praha - Ďáblice k tomuto záměru 
v procesu posuzování vlivů na životní pro-Stanovisko referátu životního prostředí k do-
středí.                                      Hana Králíková                                                                            kumentaci záměru "Paralelní RWY 06R/24L, 

                                                                              
letiště Praha - Ruzyně", který je posuzován dle 
z.č.100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní                                                                                       
prostředí a o změně některých souvisejících záko-
nů (zákon o posuzování vlivů na životní prostře-
dí) ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Změna legislativy vyvolala podstatnou úpra-
vu hlukových zón.

Z hlediska hlukové zátěže obyvatel bylo vy-
mezeno území, které může být ovlivněné letec-
kým hlukem. Za touto hranicí je úroveň z letec-
kého provozu v mezích akustického pozadí. V 
tomto vymezeném území jsou definovány tři ka-
tegorie oblastí A, B, C, které vycházejí z hluko-
vých zón a z  návrhu ochranného hlukového pás-
ma letiště Praha - Ruzyně. MČ Praha - Ďáblice 
spadá do oblasti kategorie C, která je vystavena 
jednotlivým, popř. ojedinělým přeletům letadel s 
velmi malou četností výskytu a jednotlivé hluko-
vé události jsou v řádu akustického pozadí nebo 
jen mírně nad ním.

Referát životního prostředí i přes tuto skuteč-
nost uplatňuje v tomto procesu posuzování shod-
né stanovisko, které již uvedl ve fázi zjišťovacího 
řízení: "Letový koridor uvažované přistávací 
dráhy dle předložené dokumentace bude zasaho-
vat do prostoru nad současně provozovanou 
skládkou společnosti .A.S.A. s r.o. v Praze - Ďáb-
licích. V případě letecké havárie a pádu letounu 
do prostoru skládky hrozí ekologická katastrofa, 
která spočívá v zahoření skládky."

M
Mateřské centrum (dále jen MC) Ďáblice, 

otevřelo v polovině ledna své dveře prvním ná-
vštěvníkům ve zkušebním provozu. V prostorách 
tělocvičny Obecního domu navštívily první ma-
minky s dětmi výtvarné a pohybové kroužky. V 
nejbližší době se k nim přidruží také cvičení  a 
výtvarné tvoření pro dospělé. Do budoucna by-
chom ještě rádi nabídli cvičení s miminky a cvi-
čení pro nastávající maminky. Dále také pracuje-
me na zútulnění prostor. Vzhledem k tomu, že 
tělocvična je používána dalšími subjekty, není 
zde možno instalovat nábytek. Rozhodli jsme se 
proto využít skladovací prostory na stěnách a ušít 
kapsáře na hračky. Pokud bychom našli nějakého 
šikovného dobrovolníka či dobrovolnici, která 
by s šitím pomohla, budeme velmi rádi. Oficiál-
ně a pravidelně začne MC Ďáblice pracovat až od 
poloviny března, kdy uskutečníme slavnostní 
otevření. Na jaře pro Vás také připravíme bazá-
rek dětských potřeb a oblečení, kurs první pomo-
ci, kurs masáží pro kojence a samostatné před-
nášky odborníků, např. dětského psychologa. 
Také připravujeme prezentaci na webu, základni 
informace nalezete na stranách www.dablice.co-
m, kde se také bude nacházet odkaz na vlastní 
stránky centra, které jsou zatím ve výstavbě.

I vy se můžete účastnit práce a přípravy pro-
gramu v mateřském centru a pomáhat v jeho čin-
nosti a rozvoji. Budeme rádi za všechny náměty, 
nápady a za spolupráci. Kontaktovat nás můžete 
telefonicky na čísle 607 981 769 či e-mailem na 
adrese mc-dablice@seznam.cz
                                 
                                 Za tým MC Ďáblice Lucie Jandová 
                                                        a Simona Dvořáková

Mateřské centrum

Z DOMOVA
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K realizovaným projektům se můžeme vyja-O spolupráci dřovat v duchu zákona o obcích § 16. (též jej 
nalezneme na internetu). K připomínkování občanů a zastupitelstva 
probíhajících realizací zastupitelstva nás pa-

ní starostka a její zástupce vyzý-
vají na stránkách zpravodaje. Na 
naše připomínky, opět dle záko-
na, musí naši zastupitelé reago-
vat. Jestliže zjistíme, že se nám 
nelíbí to či ono, co naše zastupi-
telstvo realizovalo, když  již 
uplynula zákonná lhůta k vyjád-
ření občanů, je to náš problém, 
spoluobčané. Opakuji, je to náš 
problém daný nezájmem. Pro 
zlepšení spolupráce a komuni-
kace bychom my, občané přiví-
tali, aby tištěná sdělení velké 
důležitosti např. o veřejném za-
sedání zastupitelstva, o skládce, 
tvorbě budoucího náměstí, tvor-
bě parků, apod. byla na nástěnce 
barevně zvýrazněna. Též by  
měla být opakovaně hlášena v 
ďáblickém rozhlasu. K tomu je Vážení sousedé, na začátku roku 2008 bych 

třeba, aby si občané pořídili domácí rozhlas. se chtěla zamyslet nad tím, jak se rozvíjí spolu-
Toto jsou jedny z hlavních cest, na kterých práce občanů při spravování naší obce. Kdo jsou 
najdeme společný úspěch. Vždyť chceme hybatelé dění? Zvolení zastupitelé spolu s pra-
vytvářet Ďáblice, ve kterých si co nejvíce ob-covníky státní správy úřadu MČ, občané, kteří  
čanů bude říkat:"Tady se cítím dobře."pracují v komisích, jednotliví občané a sdružení 

Fotografický snímek, který dnes přiklá-občanů. Přestože od roku 1989 uběhl ne zas tak  
dám, je z nové části Ďáblic, kde po dostavění krátký čas, všem činnostem, které se nazývají 
domů, vybudování silnic, byly vytvořeny demokratická správa obce, se stále učíme. Je tře-
zatravněné plochy a vysázené stromy. Toto ba to přijmout. Děje se tak i jinde.
mi působí velkou radost. Proto si  při svých Jestliže my řadoví občané chceme přispět k 
procházkách Ďáblicemi také fotím.spoluvytváření naší obce Ďáblice, musíme se o 

Obracím se na sousedy, kteří by chtěli ně  začít více zajímat. Je proto nutné číst i úřední 
přispět k výzdobě našeho zpravodaje sním-desku obce. Nelze jinak. V obci máme umístěné 
kem stromů, keřů, květin, které vysadily a po vitríny úřadu, kde jsou důležitá sdělení občanům 
letech jsou jim velkým potěšením, aby se vyvěšována. Na internetu je též web naší městské 
ozvali a podělili se s námi o svoji radost. I pro-části www: dablice.cz, kde si můžeme zadat i po-
to existuje  Ďáblický zpravodaj.                                                                                                                  sílání novinek  každé pondělí do svého počítače. 

                                               Milada Stroblová

Před padesáti roky......
bylo tady v Ďáblicích hudební sdružení - ama-

térský orchestr. Pod hlavičkou "Osvětové bese-
dy" se scházelo na pravidelných zkouškách ve 
zdejší hudební škole několik místních ale i okol-
ních obyvatel dobře ovládajících hru na své hu-
dební nástroje. To byl předpoklad toho, že mohl 
vzniknout hudební soubor na úrovni, která vyho-
vovala všem členům a byla do té doby v Ďábli-
cích neuskutečněná. Netroufám si uvádět jména, 
ale prosím, aby mne ti nejmenovaní odpustili. 
Snad za všechny musím vzpomenout velkého 
nadšence, houslistu pana Němce, mého otce Fran-
tiška, strýce Václava, klavíristu Adolfa Bednáře, 
pana učitele Vytisku, Ivu Plachého, pana Turne-
ra, Zdeňka Ziku, A.Voboru........atd. Omlouvám 
se všem těm, kteří tady jmenováni nejsou a mno-
ha tzv; přespolním. Mnozí jsou již členy nějaké-
ho orchestru tam vysoko nad námi.

Toto malé vzpomenutí bylo inspirované něko-
lika pamětníky, kteří mě připomněli účinkování 
tohoto orchestru při, v té době tradičních,velmi 
hojně navštěvovaných plesech ve velkém sále 
místní tělocvičny bývalého Sokola. Tam byli 
nejen všichni ďábličtí, ale v hojné míře i okolní. 
Pro tento večer jsem si, jako žák teprve druhého 
ročníku Státní konzervatoře, dovolil napsat 
skladbičku, kterou jsem pojmenoval "Ďáblická 
polka". Měla velkou odezvu a museli jsme, tuto 
polku, během večera mnohokrát opakovat. V po-
slední době se mi dostalo několikrát připomenutí 
s otázkou po této skladbičce. Moje zvědavost mě 
dovedla ke skříni mého letitého archivu a překva-
pivě po tolika letech jsem tento notový zápis na-
šel. Protože jako důchodce vyhledávám hry pro 
svůj čas, zapsal jsem tyto notičky tentokrát ne na 
notový papír, ale do počítače, který díky progra-
mu tento zápis umožňuje. A když už se tak stalo, 
předávám tuto vzpomínku, která patří mezi udá-
losti obce, k možné archivaci.                                                                                                      

                                                     Stanislav Novotný 

salát, kedlubny, ředkev, celer, pór, dále někte- odumřelé růže vysázíme nové oblíbené druhy. S      ré rané výsevy květin, begónie, salvie, hledí- koncem zimy nezapomínáme kontrolovat hlízy 
ky apod. Předpěstováváme papriky, rajčata, v jiřin, hlíznatých begónií, kan, zda nejsou napade-

Pije skřivan z koleje. Malý a čiperný posel ovocných sadech prosvětlujeme starší stro- ny plísní a včas tyto napadené části odstraňuje-
jara, naděje z přečkané zimy a odedávna radostné my, u některých přestárlých jedinců, je nutné me, používáme protiplísňové roztoky. Kontrolu-
očekávání blížícího se jara. Sluneční paprsky provést zmlazení hluboko do starého dřeva. jeme pozdní odrůdy jablek a vybíráme nejlepší 
začínají ohřívat jižní a chráněná místa a tak již Výchovné řezy po výsadbě vedeme na tři kusy na přeložení, ostatní zpracováváme, napa-
naši předci - sedláci věděli, že po sv. Fabiánu a až pět hlavních větví. U bobulovin jako je dené odstraníme.
Šebestiánu (20.ledna) není dobré kácet stromy angrešt a rybíz, necháváme 8-12 silných Únor (lat. Februarius) je druhým měsícem v 
nařízneme-li kůru, skutečně z ní vytéká první dobře rozrostlých výhonů ne starších pěti let, roce, posledním měsícem zimy, převod českého 
míza,i když jsou keře i stromy ještě holé, bez u angreštu nejlépe ponechat jedno a dvouleté názvu souvisí se stavem "nořit"-noření ledů, 
známek života. výhony jak na keřích, tak na stromkových lámání a pukání na řekách. Letošní únor nám 

Příroda se již pomalu probouzí ze zimního odrůdách. Řezy vždy ošetřujeme štěpařským přinese jeden den navíc, je přestupný. A tak si 
spánku. Není dobré se ale příliš radovat s rych- voskem, balzámem či barvou. Zabráníme tím Karel Čapek, milovník přírody a skvělý zahrad-
lým nástupem jara,přírodě spíše prospěje sněho- pronikání chorob do zdravého dřeva. Světlé a ník, poznamenal: "Únor je doba nebezpečná, 
vá pokrývka, chránící před náhlými mrazy a vzdušné koruny zajistí kvalitní ovoce a sníží která zahradníka ohrožuje holomrazy, slun-
holomrazy. Jsou pro vegetaci zátěží a příroda trpí riziko chorob i použití chemických příprav- cem, vlhkem a větry; tento nejkratší měsíc, tento 
nedostatkem vláhy. Jednoznačně platí stále ků. A tak: "Kam nemůže slunce, musí přijít záprtek mezi měsíci, tento měsíc nedonošený, 
opakované "únor bílý, pole sílí na dobrou úrodu doktor" zde platí doslova a do písmene. přestupný a vůbec nesolidní vyniká nad všechny 
se třpytí". Prostříháváme živé ploty a jiné okrasné ostatní svými potměšilými záludy; mějte se před 

Na Hromnice dříve začínal hospodářský rok, listnaté dřeviny a keře. Řezy při teplotách pod ním na pozoru! Ve dnech loudí na keřích pu-
a ti, kteří nezorali na podzim, začali hnojit a -5°C by se už neměly provádět! Kmeny stro- pence a v noci je spálí; jednou rukou nám laho-
pokud počasí dovolilo, ryli, orali, připravovali mů chraňte proti poškození mrazem vápně- dí a druhou nám luská pod nosem. Čert ví, proč 
vše na setí a jarní práce. Přípravných prací máme ním. Pokud zem rozmrzá, začínáme s přípra- se o přestupných letech přidává jeden den zrov-
mnoho před sebou. Zakládáme pařeniště, nejlépe vou na přesazování dřevin. Je též vhodná na tomuto vrtkavému, poťouchlému měsíční-
teplá pařeniště s vrstvou přirozeného koňského doba na zakládání záhonů pro výsadbu růží. mu skrčkovi; v přestupný rok by se měl přidat 
hnoje, který se již dnes objevuje v nabídce někte- Po deseti letech je nutné u růží provést výmě- jeden den krásného počasí máji, aby jich bylo 
rých zahradnických center. Do jemně upravené nu zeminy,nejlépe do hloubky 30-40cm, dvaatřicet,a bylo by to. Jakpak k tomu my za-
vrstvy substrátu vyséváme zeleninu k rychlení - starším kompostovaným substrátem. Za hradníci přijdeme?"                   Antonín Růžička

  Na sv. Matěje…

PRO ZAHRÁDKÁREˇ

DÁBLICKÝ ZPRAVODAJˇ
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Druhá adventní neděle se stala slavnostním dnem, 
náš sbor navštívil a bohoslužby sloužil patriarcha 
Církve čs. husitské ThDr. Tomáš Butta.

Ve vánočním týdnu jsme uspořádali výstavku betlé-
mů, která se setkala s příznivým ohlasem.

Bohoslužby v našem sboru se konají každou nedě-
li v 9 hodin, jste srdečně zváni.

 

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

tel.  773 144 608

žení byly spojeny s tehdejšími možnostmi. 
Začínalo se v malých prostorách, a přes něko-
lik míst působení má nyní sdružení sídlo v 
Domě PORTUS, v ulici Karolíny Světlé 18, v 
Praze 1. Dům PORTUS byl v letech 1995 - 
2004 rekonstruován a nyní se v něm nachází 
hlavní činnosti sdružení. Přehled aktuální 
nabídky najdou návštěvníci a klienti v měsíč-
níku Zpravodaj Senioři. Činnost sdružení se 
však nerealizuje jenom v Domě PORTUS, 
ale také v místě jeho poboček, které jsou ve 
Zruči n/S, Kutné Hoře, Hradci Králové a Jih-
lavě. 

Celostátní působnost má krizová linka 
- SENIOR TELEFON (800 157 157), tísňo-
vá péče Areíon a časopis GENERACE. U 
příležitosti Mezinárodního dne starších lidí 
(1. října) sdružení každoročně pořádá bene-
fiční představení v Národním divadle a běh 
Seniorská míle.
                                                          Oldřich BubrleObčanské sdružení ŽIVOT 90 vzniklo před 

18ti lety a předmětem činnosti jsou informace a 
služby pro seniory. Založili ho Mgr. Jan Lorman 
a Mgr. Blanka Lormanová. Začátky činnosti sdru-

DÁBLICKÝ ZPRAVODAJˇ
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místečka naplnili naší jemnému vánočnímu sousedskému popovídání, 
kapli, která byla vkusně čemuž jsme rádi vyhověli. Připomeňme si, že 
vánočně vyzdobena pod teprve vloni, po více než půlstoletí chátrání v ru-
taktovkou pana Strnada. kou státu, kapli nabyl původní vlastník a zakla-

datel Rytířský řád Křížovníků. Perla naší obce je Ne jprve  j sme  vy-
postupně novým vlastníkem obnovována za při-slechli vánoční písně a 
spění obce a dalších dárců. Poděkujme panu vel-koledy v podání smíše-
mistrovi J. Kopejskovi i starostce obce D. Ševčí-ného sboru rodičů a peda-
kové za pozvání a uspořádání vánočního koncer-gogů při ZŠ v Letňanech 
tu. Předpokládám, že úspěch akce je závazkem "A je to" pod vedením 
pro  naše setkání v příštím roce. PaedDr. Lenky Pospíši-

                                               foto a text: Z. Sobotka                                        lové. Následovala hřeji-
                                                            kronikář obce                                                     vá slova představitele 

Rytířského řádu Křížov-
níků s červenou hvězdou 
ve lmis t ra  J i ř ího  Ko-
pejska.

Dále vystoupily Jitka 
Košatová (soprán), Alice 
Valtrová (mezosoprán), 
Kateřina Doležalová 
(příčná flétna) a Veroni-
ka Dvořáčková - Žofá-
ková (elektronické var-

hany). Prakticky všichni jsme si zazpívali 
vánoční písně "Nesem vám noviny, poslou-
chejte", "Splnilo se písmo svaté, radujme se", 
"Ehle, naše chasa, běží ze salaša" a "Tichá 

Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou noc" za doprovodu varhaníka pana Ady Kři-
a starostka MČ Praha - Ďáblice nás pozvali  na kavy, který zahrál na zrekonstruované varha-
vánoční koncert do kaple Nejsv. Trojice v Ďábli- ny.  
cích dne 15.prosince 2007 v 18,00 hod.

Po ukončení programu nás pan velmistr 
Podobně jako v minulém roce to bylo jedno z Kopejsko pozval na připravené vánočních 

nejkrásnějších navození vánoční atmosféry v sladkosti i svařené víno a vyzval nás k vzá-
naší obci. Občané Ďáblic a hosté do posledního 

mimo jiné, vlastnil statek v Ďáblicích, který je hluboko přes 
půl století ve vlastnictví či správě státu. Tento statek po tato 
desetiletí chátrá, což je nejvíce patrné při příjezdu do naší obce 
z Březiněvsi, kde nás "přivítá" rozpadající se kamenná ohrad-
ní zeď statku a za ní již téměř rozpadlé hospodářské budovy. 
Podobně chátrala perla naší obce - kaple - která, bohudík, byla 
v loňském roce vrácena řádu Křížovníků. Je snahou Křížovní-
ků, vedení obce a sponzorů přiblížit tuto  kapli Nejsvětější Tro-
jice dřívějšímu lesku. Po malých krůčcích se to daří. Pan vel-
mistr J. Kopejsko, po pozdravení shromážděných seniorů, vět-
šinu přítomných jednotlivě pozdravil a předal upomínkový 
dárek. Jeho aktivita na shromáždění byla přátelská a vzorná: 
sám se nabídl, že zajede s panem Zikmundem pro flašinet - a 
přivezl jej. A pan Zikmund, jak je patrné z obrázku, mimo plá-
novaný program, přítomné dobře pobavil.

K dobré náladě přispělo vystoupení hudebního sdružení 
pod vedením Václava Vomáčky. Též paní Myslivcová hrou na 
harmoniku přispěla k pohodě večera.

Příjemné setkání se dosti protáhlo, sousedé si vzájemně 
popovídali a zavzpomínali i zazpívali. Je třeba poděkovat 
všem, kteří přispěli  k dobré věci.               foto a text: Z. Sobotka

Sociální komise ve spolupráci s Diakonií ČCE  pořádá v 
posledních letech velmi záslužnou akci - Vánoční setkání seni-
orů. Letos se setkání uskutečnilo jako každoročně v neděli, 
tentokráte 9. prosince. Senioři i seniorky se sejdou v poledne v 
jídelně naší školy, kde je obvykle, jako letos, uvítá předsedky-
ně sociální komise Dr. Jana Bártová, pod jejímž vedením pro-
bíhá celé příjemné odpoledne. Každý příchozí setkání byl při-
vítán malým dárkem, který potěšil. Po společném obědě probí-
halo krásné vystoupení dětského sboru z naší školky - děti zpí-
valy, recitovaly a hrály divadelní úryvky. Uznání jistě patří těm 
capartům ze školky, ale také paním učitelkám Jitce Vaňkové a 
Ivetě Fraňkové, které toto rozsáhlé pásmo s dětmi nacvičily.  

Milým hostem setkání byl velmistr řádu Křížovníků s čer-
venou u hvězdou Jiří Kopejkso O. Cr.. Připomeňme si, že vel-
mistr je představený řádu Křížovníků s červenou hvězdou. His-
torie naší obce je značně provázána s tímto řádem. Tento řád, 

Vánoční koncert v kapli

Aktivity v naší kapli 
na rozhraní 2007 a 2008

Na Boží hod vánoční 25. 12. 2007 se  usku-
tečnila půlnoční mše v naší kapli Nejsvětější Tro-
jice. Mši svatou celebroval páter Lukáš Lipen-
ský, ministrantem byl pan Strnad. Mši svatou 
doprovázel sborový zpěv a nově renovované var-
hany. Kaple byla naplněna do posledního mís-
tečka. 

Začátkem roku 2008 se stala kaple staveniš-
těm, lednová mše svatá byla zrušena. V kapli je 
prováděna rekonstrukce elektrického rozvodu. 
Vše - oltář, lavice, je pokryto folií. V kapli buší  
elektrická kladiva pro vytvoření rýh, kam mají 
být položeny svazky kabelů. Předpokládá se, že  
mše svatá se v únoru uskuteční s novým elektric-
kým rozvodem.
                                               Z. Sobotka, kronikář obce

Vánoční setkání seniorů
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Kdo z nás se nikdy neobával příchodu čerta a 
nesliboval, jak se polepší, když spatřil čertovský 
pytel? Nejinak tomu bylo osudnou prosincovou 
neděli, kdy ďáblické děti již potřetí navštívily ta-
jemné bytosti. Nejdřív však přišel ratolesti rozve-
selit balónkový mág Oliver, pod jehož rukama se 
obyčejné balónky měnily v roztodivné tvary. Poté 
mladí umělci navodili atmosféru mikulášskými 
písničkami a jednu se společně s dětmi naučili. 
Děti zpívaly jako o život, neboť se každé těšilo na 
mikulášskou nadílku. K Mikuláši a andělovi šly 
ratolesti odvážně, ale z čertovského pytle se jim 
sladkosti vytahovat nechtělo. Na rozloučenou při-
dal každému Oliver ještě kouzelný balónek, aby 
cesta domů rychleji ubíhala. A kolik z nás skončí v 
pekle příští rok, když si letos čert odnesl pouze 
jednoho zlobila?

                          Sdružení ďáblického míče

P.S. Máte-li nějakou pěknou fotečku z některé z 
našich akcí, zašlete nám ji na: dablickymic@se-
znam.cz. Za příspěvky předem děkujeme.

Mikulášské dovádění

Předvánoční čas 
v mateřské škole

Vánoce v mateřské škole začínají již v prvních dnech měsíce prosin-
ce. Třídy jsou slavnostně vyzdobeny, děti dokončují přání a dárky, těší se 
na příchod Mikuláše a na besídky, aby mohly ukázat rodičům a prarodi-
čům, co všechno se naučily. Nebylo tomu jinak ani tento rok. Mikuláš do-
razil do mateřské školy společně s čerty a anděly. Děti ve všech odděle-
ních měly připraveny písně o čertech, aby si zajistily jejich přízeň. Tím se 
opravdu pekelníkům zavděčily a dočkaly se i odměny.

Po této návštěvě už se všechny děti soustředily na vystoupení, která je 
čekala. Malí žáčci ze všech tříd se velice snažili. Zpívali, hráli a tančili. 
Připojilo se i nové oddělení Zajíčků, kde si ti nejmenší rozbalili společně s 
rodiči dárky od Ježíška a zazpívali několik písniček. Všichni účinkující 
dostali odměnu - výborné pečivo od maminek. Poděkování za přípravu 
všech vánočních radovánek patří paním učitelkám, kuchařkám a uklízeč-
kám. Rok 2007 končí, všechno nejlepší a hodně zdraví v roce 2008.
                                                                                 Martina Buderová, MŠ    

              

      19. prosince zorganizovala 9. třída pro druhý stupeň základní 
školy fotbalový turnaj smíšených družstev. Základ každého druž-
stva tvořili chlapci a tým doplňovaly minimálně dvě dívky. Tur-
naj probíhal v tělocvičně školy za mohutného povzbuzování ne-
hrajících žáků. Báječnou atmosféru podpořili svým slovním do-
provodem komentátoři z řad žáků devítky. Ti nejen fandili, ale 
snažili se publikum pobavit vtipnými glosami. Celý turnaj pečli-
vě sledoval ve funkci rozhodčího pan učitel Černohorský. 

Všechna utkání byla velmi napínavá a po dramatických bo-
jích byl závěrečný výsledek následující 3. místo obsadila osmá 
třída, 2. místo třída 7. A a pohár vítězů si hrdě odnesla devátá tří-
da. Turnaj se vydařil a věřím, že nadchl všechny - hráče i publi-
kum.
                                                                     Za 9. třídu Lenka Roubíčková

Vánoční turnaj v ZŠ

na  uhrazení školní docházky Samuela, žáka se na vánoční odpoledne přišli podívat. Poděko-Ohlédnutí za v Keni, kterému v rámci "Adopce na dálku" vání náleží i žákům 9. třídy za přípravu "Vánoč-
umožňujeme studium školy již čtvrtým ního fotbalového turnaje" pro žáky 2. stupně. koncem roku 2007 rokem. Celé odpoledne se mimořádně vyda- Vydařil se a všem se moc líbil. Za přípravu besí-
řilo. Děkuji  všem žákům 1. až 4. třídy ZŠ a dek náleží poděkování také dětem a učitelkám 
jejich učitelkám za přípravu krásných vánoč- mateřské školky a rodičům za účast na nich. Dě-

Konec kalendářního roku ve škole proběhl ních besídek, děvčatům, která předvedla dvě kuji rovněž všem, kteří se podíleli na vánoční 
trochu tradičně a trochu netradičně. Během jed- sestavy aerobiku a jejich trenérce, paní vy- výzdobě a tím přispěli k vytvoření příjemné před-
noho odpoledne se konala tradiční besídka žáků chovatelce Gáborové i paní učitelce Vevero- vánoční atmosféry ve škole i školce. Věřím, že 
1. - 4. třídy a vystoupení děvčat, která cvičí aero- vé a všem žákům a vyučujícím, kteří se na stejně příjemná atmosféra nás bude provázet ce-
bik. Novinkou byl vánoční trh výrobků dětí ško- přípravě a realizaci vánočního trhu podíleli. lý rok 2008.                             Milada Bulirschová,
ly. Výtěžek této akce (9047,50 Kč)bude věnován                                                                  ředitelka školyDěkuji všem rodičům a prarodičům, kteří 

CO SE ODEHRÁLO V PROSINCI
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ˇKOMISE          TERMÍN                AKCE                          POZNÁMKA

SPORTOVNÍ

únor Jednodenní lyžařský zájezd

12.2.

21.2.

Turnaj v ping - pongu

15.3.

Divadélko pro děti
"Tři čuníci"

Vynášení "Morény"

18.3.

ˇ̌

ˇ

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

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

http://www.planetarium.cz/dabliceobs 

Hvězdárna Ďáblice

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 - Šimůn-
kova (bus 175, 181) a 10 min 
pěšky - stanice U spojů  (bus 202) 
a 10 min pěšky

Při nepříznivém počasí (zataženo) 
se koná promítání filmů spojené s 
prohlídkou přístrojového vybave-
ní hvězdárny.                                                         
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek 17:30, 18:30   
mohou hvězdárnu navštívit  pře-
dem objednané skupiny návštěv-
níků (5 až 20 osob - vhodné pro 
rodiny s dětmi, školy).Program: 
pozorování oblohy nebo promítání 
filmů.
ŠKOLNÍ POŘADY
V Po, Út,  St,  Čt a Pá v 8:30 a  
10:30 pro předem objednané 
školní výpravy. Bližší informace a 
objednávky  na  č. 283910644. 

ÚNOR 2008

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

Okenní systémy
EuroFutur Classic-
se standartním
křídlem

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

 

SOCIÁLNÍ

ZŠ a MŠ

ŠKOLSKÁ 
A KULTURNÍ

Koncert "Vzpomínka na léta 
swingových orchestrů a big bandů"

"Velikonoční dílna" 
 vazba velikonočních 

motivů 

termín bude upřesněn 
dle sněhových podmínek

od 10,00 žáci, 
od 14,00 dospělí v tělocvičně ZŠ

od 18,00 sále školy, Richard Adam 
a jeho hosté, vstup zdarma

od 16,30 h v sále ZŠ, 
děti - zájemci z MŠ, budou do ZŠ 
převedeny učitelkami, vstup zdarma
sraz v 15,00 na hřišti U Holců, 
průvod masek za hudebního
doprovodu, 18,30 zábava v sále ZŠ

 
od 17,00 hodin v jídelně ZŠ 
pro děti i dospělé zdarma, 
přihlášky na tel. 721137523 nebo 
zsuparkanu@volny.cz
pomůcky viz plakátky

od 13,00 do 19,00 v budově ZŠ

každé úterý od 10,05 v budově ZŠ

od 14,00 do 19,00 v budově MŠ

 Zápis do ZŠ "Po barevné duze"

Přípravný kurz pro předškoláky

              Zápis do MŠ

5.2.

4.3. - 8.4.

27.3.

O t e v í r a c í  d o b a : P o  1 3 : 3 0 - xie - za bezměsíčných večerů.   
15:30,18-21/Čt 13:30-15:30,19-
21/ Pá 15.2. 19-21/Ne 14-16.
PŘEDNÁŠKY astronomické, pří-
rodovědné a cestopisné v pondělí 
od 18:30. 
11.2. Mgr. Jiřina Pokorná: Střední 
Norsko - Oslo, Lillehammer, ho-
ry, vodopády.
25.2.Mgr. Antonín Vítek, CSc.:  
ISS a lety raketoplánů v r. 2007.
FILMOVÉ  VEČERY s pozoro-
váním oblohy v pondělí od 18:30.
4.2. Slunce, Člověk a nebeská 
mechanika, Perseus.
18.2.Hledání harmonie světa, 
APOLLO 9.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dale-
kohledy Po 13:30-15:30,  Čt 
13:30-15:30, 19-21/ Pá 15.2. 19-
21/ Ne 14-16/ Po 4.2. a 18.2. 20-
21.  Přístupné bez objednání !
Denní  obloha : 
Slunce - povrch se skvrnami  
Noční obloha: 
Měsíc - od 11.2. do 22.2.
Mars - po celý únor
Saturn - po celý únor
Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy 
- po celý únor. Hvězdokupy, gala-

30.3.



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

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

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

původní okno... ...nové okno VEKRA

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ BOŘANOVICE

ZAVÁDĚCÍ SLEVA 27%

nově otevřeno od 4.2.2008

Vekra stavební s.r.o., Hovorčovická 137, Bořanovice, 250 65 Líbeznice

(přímo u hlavní silnice Březiněvěs - Mělník)

tel: 222 356 900, fax: 222 356 901, e-mail: boranovice@vekra.cz

na plastová a dřevěná okna při uzavření zakázky do 31.3.2008

Stavební společnost Vekra 2.  montážník oken event. 
stavební s.r.o. (www.vekrasta- celé montážní party
vebni.cz) se sídlem v obci Bořa-
novice, Hovorčovická 137 hle- Požadavky: zkušenost s 
dá pro své stavby v Praze a montáží tvorových výplní, 
okolí spolehlivé zaměstnance praxe min. 1 rok
na následující pozice: pečlivost, spolehlivost, trestní 

bezúhonost
1. zedník (montážník zateplo- Náplň práce: Montáž otvoro-
vacích systémů), event. celé vých výplní z plastu, dřeva a 
party hliníku, montáž příslušenství, 

zednické práce
Požadavky: Nabízíme: zázemí stabilní 
Výuční list v oboru zedník společnosti, odpovídající 
praxe v oboru, zkušenost se platové ohodnocení - úkolová 
zateplením budov vítána mzda
pečlivost, spolehlivost, trestní Své nabídky spolu s profes-
bezúhonost ním životopisem zasílejte 
Náplň práce: prosím na email: info@ve-
Zateplení budov, další běžné krastavebni.cz nebo volejte 
zednické práce, práce ve výš- 284 829 624.
kách (lešení) Místo pracoviště: Praha a 
Nabízíme: okolí
zázemí stabilní společnosti, odpo- Pracovní vztah: Práce na 
vídající platové ohodnocení - plný úvazek (HPP), event. ŽL
úkolová mzda  
Své nabídky spolu s profesním 
životopisem zasílejte prosím na KONTAKT: 
email: info@vekrastavebni.cz Vekra stavební s.r.o., Hovor-
nebo volejte 284 829 624. čovická 137 Bořanovice, 250 
Místo pracoviště: 65 Líbeznice
Praha a okolí Tel: 284 829 624 Fax: 284 
Pracovní vztah: 825 726
Práce na plný úvazek (HPP), Email: 
event. ŽL info@vekrastavebni.cz 

ŠPANĚLŠTINA
Vyučuji začátečníky i pokročilé.

Tel.: 286 88 65 79

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

PLACENÁ  INZERCE
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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
ÚMČ Praha - Ďáblice
Květnová 553/52
182 00 Praha 8

e - mail: jirkuovi@centrum.cz

informace o slevách na www.dablice.com

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 přízpěvky i inzerci je 25. února.
Za obsah přízpěvků odpovídají autoři.
Za roznos zpravodaje odpovídá V. Dvořáková tel.: 283921191.
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RENAULT CLIO GRANDTOUR
HLEDÁTE VŮZ, KTERÝ JE NA POHLED ZVENKU KOMPAKTNÍ A DYNAMICKÝ,

ALE UVNITŘ OBJEMNÝ A POHODLNÝ? NOVÝ RENAULT CLIO GRANDTOUR V SOBĚ

SNOUBÍ JÍZDNÍ VLASTNOSTI VOZU HATCHBACK A UŽITNOU PRAKTIČNOST KOMBI.
TO VŠE, ZABALENÉ V ELEGANTNÍ KAROSERII, MŮŽETE MÍT JIŽ OD 274 900 Kč.

Ďáblická 2, Praha 8, tel.: 286 001 131,
   www.autoavant.cz    e-mail: aa@autoavant.cz    Po-Pá: 7-18 / So: 8-12. . .

PLACENÁ  INZERCE
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Jedná se o soubor mistrných technik,při kterých 
se pomocí manipulačních cviků a akupresury na 
energetické body těla uvolňuje napětí a bolest 

svalů, šlach a kloubů.
Přináší celkovou relaxaci,pocit nově nabité 

vitality a duševní rovnováhy.
Thajské masérky vám předvedou tuto masáž ve 

své nejpůvodnější podobě, jak je po staletí 
vyučována a praktikována.

       Ďáblice, Kokořínská 187/31, tel.602 684 981

TRADICNÍ THAJSKÁ MASÁZ´́ ´́


