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Slovo starostky

ˇ

Radou MČ Ďáblice jako rele-
vantní. S přihlédnutím na další 
argument, že ani sjednané nájem-

Zprávy o dění v Ďáblicích běží né neřeší takto zatížené pozemky, 
různými kanály a není proč se někte- dospěla rada k doporučení po-
rými zdroji tzv. zaručených informa- zemky prodat a to za cenu danou 
cí zabývat. Bulvár si můžeme zakou- platnou cenovou mapou pro tuto 

2pit každodenně na novinových stán- lokalitu (1220 Kč/m ). Jen pro 
cích - tedy ti z nás, kteří "senzace" úplnost - tato cena by figurovala i 
vyhledávají. Bulvární zprávy, byť v ve znaleckém odhadu.
malém regionálním měřítku, vznika- S tímto návrhem bylo sezná-
jí i u nás v Ďáblicích a je na každém meno na veřejném zasedání naše 
kterém z nás, jak je přijmeme. zastupitelstvo a po diskuzi byla 

Tedy opomenu nevýznamné nakonec odsouhlasena cena 
zvěsti a uvedu jen jednu změnu v téměř trojnásobná. Tuto cenu fir-
"hlášce" o lukrativním prodeji po- ma Agrostav neakceptovala a 
zemků p.č.305/31-3, které jsou situ- úplatný převod tudíž neproběhl. 
ovány uvnitř areálu Agrostavu (fir- Celá skutečnost byla v jistém in-
ma se nachází v severovýchodní čás- formačním zdroji oznámena ve-
ti obce při ul. U Chaloupek). Naše řejnosti nepravdivě, neboť bylo 
městská část jako vlastník těchto po- tvrzeno, že díky rozhodnutí ně-
zemků byla opakovaně žádána zá- kterých členů zastupitelstva byly 
stupci Agrostavu o úplatný převod. pozemky lukrativně prodány. 
Důvodem je fakt, že předmětné po- Tedy nikoliv.
zemky jsou zastavěny objekty této A firma Agrostav bude se vší 
firmy a přístup na ně je možný opět pravděpodobností hledat i jiné 
jen přes pozemky ve vlastnictví Ag- způsoby, jak pozemky získat.

       Danuše Ševčíková, starostkarostavu. Žádost byla posuzována 

Informace o pro-
jektu "Informač-
ní servis o život-
ním prostředí ve 

vybraných 
MČ hl. m. Prahy  

ENVIS 4"

v prostředí internetu se zaměřením 
na obyvatele a odborné pracovníky v 
oblasti ŽP příslušných MČ, vše s 
ohledem na požadavky a problémy 
formulované městskými částmi zapo-
jenými do projektu.
Očekávané přínosy pro MČ Ďábli-
ce:
! Zvýšení informovanosti obyvatel 

MČ o stavu životního prostředí v 
městské části a následné kvalitněj-
ší zapojení všech zainteresova-
ných skupin v procesu péče o ŽP 

Hlavní město Praha dlouho- na principu otevřenosti, participa-
době buduje informační systém o ce a s využitím objektivních a aktu-
životním prostředí, zabývá se álních informací. Přístup k infor-
výpočty a hodnocením kvality macím o životním prostředí v da-
ovzduší i hlukovými mapami, né městské části pro občany i od-
vytváří datovou základnu využi- borníky bude zajištěn prostřednic-
telnou pro odborné účely i pro tvím webových stránek městské 
informování veřejnosti. Předmě- části.
tem projektu ENVIS 4 je vytvořit 

! Zlepšení podmínek pro efektivní systém, který by problematiku 
management v oblasti ŽP z hledis-řešil v detailu jednotlivých měst-
ka posuzování současného stavu i ských částí. Součástí projektu 
z hlediska možností hodnocení bude zejména aktualizace a rozší-
očekávaných důsledků realizace ření datové základny údajů o ži-
investičních i jiných opatření, votním prostředí na území měst-
zejména v oblasti vlivu dopravy ských částí hl. m. Prahy, které se k 
na kvalitu ovzduší a hluk.projektu připojily, za účelem tvor-
! Zefektivnění a racionalizace čin-by výstupů z informačního servi-

ností ÚMČ v oblasti poskytování su pro odborníky i veřejnost, rea-
informací o životním prostředí v lizace modelových výpočtů se 
městské části, např. prostřednic-specifickým zaměřením vlivu 
tvím využití automatizovaného dopravy na ŽP, tj. na hluk a kvali-
zpracování vybraných dotazů na tu ovzduší, v územním detailu 
stav životního prostředí, vytvoře-MČ, výpočty zátěže obyvatel-
ní jednotných návrhů řešení život-stva, dále např. analýza dostup-
ních situací pro městské části nosti zeleně a údajů pro indikáto-
apod.ry ŽP dle standardů pro města EU 

         a vytvoření informačního serveru           Informaci připravil tajemník ÚMČ

Nový vzhled 
centrálního 

prostoru Ďáblic 

Studie zástavby (západní část)

městskou části Praha Ďáblice v r. 
2001. Tato studie, dokončená v r. 
2003, se zabývá  nezastavěnými plo-
chami  západně od obvodové zástav-
by Ďáblická až k východní hraně uli-
ce Osinalická. Ze severu je plocha 
omezena okrajem stávající vilové 

Na řešení centrálního prosto- zástavby, z jihu strmým svahem te-
ru Ďáblic -"Ďáblického náměstí" rénní hrany. V území se nachází dva 
-  byly vypracovány dvě studie. rodinné domky (v ulici U Prefy a v 
První studie nového centrálního ulici Osinalecké) a památkově chrá-
prostoru Ďáblic byla vypracová- něný objekt kruhové pece s komínem 
na v r. 1996 Ing. arch. Janem Kas- čp. 520, který je pozůstatkem areálu 
lem (AID studio). Z této studie bývalé Battistovy cihelny. Předpo-
byly realizovány komunikace a kládá se, že náměstí bude propojeno 
inženýrské sítě. Další návrhy ne- protažením uliční sítě s komunikační 
byly využity z několika důvodů, osnovou obce. Nová pěší trasa smě-
studie je především v rozporu se rem k jihozápadu by měla vytvořit 
závaznou částí územního plánu. výraznou spojnici centra obce na ze-
Aktualizace regulační studie - lené plochy kolem hvězdárny a dále 
nové náměstí v Ďáblicích - byla směrem k Ládví. 

                                           Z. Sobotkaobjednána u Projektového sdru-
                        ( pokračování na str.3)žení H+H Havrda - Hexner a kol. 
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Zprávy z rady

Kontejnery v obci
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů

v Městské části Praha - Ďáblice 
ve 1. pololetí roku 2008

 

Kontejnery budou přistavovány na obvyklých stanovištích :
na Koníčkově náměstí

v ulici Květnová 
(v zálivu komunikace před č.p. 448)

v ulici Legionářů
v ulici Na Terase
v ulici Na Blatech                                                                 

                                                                                                                                                                                    

 

Určené termíny:  

 29. a 30. března 2008 
 

Odvoz kontejnerů proběhne vždy 
v neděli ve 13°°hodin.

RŽP

!
  

16.30 - 16.50 

17.00 - 17.20 
17.30 - 17.50 
18.00 - 18.20 

Vyřazená elektrozařízení používaná v domácnostech (lednice, 
TV a PC monitory, rádia, videa atd.) a pneumatiky 

odevzdávejte do sběrného dvora.
Voctářova ul. v Praze 8 , tel. 266 007 299, 

provozní doba: Po-Pá 8.30-18.00 hod., So 8.30-15.00 hod.

Termíny jednorázového sběru nebezpečných složek 
komunálního odpadu, prostřednictvím speciálního krátkodobě 

přistavovaného vozidla :  
29.4., 29.7., 28.10. 2008   

 u křižovatky ul. Hřenská - Květnová                     
                                                    (před úřadem MČ)

 u křižovatky ul. Šenovská -U Spojů
 v ulici U Prefy
 křižovatka ul. Kostelecká - Legionářů (parkoviště)           

                                                      
Sběr se orientuje na tento odpad :                                                      

 baterie všech druhů                                           léky

  včetně olověných akumulátorů                         lepidla

 barvy                                                                  výbojky a zářivky 

 čistící prostředky                                               teploměry

 fotochemikálie                                                   nádobky od sprejů

 hydroxidy                                                           motorové oleje

 chemikálie                                                          pesticidy

 kosmetiku                                                           rozpouštědla,

 kyseliny                                                               tuky
 Nebezpečné odpady 

předávejte výhradně obsluze sběrového vozidla! 

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 

z důvodu nesplnění podmínky příloze č. 1 tohoto usnesení, 
tří let trvalého pobytu v naší která je k dispozici na ÚMČ a 
MČ v MŠ
! souhlasila, aby ze seznamu 

! schválila návrh dohody započte- uchazečů o nájemní byty byly 
ní závazků a pohledávek ve věci vyřazeni následující žadatelé, 
zakázky rekonstrukce šaten TJ kteří nereagovali na výzvu k 
Ďáblice. Celkové plnění dodava- aktualizaci své žádosti: Ing. 
telské firmy bude finančně vy- Hana Králíková, Hana Mráč-
kompenzováno penalizační fak- ková, Veronika Němcová, Petr 
turou. Křemeňák, Alena Bednářová, 
! souhlasila s pronájmem pozem- Gabriela Schurrerová a kteří 

ku p.č. 1729/135s RMČ pro umís- nesplňují podmínku trvalého 
tění reklamního zařízení reklam- pobytu v Ďáblicích (změna 
ní agentury Jarnette Réclame trvalého pobytU: Martin Čer-
! zamítla návrh na změnu ÚPn po- mák, Monika Hlavsová)

zemku p. č. 1646/46 v k. ú. Ďábli- ! schválila zavedení klimatiza-
ce, kterým by se měl z dosavadní ce do ordinace praktického 
funkce PP změnit na funkce vyu- lékaře pro děti a dorost
žití OB. ! souhlasila s podmínkami přijí-
! souhlasila, aby žádosti o byt pana mání dětí do Mateřské školy, 

Milana Zmeškala a paní Věry Kučerové 532/26, Praha 8 - 
Mejstříkové nebyly zařazeny do Ďáblice ve školním roce 2008 
seznamu uchazečů o nájemní byt - 2009 tak, jak je uvedeno v 

! souhlasila se zprávou hlavní in-
ventarizační komise k inventari-
zaci majetku a závazků MČ Praha 
- Ďáblice k 31. 12. 2007, s vyřaze-
ním movitých předmětů v soula-
du s písemnými protokoly ústřed-
ní likvidační komise MČ Praha - 
Ďáblice a to dle rekapitulace ulo-

! schválila informaci starostky o žené ve složce inventura 2007, a v 
výši finančního daru poskyt- návaznosti na to se způsobem vy-
nutého firmou A.S.A. s.r.o. pro pořádání movitých věcí (dle 
rok 2008 a způsob jeho využi- schválení ÚLK), uvedeném pro 
tí. příslušná inventarizační místa. 
! souhlasila s poskytnutím fi- ! vzala na vědomí, že společnost 

nančního daru ve výši 15.000,- AGROSTAV nepřistoupila na 
Kč hvězdárně Ďáblice na pod- cenu pozemků (p. č. 305/31, 32, a 
poru její činnosti, zejména na 33 v k. ú. Ďáblice) schválenou na 
rozšíření zeleně a údržby okolí prosincovém veřejném zasedání 
budovy hvězdárny Zastupitelstva MČ Praha - Ďábli-
! souhlasila s poskytnutím fi- ce. RMČ a souhlasí s novým pro-

nančního daru ve výši 50.000,- jednáním na nejbližším veřejném 
Kč oddílu kopané SK  Ďábli- zasedání ZMČ
ce, který bude použit na jeho 

                         zpracoval tajemník ÚMČprovoz

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 26. jed-
nání rady) 

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

Finanční odbor Úřadu městské části Praha-Ďáblice upozorňuje 
držitele psů, že jsou povinni zaplatit místní poplatek za psy nejpoz-
ději do 31. března 2008.

Nebudou-li poplatky do tohoto termínu zaplaceny, budou dle zá-
kona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, vyměřeny až do výše troj-
násobku!

mace, že novými majiteli jednotli-      Bytový dům vých bytů jsou lidé s citovou či his-
torickou (rodinnou) vazbou na Ďáb-

Vedle bývalé pece s komínem lice. Přejeme Vám příjemné bydlení, 
nám vyrostl nový bytový dům. Ze bezva sousedy a žádné obavy, Ďábli-
"zaručených" zdrojů máme infor- ce jsou fajn.                    Tomáš Engel   

Poděkování 

D
Děkujeme paní Jitce Franzové z Ďáblic, která věnovala naší měst-

ské části basketbalový koš.   Předpokladem je, že toto sportovní zaříze-
ní bude umístěno do lokality parku Červnová - Červencová po jeho za-
pracování do celkové architektonické studie a hlavně po převodu tohoto 
území do vlastnictví, resp.správy MČ Praha Ďáblice.                                            Tomáš Engel 
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CO NALEZNETE NA WEBU

WWW.DABLICE.CZ

Věc: Vyjádření MČ Praha – 
Ďáblice k posuzování vlivů na 
životní prostředí podle záko-

na č. 100/2001 Sb.
Stanovisko I a II                                                                                                                                                                         

pě nepřípustný negativní zásah do životního 
prostředí a zdraví obyvatel?, jejíž pokračová-
ní pozastavil soud i rozhodnutí vlády?, kte-
rou zpochybnily ekologicky a zejména eko-
nomicky všechny srovnávací studie a vari-
antní projekty?, a která by jak svou stavbou, 
tak svou existencí tak zásadně ovlivnila i ži-
vot naší obci ! ... věnujte pozornost této stav-
bě, která se svým rozsahem řadí mezi největ-
ší investice v celé ČR za posledních mnoho 
let .... 17.3. se bude na veřejném zasedání pro-
jednávat nejet tato stavba, ale protihlukové 
ochranné pásmo - tedy řešení ochrany oby-
vatel před hlukem ze stavby i následného pro-
vozu, budou opatření stejně účinná, nebo do-
konce nepotřebná jako v ulici Cínovecká ?

                                                         M. Růžička

Rychlostní silniční okruh ko-
lem Prahy, stavba 519 Suchdol 
- Březiněves, končí v Ďáblicích 
- veřejné projednání (mr, 15. 2. 
2008) 

Proč pokračují přípravy kontroverzní stav-
by, kterou EU odmítla financovat pro její v Evro-

Vyjádření Občanského sdru-
žení pro Ďáblice 

ve věci: 

Silniční obchvat Prahy, stavba 
519 Suchdol - Březiněves
Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil 6. 

února 2008 pokračování v přerušeném územ-
ním řízení ve věci silničního obchvatu Prahy, 
"stavba 519 Suchdol - Březiněves", s tím, že dne 
17. března proběhne veřejné projednání umístě-
ní tzv. jižní trasy (varianta J) obchvatu Prahy.
                                                         Tatjana Dohnalová
                                                                   Dušan Andrš

Jednotlivé výraznější stavby na 
náměstí

I. Areál vysoké školy uměleckoprů-
myslové (VŠUP)

Pozemek leží na vyvýšené tera-
se jižně od náměstí. V letech 2000 
až 2001 bylo zpracováno několik 
urbanisticko-architektonických 
studií zástavby (ing. Arch. J. Jadr-
níčková).   Pěší zóna z náměstí k 
hvězdárně  byla vedena koridorem 
napříč zástavbou. Toto řešení bylo 
následně překonáno, tj. byla opuš-
těna koncepce zeleného propojení. 
V první polovině r. 2003 uspořádala 
V Š U M   a r c h i t e k t o n i c k o -
urbanistickou soutěž, ve které zví-
tězil návrh AP Atelieru (autoři J. 
Pleskot, D. Ambroz,  Trčka). Vítěz-
ný návrh řeší pěší vztah  centra Ďáb-
lic s prostorem "u hvězdárny" veřej-
nou pasáží procházející objektem. 
Objekt VŠUP vytváří jižní frontu III. Battistova cihlena s komínem
náměstí. Rekonstrukce tohoto prostoru je řešena 
II. Bezbarieový dům soukromým investorem. V původní peci se 

Tento dům má být na místě   bývalého kina. předpokládá restaurace a kavárna. V blíz-
Je v něm vyprojektováno 36 bytů s příslušen- kosti pece byl již dokončen  bytový dům Na 
stvím a prostory pro pečovatelskou službu. Uva- Cihelně. Severní část této oblasti uzavírá 
žovaný objekt   ve tvaru L bude tvořit západní dokončená stavba"rezidenční bydlení Hoři-
část náměstí . necká".                                                                                Z. Sobotka 

Stanovisko k pražskému 
okruhu

MČ již od prvních vyjadřování ke studiím 
pražského okruhu podporuje vzdálenější vari-
antu (nyní název Ss). Nepředpokládám, že by 
RMČ nebo Zastupitelstvo svůj postoj k této otáz-
ce změnilo. Na územním řízení dne 17.03.2008 
budeme nadále společně podporovat variantu 
Ss. Podrobnější informace uvedu v následují-
cím Zpravodaji.                                Tomáš Engel

- hluková zátěž a negativní dopady 
souběhu paralelní dráhy a a dopravních 
zátěží na životní prostředí severního 
- výhrady proti kritériím kategorizace 
území a žádost o přeřazení

- požadavek na vypracování hlukové 

- studie rizik náhodného a cíleného pádu 
letadla 
- požadavek na komplexní řešení letecké 
dopravy nad Prahou a jejím okolím
- posouzení vlivu záměru k 
předpokládanému stavu v roce 2020
- negativní dopady záměru na hl.m. 
Prahu i MČ Ďáblice

http://www.dablice.cz/letadla_nad_dablicemi/EIA_stan
oviska_MC/

www.dablice.cz 
sekce ĎÁBLICE      NÁSTĚNKA-LIDÉ A OBECA

a ekonomickým posudkům, kontrolním a soud-
ním nálezům probíhá znovu obnovené územní 
řízení - stanovisko vsech signatářů zní: zasadte 
se o severnější variantu .... 

Ďáblice a Dolní Chabry 
napsali společně ministru 

ŽP
 (mr, 6. 3. 2008) 

... 5. března obdržel ministr Bursík spo-
lečný apel dvou městských částí Praha-Dolní 
Chabry, Praha-Ďáblice a třech občanských 
sdružení věnovaný problematice severozá-
padního segmentu SOKP - známý jako "v-
nější městský okruh" , kde nyní navzdory 
všem negativním technickým, ekologickým 

www.dablice.cz 
sekce ĎÁBLICE      NÁSTĚNKA-LIDÉ A OBECA

Hřiště na Koníčkově ná-
městí

Podařilo se oplotit hřiště na Koníčkově ná-
městí, nehrozí tedy již (pokud nezapomeneme 
zavřít vrátka), že by utíkaly děti či míče na silni-
ci. Nehrozí již, že by pejsci nevědomky zanechá-
vali své exkrementy v písku u houpaček. Hrozí 
ale jiná věc, okamžité poničení majetku, pakliže 
zůstaneme dále neteční. Plot je již na několika 
místech děravý a drátěná oka rozpletená. Je mož-
né, že autory jsou potulující se skupinky našich i 
sídlištních puberťáčků, ale jasné důkazy nejsou k 
dispozici. Prosíme proto zejména občany bydlící 
v blízkosti tohoto náměstí, aby v případě zjištění 
poškozování plotů či herních prvků neváhali kon-
taktovat městskou či českou policii.
                                                                    Tomáš Engel 







P

N

V

ˇ̌
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Florbalový turnaj v ZŠ

Po fotbalovém turnaji si devátá třída připravila pro žáky 
druhého stupně základní školy turnaj florbalový. Každý 
tým tvořilo šest chlapců a jedna dívka, na rozdíl od minu-
lého turnaje, kde musela být děvčata minimálně dvě. Na 
akci klasicky dohlížel pan učitel Černohorský, který se 
stal na celé dopoledne rozhodčím. Jako moderátoři celé 
akce mu pomáhali tři žáci deváté třídy Matěj Rezek, Len-
ka Roubíčková a Tereza Straková.
Turnaj byl napínavý až do samotného konce a výsledky 
byly překvapivé. Třída 7.A si odnesla cenu za páté místo a 
8. třída za místo čtvrté. Na třetím místě pomyslné "bed-
ny" se umístila 6. třída, z druhého místa se radovala 7.B a 
pohár vítězů našel své místo u 9. třídy! Nejlepším střel-
cem turnaje se stal Lukáš Nováček z osmé třídy a medaili 
pro gólmana si odnesl Michal Klímek ze třídy deváté.
Za celou naši třídu bych chtěla poděkovat paní ředitelce 
Miladě Bulirschové, že nám dovolila tento turnaj uspořá-
dat i panu učiteli Viktorovi Černohorskému coby spra-
vedlivému rozhodčímu. Dík ale patří i všem hráčům, hráč-
kám a všem co se na této akci podíleli, děkujeme!
                                                             Lenka Roubíčková, 9. třída

Projekt  Afrika

Naše škola je již od roku 2003 zapojena do pro-
gramu Adopce afrických dětí. Každý rok přispí-
váme na vzdělání Samuela Odhiamba z Keni. 
Aby žáci lépe poznali země Jižní Afriky, sezná-
mili se s přírodními zajímavostmi, tradicemi, 
kulturou, ale také s problémy těchto zemí, usku-
tečnil se ve škole v době od 25.1. do 12.2. 2008 
projekt "Afrika". Projekt zahájilo vystoupení 
skupiny bubeníků a tanečníků z Konga, kteří v 
sále naší školy roztančili nejen žáky, ale i některé 
učitele. Následovala přednáška pracovnic nada-
ce Adopce afrických dětí, ve které se snažily žá-
kům přiblížit život dětí v Keni. Žáci s nimi disku-
tovali o školství, zájmech, mimoškolních čin-
nostech a povinnostech afrických dětí.
Na vlastním projektu spolupracovaly třídy 1. 
stupně se třídami 2. stupně. Partnerské třídy si 
vybraly "svoji" zemi a k té vytvořily nástěnku a 
krátký program - prezentaci dané země.
V úterý 12. 2. 2008 byl projekt zakončen vystou-
pením žáků v sále školy a vyhodnocením jejich 

práce. Na hodnocení se podíleli 
jednak sami žáci, jednak porota, 
jejímž předsedou byl místosta-
rosta Ďáblic pan JUDr. Tomáš 
Engel. Získání nových vědo-
mostí, ale také spolupráce, po-
moc, tvořivá činnost, samostat-
né vyhledávání nových informa-
cí, vlastní prezentace, veřejné 
vystoupení před ostatními. To 
vše jsou přínosy tohoto projektu 
pro žáky. A také radost z dobře 
vykonané práce a sladké odmě-
ny, kterou si všichni žáci i jejich 
učitelé zasloužili.
Závěrem děkuji všem, kteří se 
na projektu spolupodíleli - žá-
kům, učitelům i porotě.
                              Jana Chmátalová, 
                         zástupkyně ředitelky 

Projekt Afrika 
očima žáků 9. třídy

formací, vyrobili Dopoledne se vydařilo a poděkování za ně 
masky a našli se i patří především všem žákům, učitelům, porot-
tací, kteří zazpí- cům i naší paní ředitelce.

                                   Zora Šecová, Lenka Roubíčková, vali africké písně. 
                                                              Jana NedvědováPorota pozorně 

sledovala jednot-
livé prezentace, 
které si třídy k pro-
jektu připravily a 
do celkových vý-
sledků zahrnula 
také výtvarné zpra-
cování tématu Af-
r ika  na  nás těn-
kách ve výstav-
ních prostorách 
školy.

A j a k é  b y l y  
výsledky? 4. třída 
získala ocenění za 
výtvarné zpraco-

vání nástěnky. Na třetím místě se umístily 
třídy 7.A + 3.A a 7.B + 3. A, 9. třída společně s 
5. třídou obsadila druhé místo a první místo 
zaslouženě připadlo třídě 6. a třídám 2.A, 
2.B.  Zvláštní cenu, za výjimečné zpracování 

V rámci návštěvy afrických hudebníků, kteří tématu dostala třída 8., která při svém projek-
nám předvedli národní tance a nechali nás na- tu poukazovala i na problémy v Africe, kon-
hlédnout do své kultury, se vedení školy rozhod- krétně ve státě Siera Leone.
lo třídám zadat projekt, ve kterém 
zpracovávaly zajímavosti a po-
znatky o libovolně vybraném státu 
Afriky. Každý vybraný stát zpraco-
valy dvě třídy - jedna z prvního a 
druhá z druhého stupně. Čas na 
zpracování projektu a přípravu pre-
zentace byl přibližně dvacet dní. 
Některé třídy se na 12. únor, den, 
kdy svoji práci předvedou i ostat-
ním třídám a učitelům v sále školy, 
chystaly již od termínu vyhlášení 
projektu, jiné třídy finišovaly až v 
závěru. Nastal den "D", vlastně den 
"A" jako Afrika. Tento den odložil 
své povinnosti i místostarosta obce 
pan Tomáš Engel a zasedl do poro-
ty jako její předseda.

Většina projektů byla hezky 
propracována. Žáci si o své zemi 
vyhledali spoustu zajímavých in-

foto: Jessica Werthaimová, 9. třída
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Jaro v mateřské školce cích herních prvků potřebám dětí již nevyho- řena hlavně na výchovu a bezpečnost dětí. Na 
vuje a také typ a uspořádání stávající zeleně jedné straně bude zeleň svou úpravou působit 
není pro zahradu MŠ nejvhodnější. Z těchto esteticky a výchovně, na druhé umožní vytvořit 
důvodů jsme se rozhodli zahradu zrekonstru- větší prostor pro herní prvky a volnou travnatou 

Na podzim loňského roku byla dokončena ovat celkově a v zahradě vytvořit čtyři herní plochu. Herní prvky pak byly vybrány tak, aby se 
rekonstrukce dalšího pavilonu MŠ a mohlo by se prostory tak, aby každé oddělení mělo své dětem líbily, aby je zaujaly a aby rozvíjely jejich 
zdát, že můžeme být konečně spokojeni. Od září "hřiště" s vybavením odpovídajícím dané vě- pohybové a motorické schopnosti.
2008 je navýšena kapacita školky a bude otevře- kové kategorii. Vyhovující prvky s certifiká- Je pochopitelné, že, byť jde o akci velice pro-
no již šest tříd. Ale ani během letošního jara sta- tem a splňující bezpečnostní normy byly v spěšnou, jde zároveň o akci finančně velice ná-
vební aktivity v mateřské školce neutichnou. Če- projektu ponechány a zakomponovány do ročnou, kterou nejsme schopni z rozpočtu školy 
ká nás rekonstrukce spojovacího areálu mezi nového prostoru. Rovněž nové prvky budou pokrýt. A protože se jedná o záslužnou akci ve 
školní kuchyní a "červeným" pavilonem a hlav- přísné bezpečnostní požadavky splňovat. Ze- prospěch našich dětí věříme, že se nám ji podaří 
ně rekonstrukce zahradního areálu školky. Pro- leň, která je nezbytnou součástí každého areá- realizovat pomocí sponzorských darů. Za každý 
jekt na rekonstrukci prostoru pro dětskou hru je lu MŠ, bude tvořena jak stromy tak keři a bu- případný finanční příspěvek jsme nesmírně vděč-
již zpracován a vychází z potřeby vytvořit v za- de plnit funkci pohledovou, hygienickou, kli- ni a velice za něj předem děkujeme.
hradě školky nové bezpečné a funkční herní plo- matickou, ale i naučnou.
chy zasazené do vhodné zeleně. Většina stávají-                                Milada Bulirschová, ředitelka školy Celkově lze říci, že je rekonstrukce zamě-

Zápis do 1. třídy

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2008 - 
2009 se v naší škole konal 5. 2. 2008 a se svými 
rodiči k němu přišlo celkem 58 budoucích prv-
ňáčků. Za posledních šest let je to největší počet 
zapsaných dětí a opravdu nás moc potěšil.

I tentokráte si ŠKK ve spolupráci se žáky 9. 
třídy připravila pro budoucí prvňáčky před vlast-
ním zápisem několik úkolů. Ty děti plnily cestou 
k zápisu "Po barevné duze". Vyzkoušely si "ho-
dinu" tělocviku, českého jazyka, matematiky, 
přírodopisu i pracovní výchovy. Za každý splně-
ný úkol dostávaly známky na připravená duhová 
vysvědčení a po posledním splněném úkolu i ma-
lý "duhový" dárek. Všechny děti byly šikovné a 
měly samé jedničky, takže k vlastnímu zápisu k 
paním učitelkám se jim šlo mnohem veseleji. I 
zde převedly velmi dobré znalosti, proto je paní 
učitelky nejen pochválily, ale také jim předaly 
drobné dárky a výrobky, které pro ně připravily 
děti ve školní družině. Dětem se cesta k zápisu 
"Po barevné duze" líbila a my věříme, že se jim 
bude stejně tak líbit i v naší škole. 

Děkuji všem, kteří tento krásný zápis připra-
vili, děkuji všem dětem a jejich rodičům i paním 
učitelkám prvního stupně.
                               Milada Bulirschová, ředitelka školy

Richard Adam 
v Ďáblicích

V úterý 12. února letošního roku vy-
stoupil v ZŠ U Parkánu bývalý sólista or-
chestru Karla Vlacha pan Richard Adam. 
Tento zpěvák přilákal do sálu základní 
školy nevídaný počet ďáblických občanů, 
především seniorů. Nebyl však jediným 
účinkujícím, který onoho krásného veče-
ra vystupoval. Se svými hosty Věrou Čer-
mákovou a Danielem Dvořákem, kteří 
zpívali například "Říkej mi to, prosím, 
potichoučku" nebo "Tulipány z Amstero-
damu", sklidil velký potlesk. Závěr pořa-
du byl věnován písním na přání a tak za-
zněly skladby jako "Tina Marie", "Suli-
ka" nebo "Cestář". Tuto písničku si s Ri-
chardem Adamem zazpíval celý sál. Ne-
zbývá než se těšit na další, stejně podaře-
ný večer s umělci, kteří umí pobavit a zpří-
jemnit našim občanům všední den.
                                        Norbert Rybář a ŠKK

Mateřské centrum Ďáblice o.s.
Vás zve na své

a  na  

                                  Kdy: v sobotu 15. března 2008 

Kde: v prostorách Obecního domu, ulice Ke Kinu 7, Praha 8 - Ďáblice

! Pro děti bude otevřena herna s dozorem.
!Věci do bazaru budeme vybírat v pondělí 10.3., v úterý 11.3. a ve středu 12.3. po 

kurzech od 10:30 do 12:00 a v pátek 14.3. od 15:00 do 18:00 v tělocvičně Obecního 
domu.
!Všechny věci do bazaru musejí být zapsány na seznamu, který lze získat v MC 

Ďáblice v jeho provozních hodinách, v lékárně nebo na internetové adrese mc-
dablice.cz
!V neděli od 10:00 do 12:00 proběhne výdej peněz a vrácení neprodaných věcí.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

BAZÁREK oblečení a potřeb pro děti

10:00 Slavnostní otevření
  10:30 Bazárek

12:30-13:30 Polední pauza
16:00 Aukce 

Informace na tel. 607 981 769 nebo mc-dablice@seznam.cz
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Březnová pomlázka

dnech si razí cestu za světlem drobné cibulo- me dělením trsů (Helianthus, Rudbeckia). Asi v 
viny, sněženky, bledule, šafrán, botanické polovině března se sázejí hlízy begónií (zvlně-
tulipány a narcisy. Pestrostí květů nás jistě ním nahoru) do plochých nádob z rašelinou a pís-
nenechají na pochybách o blížím se jaru a kem (80/20) a umístíme na teplé místo. Až se za-
podle dlouholetých studií se "od Josefa"dá čnou objevovat první výhonky, poprvé zalijeme. 
počítat s delším obdobím pěkného počasí a Začínáme ošetřovat uložené pelargónie, očistí-
tak opravdu "sv. Josef s tváří milou končí zi- me od uschlých, napadených částí, přeneseme na 
mu celou." více světlé a teplé místo. Po prvním narašení mů-

Ti, co chtějí okusit ty nejranější brambo- žeme lehce přihnojit. Později se můžeme pokusit 
ry, mají nejlepší příležitost na Josefa je nasá- zdravé výhonky s odloupnutou patkou nařízko-
zet a za100 dnů je čerstvé mladé ochutnat. V vat do substrátu na množení řízků. Nezapomí-
tomto období je ideální sázet, přesazovat tr- nejme na spodní teplo.
valky, keře, stromky, ovocné i okrasné. Jam- Trávníky jsou naší zelenou chloubou. A tak 
ky si připravujeme s předstihem, asi tak týde- zvýšená péče spojená s razantním provzdušně-
n, jamky se okysličí, my připravíme drenáž a ním trávníkového koberce motorovým vertiku-

Na Řehoře, na Josefa, špatná orba, špatná kvalitní kompostový zásyp. Pokud nemáme, tátorem bude náhledem kvalitního pažitu. Tráv-
setba, horší jest než stará kletba. koupíme zahradnický substrát a mícháme s níkové plochy po tomto zákroku prosypáváme 

A je konec ze zimním spánkem. Zda-li příro- původní zeminou 60/40. Před výsadbou pro- jemným kompostem a později doséváme a při-
da opravdu spala, je jen a jen na ni samotné a na vedeme zástřih kořenů tak, aby byl za zaschlé válcujeme. Zvýšená péče nám bude odměnou v 
posouzení každého z nás, ale vegetačního klidu dřevo. Růže, ovocné stromky namočíme na zeleném potěšení.
si v našich zahradách snad stromy keře a ostatní  den do hlinité kaše a poté sázíme. Odkrývá- Březen nás nenechá vydechnout. Je to měsíc 
rostlinstvo trošičku užily a odpočinuly si. Počasí me révu a provedeme hlavní řez; vinice vyža- tak trochu ještě v zimě, ale jaro je tady. Po prv-
si poslední dobou ale dovoluje více, teplotní prů- dují hluboké zkypření, nejvhodnější doba na ním jarním úplňku jsou velikonoce. A ty letošní 
měry se navyšují, nic pořádně nepřemrzne. Škůd- založení nových vinic. právě ty nejrannější. Že by příroda chtěla tak čas-
cům, plísním, houbovým chorobám kvete "pšen- "A tak my zahrádkáři,zahradníci; ne- ně pustit mízu do proutků, z kterých se pletou 
ka" a nám nezbývá, než se pustit do boje a ochrá- březen za kamna v lezem, ale po zahradě a pomlázky a při "šlehání" se přenáší dobré a moc-
nit vše co v zahrádkách, zahradách je nám milé. záhonech lezem,za slunce i deště, kytky zele- né síly do těla? Od nepaměti byly svátky jarní 

Využíváme zahradnických center k nákupu ninu sejem." Pokud nemáme ještě od podzi- rovnodennosti posvátně uctívány a oslavovány 
šetrných k přírodě. Apli- mu zryté záhony, máme nejvyšší čas to do- jako zachování života na zemi. Rodí se nový ži-

kace se provádí průběžně, nikdy však ne do hnat, ale musíme použít kompost starší, vy- vot.
květu. Jakmile se vše začne stabilizovat, počasí zrálejší. Čerstvý hnůj není k jarnímu zpraco- A beránek,ať přinese nám všem jen samé roz-
dovolí, i když březnové slunce má krátké ruce, vání vhodný, může způsobit parazitální one- kvetlé zahrady.                            Antonín Růžička
uhrabáváme záhony, kypříme vrstvu pro osev a mocnění, červivost, je domovem mnoha 
výsadbu. Rychleji se provzdušní, proschne a pro- ostatním škůdcům. Nezapomínejme na půd-
hřeje. Někteří zahradníci pokládali do záhonů ní únavu!
plastové rozvody napojené na jednoduchý solár- Opakované pěstování "stejných" plodin 
ní panel, který se ohřál sluníčkem na přijatelnou na "stejném místě". Kreslíme a zaznamená-
teplotu a záhony prohřál a zamezil promrznutí váme osazovací plán. Trvalkový záhon vy-
jarními mrazíky. Sejeme mrkev, petržel, salát, čistíme, uschlé zbytky trvalek z loňského 
ředkvičky, špenát, ale i letničky, hledíky, verbe- roku stříháme těsně nad zemí, stejně prove-
nu, gazánie, šalvěj, čínské karafiáty a i jiřiny a deme s travinami, ostatní stálezelené traviny 
další. K urychlení používáme pařeniště, sklení- a trvalky očistíme od namrzlých a uschlých 
ky, ale také vyséváme do truhlíků a dáme na oken- částí.
ní parapet. Stále platí:"Nohy v teple" rostlinky Pokud se rozhodneme  upravit či rozšířit 
vyžadují spodní teplo. V pěkných slunečných trvalkový záhon, je nejvhodnější doba. Sází-

účinných přípravků, ale 

PRO ZAHRÁDKÁREˇ

dopravních nehodách, likvidaci lezeckou techniku. Když je potřeba posvítit  je 
škodlivého hmyzu, či jako doprava v Avii umístěna elektrocentrála 220/380V - 4Kw. 
až 7 hasičů na místo události. Tento Díky dotaci od Magistrátu hl. m. Prahy jsme za-
vůz dříve korodoval na pozemku koupili rozbrus, díky kterému se můžeme dostat 
MČ Čakovice a sloužil bývalým ča- k lidem uvězněným v automobilu, skrz beton 
kovickým hasičům. My jsme ho do- nebo železné konstrukce. Střecha nástavby slou-
stali k užívání asi před pěti lety, a ží jako držák pro raft. V prostoru pro mužstvo 
jelikož byl ve velmi špatném stavu, jsou umístěny 4 dýchací přístroje Saturn se 2 ks 
musela přijít na řadu rekonstrukce, náhradních lahví. Jako každé správné hasičské 
kterou jsme prováděli vlastními sila- vozidlo má i Avia majáky a houkačky. Vozidlo se 
mi a prostředky. Jak již můžete vidět průběžně vylepšuje.                                          

                                                       David Borovičkana fotografiích, byla to dlouhá cesta. 
                                                     Ačkoliv je Avia již poměrně staršího 
                                                                                              roku výroby, chtěli jsme 

rekonstrukci pojmout mo-
derně. Každý dnešní zása-
hový automobil má k dis-

pozici nádrž s vysokotlakým čer-
padlem, proto velkou inovací bylo 
osazení nástavby plastovou nádrží 
na vodu o obsahu 750 litrů a čerpa-Jak jsme minule slíbili, rádi bychom vás v 
dlem a výtlaku 20 litrů za sekundu. dnešním článku seznámili s naší mobilní techni-
Díky těmto prostředkům je možné kou. Jelikož by veškerá naše technika zabrala 
uhasit již automobil. V nástavbě celé vydání tohoto měsíčníku, vybrali jsme dnes 
vozu můžeme naleznout nutný technický automobil Avia. Technický automobil 
zdravotnický materiál, ale také se využívá například při živelných pohromách, 

si

HASIČI 
ČAKOVICE - ĎÁBLICE
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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 sídliště Ďáblice (bus 
136, 181,183, tram 10, 17, 24) a 10 min pěšky-
stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová (bus 
od metra C Ládví 103, 345, 368) a 5 min pěšky-
konečná MHD Ďáblice - Šimůnkova (bus 175, 
181) a 10 min pěšky-stanice U spojů  (bus 202) 
a 10 min pěšky

  Při nepříznivém počasí (zataženo) se 
koná promítání filmů spojené s prohlídkou 
přístrojového vybavení hvězdárny.                                                         
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek 17:30, 18:30  mohou hvězdárnu 
navštívit  předem objednané skupiny návštěvní-
ků (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. 

BŘEZEN 2008
Otevírací  doba:Po 13:30-15:30,18-21/ Čt 
13:30-15:30,19:30-21:30/ Pá 14.3. 19:30-
21:30/ Ne 14-16, Ne 23.3. a Po 24.3. zavřeno. 
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a 
cestopisné v pondělí od 18:30. 
17.3.  Petr Adámek: Jarní obloha - zajímavé 
úkazy a objekty.
31.3. Pavel Rešl : AUSTRÁLIE,TASMÁNIE 
- příroda, země, lidé.                
FILMOVÉ VEČERY s pozorováním oblohy  
v pondělí od 18:30.
 3.3.  APOLLO 10 , APOLLO 11.
10.3. APOLLO 12 , APOLLO 14.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy Po 
13:30-15:30/ Čt 13:30-15:30,19:30-21:30/ Pá 
14.3. 19:30-21:30/ Ne 14-16/ Po  3.3. a 10.3. 
20-21. Přístupné bez objednání !
Denní obloha : Slunce - povrch  se  skvrnami  
Noční obloha : Měsíc -od 10.3. do 23.3.  Mars, 
Saturn - po celý březen
Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy - po celý 
březen. Hvězdokupy, galaxie - za bezměsíč-
ných večerů    

Otevírací  doba:Po 13:30-15:30,18-21/ Čt duben. Hvězdokupy, galaxie - za bezměsíčných 
13:30-15:30,20:30-22:30/ večerů    
Pá 11.4. 20:30-22:30/ Ne 14-16. 
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné 
a cestopisné v pondělí od 18:30.  
7.4.RNDr.JiříGrygar,CSC.:Žeň objevů 
2007.
21.4.Ing.Jiří Burdych: Nepál-země kde se 
lidé dotýkají nebes.
FILMOVÉ  VEČERY s pozorováním oblo-
hy  v pondělí od 18:30.
14.4.  APOLLO 15 , APOLLO 16.
28.4. Jeho jasnost Slnko, Karlův most - 
paprsek staletími.
POZOROVÁNÍ   OBLOHY dalekohledy 
Po 13:30-15:30/ Čt 13:30-15:30,20:30-
22:30/ Pá 11.4. 20:30-22:30/ Ne 14-16/ Po  
14.4. a 28.4.20-21. Přístupné bez objednání !
Denní  obloha: Slunce - povrch  se  skvrna-
mi, Venuše - za dobrých podmínek
Noční obloha : Měsíc - od 8.4. do 19.4. Mars, 
Saturn - po celý duben
Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy-po celý 

DUBEN 2008
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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

 

Obecní knihovna

Seznam novinek k 15.2.2008
290218        Berry,Steve Alexandrijská knihovna, 2007
290220        Brockway, Ohnivý květ, 2008
290219        Brown, Sandra Mrazivý chlad, 2007
290222        Clark, Bridie Nadějné vyhlídky, 2008
290221        Coelho, Paulo Alchymista, 2005
290223        Dreyer, Eileen Zlomená přísaha, 2004
290217        Erben, Václav Denár v dívčí dlani, 2008
290224 94   Fenoglio, Válka na pahorcích, 2007
290225        Forsyth, Žoldáci, 2007
290226        Hayder, Mo Ostrov sviní, 2007
290227        Heron, Echo Konečná diagnóza, 2008
290228        Hofman, Robert Cesta černého zlata, 2007
290229         Jordan, Nicole Láska na dosah, 2008
290230         Kellerman, Únos, 2007
290231         Khoury, Svatyně, 2007
290232 34    Kmenta, Kmotr Mrázek, 2007
290233         Lutz, John Exmanželka, 2007
290234         Maxwell, Robin Srdcová královna, 2008
290235         Neillová, Tajný život takové normální matky, 2007
290243         Keleová, Modrý dům, 2007
290237 35    O'Brien, Příběhy z nebe, 2007
290238         Parker, Robert Vražda z titulní strany, 2008
290239 94    Rayner, Ed Slavné historické příběhy, 2007
290236 929  Remešová, Causa Karel a Vendula, 2008
290240         Smith, Wilbur Modrý horizont, 2003
290241         Váňová, Magda Štěstí Aloise Peina, 2007
290242         Váňová, Magda Zapomeň na minulost, 2004
290244         Vanoyeke, Krutý faraon, 2007
290246         Vondruška, Dýka s hadem aneb tři zločiny, které..., 2007
290245         Vondruška, Záhada zlaté štoly, aneb, Tři, 2007
290248         Vondruška, Zdislava a ztracená relikvie, aneb...,2007
290247         Vondruška, Znamení rožmberské růže, aneb, Tři, 2007 

pravidelně aktualizováno na www.dablice.cz 
sekce ĎÁBLICE    OBECNÍ KNIHOVNA    PŘEHLEDY NOVINEK 

Znělka ďáblického rozhlasu

Jistě jste si všimli změny znělky našeho vysílání. Autor "Dáblické 
polky" Stanislav Novotný z Ďáblic (článek v minulém Zpravodaji) nám 
poskytl úryvky svého díla právě pro oživení vysílání našeho rozhlasu.  
Děkujeme.                                                                              Tomáš Engel

A A
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PLACENÁ  INZERCE

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

zázemí stabilní společnosti, společnosti, odpovídající 
odpovídající platové ohodno- platové ohodnocení - úkolová 
cení - úkolová mzda mzda
Své nabídky spolu s profes- Své nabídky spolu s profes-

Stavební společnost Vekra ním životopisem zasílejte ním životopisem zasílejte 
stavební s.r.o. (www.vekrasta- prosím na email: info@ve- prosím na email: info@ve-
vebni.cz) se sídlem v obci Bořa- krastavebni.cz nebo volejte krastavebni.cz nebo volejte 
novice,  Hovorčovická 137 284 829 624. 284 829 624.
hledá pro své stavby v Praze a Místo pracoviště: Místo pracoviště: Praha a 
okolí spolehlivé zaměstnance Praha a okolí okolí
na následující pozice: Pracovní vztah: Pracovní vztah: Práce na 

Práce na plný úvazek (HPP), plný úvazek (HPP), event. ŽL
1. zedník (montážník zateplo- event. ŽL  
vacích systémů), event. celé 
party 2.  montážník oken event. KONTAKT: 

celé montážní party Vekra stavební s.r.o., Hovor-
Požadavky: čovická 137 Bořanovice, 250 
Výuční list v oboru zedník Požadavky: zkušenost s 65 Líbeznice
praxe v oboru, zkušenost se montáží tvorových výplní, Tel: 284 829 624 Fax: 284 
zateplením budov vítána praxe min. 1 rok 825 726
pečlivost, spolehlivost, trestní pečlivost, spolehlivost, trestní Email: 
bezúhonost bezúhonost info@vekrastavebni.cz 
Náplň práce: Náplň práce: Montáž otvoro-
Zateplení budov, další běžné vých výplní z plastu, dřeva a 
zednické práce, práce ve výš- hliníku, montáž příslušenství, 
kách (lešení) zednické práce
Nabízíme: Nabízíme: zázemí stabilní 

PLACENÁ  INZERCE

»

»
»
»
»
»

»
» 

»

»

 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

ˇKOMISE          TERMÍN                AKCE                          POZNÁMKA

SPORTOVNÍ Turnaj v ping - pongu

15.3. Vynášení "Morény"

18.3.

ZŠ a MŠ

ŠKOLSKÁ 
A KULTURNÍ

"Velikonoční dílna" 
 vazba velikonočních 

motivů 

od 10,00 žáci, 
od 14,00 dospělí v tělocvičně ZŠ
sraz v 15,00 na hřišti U Holců, 
průvod masek za hudebního
doprovodu,  

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

od 18,00 v sále školy, vstup zdarma

každé úterý od 10,05 v budově ZŠ

od 16,00 do 18,00 vchod dvorem z 

ulice Květnová do ředitelna MŠ

od 16,00 sál ZŠ, recitace žáků školy

od 17,00 v jídelně ZŠ, prodej výrobků 

dětí ZŠ a ŠD
od 14,00 do 19,00 
v červené budově MŠ

Přípravný kurz pro předškoláky

Den otevřených dveří v MŠ

Poetické odpoledne

Velikonoční trh

Zápis do MŠ

4.3. - 8.4.

27.3.

30.3.

Koncert country skupiny 
"Schovanky"

1.4.

5.3.

17.3.

17.3.
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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

PLACENÁ  INZERCE

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

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

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

WWW.DABLICE.CZ

PEDIKŮRA
každý měsíc v Obecním domě,
ul. Ke Kinu 159, pí. Červená

NUTNÉ OBJEDNÁNÍ
tel.: 604 689 369
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