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Slovo starostky

ˇ

dem na tuto skutečnost řešit v bu-
doucnu i úplatný převod. Zpraco-
váním protinávrhu na nové vyu-

Jedním z nejdůležitějších témat, žití daných ploch byl pověřen 
kterými se Rada naší městské části arch. Tomáš Havrda. Pokud bude 
poslední měsíce zabývá, je koncepce tento podnět kladně projednán 
nového Územního plánu hl. m. Prahy všemi kompetentními orgány a  
(ÚPn hl. m. Prahy). Samozřejmě na- zakomponován do konceptu no-
še pozornost směřuje hlavně na pro- vého územního plánu, budeme se 
blematiku budoucího rozvoje na úze- společně s MČ Dolní Chabry sna-
mí naší městské části. Zastupitelé žit o realizaci navrženého projek-
byli vyzváni, aby své podněty či poža- tu (viz plánek). Kromě tohoto 
davky vyjádřili do daného termínu, podnětu navrhuje Rada MČ Pra-
tedy nejpozději do 18.4.2008. Byť ha - Ďáblice založit razantní zele-
někteří zastupitelé v počátku voleb- nou bariéru po celém obvodu do-
ního období přesvědčivě dávali naje- pravních tepen, a to jak při Cíno-
vo svůj velký zájem spolupracovat v vecké, tak i v případě realizace 
této záležitosti, prozatím bez výsled- jižní varianty „Silničního okruhu 
ku. Na veřejném zasedání Zastupi- kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně 
telstva MČ Ďáblice dne 26.3.2008 -Suchdol“, požadujeme vyřešit 
nebyl schválen návrh na změnu razantní odclonění Ďáblic. Raci-
územního plánu, dle kterého by pole onální podněty, které byly podá-
severně od ďáblického lesa (směrem ny např. Občanským sdružením 
ke komunikaci Šenovské) bylo za- pro Ďáblice přímo na pořizovate-
stavěno novými lokalitami. Přítom- le změn - Odbor územního pláno-
ná veřejnost kladně ocenila, že se vání MHMP, a se kterými se  MČ 
zastupitelé v převážné většině shodli Praha -Ďáblice názorově shodu-
v názoru, aby toto území bylo v bu- je, budou samozřejmě i při dal-
doucnu pojednáno spíše jako rekre- ších jednáních z naší strany pod-
ačně sportovní se zelenými plocha- pořeny. Je na místě poděkovat 
mi, které by vhodně doplňovaly blíz- všem občanským iniciativám, 
ký les. Faktem je, že předmětné po- které nás přesvědčují o tom, že je 
zemky jsou ve vlastnictví soukro- zájem měnit náš region k lepšímu 
mých osob a proto je nutné s ohle- a zdravějšímu prostředí. 

                                Danuše Ševčíková

Občanské sdružení pro Ďáb- razný nárůst tranzitní kamionové 
lice za podpory Rady MČ Ďábli- dopravy na prosecké radiále (ulice 
ce se snaží podpořit severnější Cínovecká) a k citelnému nárůstu 
variantu silničního okruhu kolem automobilové dopravy dojde i v sa-
Prahy. Rozhodlo se proto podpo- motné obci Ďáblice. Občanské sdru-
řit petici adresovanou vládě Čes- žení pro Ďáblice proto vyzývá spolu-
ké republiky, senátu a poslanecké občany, aby podpisem pod petici vy-
sněmovně parlamentu ČR s ná- jádřili svůj nesouhlas s jižní varian-
zvem "NE 10 miliard", v níž obča- tou silničního okruhu a podpořili tak 
né protestují proti prosazování požadavek na zastavení tohoto ne-
jižní varianty silničního okruhu. smyslného projektu. 
Ta přivede dálkovou dopravu do Petice s podpisovými archy jsou 
blízkosti obytné zástavby, ne- k dispozici v přízemí úřadu Městské 
vratně poškodí životní prostředí, části Ďáblice nebo v cukrárně u 
je problematická z hlediska bez- Emy na Ďáblické ulici.
pečnosti silničního provozu a její Děkujeme.

           Za Občanské sdružení pro Ďáblice výstavba bude zbytečně drahá. 
                                         Táňa DohnalováJižní varianta okruhu vyvolá vý-

P E T I C E Ne 10 miliard ! 
dorazila také do Ďáblic

!
Dne 9. 5. 2008 zastupuje lékařku pro děti a dorost 

MUDr. Romanu Benešovou MUDr. Eliška Hamáčková 
na adrese Spořická 300, Praha 8 - Dolní Chabry v době 
7.30 - 10.00 pro nemocné děti. Dále do 15.00 je možné 
telefonicky lékařku kontaktovat v případě akutního 
zhoršení zdravotního stavu dětí na tel. č. 233 54 44 20.

1oblast mezi Ďáblicemi a Chabry    
pod Ďáblickým hájem, RMČ po
žaduje posílení přírodního a re
kreačního využití 

2oblast území skládky je v součas
nosti zařazeno do rozvoje osídle
ní, RMČ navrhuje, aby se skládka 
stala součástí systému zeleně se
verního kraje Prahy

3návrh na vytvoření masivnějšího 
   pásu zeleně pro vymezení západ

ního kraje rozvoje Ďáblic

4vybudování výrazného pasu izo
lační zeleně v oblasti rychlostní 
komunikace Cínovecká a v ob
lasti potenciálního prodloužení 
okruhu Březiněves - Satalice

Celé znění petice naleznete též na
www.dablice.cz ("nástěnka"), www.osprodablice.cz
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Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 30. jed-
nání rady) 

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

ˇ

ulicí Na Blatech cení příspěvku za vyvážení 
! vzala na vědomí, že starostka odpadu za období od 1.1.2007 

MČ Praha - Ďáblice vydala do 31.12.2007 a  to  k  datu 
souhlas, kterým povoluje, aby 30.4.2008 ve smyslu informa-

! souhlasila s předloženým ná- JPO MČ Praha - Ďáblice vyjíž- ce FIO zveřejněné v Ďáblic-
vrhem rozpočtového opatření č. 1 děla mimo svůj hasební obvod kém zpravodaji - prosinec 
na rok 2008 dle typu JPO III. 2007
! souhlasila s předloženým ná- ! souhlasila, aby MČ Praha - ! souhlasila se změnou kritérií 

vrhem rozpočtu VHČ na rok 2008 Ďáblice požádala o svěření pro úhrady skládkovného pro 
! souhlasila s předloženým roz- pozemků hl. m. Prahy v k.ú. občany v roce 2008

počtovým výhledem na rok 2009 Ďáblice do správy MČ Praha - ! souhlasila s poskytnutím fi-
- 2011 Ďáblice v souladu s § 19 zák. č. nančního daru ve výši 12.000,- 
! schválila znění smlouvy o zřízení 131/2000 Sb. o hlavním městě Kč Mateřskému centru Ďábli-

věcného břemene na p. č. 1747/1, Praze,  ve znění  zákona č .  ce, o. s. na podporu jeho čin-
která vychází ze smlouvy o bu- 145/2001 Sb. nosti a úpravu prostor centrem 
doucí smlouvě o zřízení věcného ! souhlasila s uzavřením smlou- využívaných 
břemene uzavřené dne 19.3.2007 vy o věcném břemeni a se zří-
! schválila smlouvu o výpůjčce zením věcného břemene kana-

pozemku p. č. 1640 pro účel stav- lizační přípojky na pozemcích 
by č. 0133 - TV Ďáblice, etapa p. č. 30/1, 30/4, 27/3 v k. ú. 
0002 - Komunikace, Ulice Červe- Ďáblice
ný mlýn včetně zokruhování s ! souhlasila s ukončením vyplá-

ného břemene se spol. Telefonica 
 O na p. č. 194/16 a 205/2 k. ú. 2

Ďáblice
! doporučila společnosti EKOLA  

group, spol. s r.o. provést pilotní 
měření hluku v rámci projektu 
ENVIS 4 na křižovatce ul. Chřib-
ská a ul. U Chaloupek
! vzala na vědomí informaci o ini-

ciativách Občanského sdružení 
pro Ďáblice,  týkajících se výsad-
by nových stromků  na pozem-
cích, které nenáleží MČ Praha - 
Ďáblice. RMČ požaduje koordi-
naci práce Občanského sdružení 
pro Ďáblice s komisí životního 
prostředí a průběžné konzultová-
ní s referátem životního prostředí 
ÚMČ tak, aby nebyly činěny ne-
správné či protiprávní kroky

                        ! schválila znění smlouvy o 
                        zpracoval tajemník ÚMČsmlouvě budoucí o zřízení věc-

AKTUÁLNÍ 
POZNÁMKA

zastávka Květnová. Na lavičce v ci. Ve dvou předzahrádkách bylo po-
čekárně byl úmyslně zapálen ničeno plotové pletivo a vytrháno z 
oheň a lavička musela být vymě- kovových rámů. Veřejné cedule, kte-
něna. Později byly na této zastáv- ré označují ulici K Náměstí, jsou po-
ce rozbity skleněné výplně čekár- stříkány černým a bílým sprejem a V dříve poklidné oblasti cent-
ny. Proti zastávce byly zase roz- staly se nečitelnými. V krajním domě rálních Ďáblic, v ulicích Osina-
házeny betonové obrubníky, kte- v naší ulici směrem k poli nad cihel-lická, K Náměstí, Kučerové a 
ré měly odvádět dešťovou vodu. nou došlo k  rozbití okenního skla.Květnová pozorujeme v poslední 
Minulý týden došlo k poškození Domnívám se proto, že naše míst-době projevy hulvátství a vanda-
osobního automobilu v ulici K ní policie by měla zvýšit dohled nad lismu. Jedná se o skupiny mla-
Náměstí (rozbité čelní sklo kame- touto oblastí a častějšími kontrolami dých výtržníků, kteří úmyslně 
nem) a někdo úmyslně vytrhal a návštěvami zabránit vandalům, aby poškozují soukromý i obecní ma-
ozdobné rostliny z betonového ničili obecní i soukromý majetek.                   jetek v našem okolí. Již několi-

                                       Karel Jelínek                                           květináče na chodníku v naší uli-krát byla poničena autobusová 

Svoz použitého šatstva 
a hraček

Děkujeme, že jste se zapojili do 
sběru použitého oblečení, látek a hra-
ček. Předkládáme Vám další infor-
mační čísla o výtěžnosti této akce. V 
měsíci říjnu 2007 bylo skompletová-
no celkem 1.820 kg materiálu, listo-
padu 2007 1.150 kg, prosinci 2007 
810 kg, lednu 2008 560 kg a únoru 
2008 760 kg materiálu. MČ Praha 
Ďáblice umístí v následujících měsí-
cích pro velký zájem další kontejner 
vedle autobusové zastávky Ďáblice 
(křižovatka Kostelecká - Ďáblická - 
U Parkánu), aby občané nemuseli 
používat pouze jedno sběrné místo v 

   Tomáš EngelKvětnové ulici.               
                                     

Ozeleňujeme-li 
zeleň…

S přicházejícím jarem jsme zača-
li doplňovat chybějící keře a živé plo-
ty. V první fázi se jedná o ulice Hřen-
ská, Květnová, U Parkánu, Šenov-
ská, Ďáblická a Ke Kinu. Pokud bude-
te chtít vědět podobně jako já, co to 
na vás vykukuje ze zeleného pasu, 
který je ve správě městské části, jed-
ná se o Tavolník nízký, Ptačí zob, Vr-
bu jívu, Dřišťál obecný, Skalník 
Dammerův nebo Meruzalku kovo-
vou. 

V současné době vybíráme další 
lokality pro umístění nejenom keřů, 
ale i nových stromů. Ne všude se nám 
samozřejmě podaří prosadit jejich 
umístění, neboť musíme brát ohled 
na požadavky Policie ČR (bezpečné 
výhledy v zatáčkách), možnosti 
vlastníků objektů (stínění budov) 
nebo případné zvýšení existence aler-
genů v ovzduší.

Pokud vás napadne nějaké vhod-
né místo pro umístění stromů, sem s 
ním.                                Tomáš Engel                               
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srovnatelné s adrenalinovým sportem, ani Vy viete kam, my vieme sami úředníci neunesli tíhu atmosféry vytvo-
řenou nespokojenými občany a postupně od-ako!

stoupili z jednání ze zdravot-
ních důvodů, či se různě zastu-
povali. Každou chvíli jsem si 
říkala, jak by nás občany vy-
hnali, kdybychom ke své jaké-
koliv žádosti neměli všechna 
razítka, plnou moc či by něco 
dokonce chybělo! Tady klidně 
zahájili územní řízení a (,,bra-
vurně") proplouvali dál, ať si 
každý říká, co si říká a co chce 
a uvádí jakékoliv argumenty, a 
to vše i přesto, že vlastně nere-
spektovali ani nařízení vlády, 
ani vyjádření Ministerstva ži-
votního prostředí či směrnice 
EU. Nebyl k dispozici ani spis, 
do kterého měli účastníci říze-
ní právo nahlížet. Jednání ani Přeloženo pro obyvatele Ďáblic: Vy, páni 

po třech dnech nemělo konce. Místo dalšího zastupitelé města Prahy a úředníci MHMP, víte 
pokračování  nedokončeného veřejného pro-kam povede silniční okruh varianta J - my do-
jednávání přesunutím na dohodnutý volný pravci mezinárodní kamionové dopravy budeme 
termín na magistrátu 31.3., se po telefonic-muset hledat, jak se dostat dál - doleva či dopra-
kém ohlášení změny termínu některým va?
účastníkům řízení, sešli bez uvědomění ve-Těšme se Ďábličáci! Nebo to konečně panu 
řejnosti v  pátek 21.3.!! a ukončili toto ústní primátoru Bémovi někdo vysvětlí ?
projednávání sepsáním protokolu a hotovo! Od 17.3. probíhalo Územní řízení Silničního 
Určitě si takové jednání samozřejmě MČ ne-okruhu stavby č.519 trasa J Suchdol - Březiněves  
nechají líbit. - už samotný název je scestný - správně má být 

Pokud bude realizovaná tato obrovská mezi Suchdolem a Ďáblicemi. Jistě jste o tom 
betonová stavba silničního okruhu ve varian-slyšeli, pár občanů na jednání z Ďáblic přišlo a 
tě J, tak se navýšení dopravy na R 8- Cínovec-hlavně se o problému hodně i napsalo. Jednání 
ké v Ďáblicích očekává přibližně na trojnáso-probíhalo v pondělí, v úterý, ve středu a všichni 
bek současného provozu! Jak to bude vypa-oponenti chtěli totéž: zastavení nebo aspoň pře-
dat v dalších letech??rušení veřejného jednání. Nestalo se tak přesto, 

že tam tři dny padalo tolik věc-
ných argumentů, např. špatné 
řešení stavby, pochybení úřadů 
či dokonce námitka na neplatné 
údaje z měření emisí v doku-
mentaci vlivů na životní pro-
středí. Já tvrdím, že varianta J v 
takto připraveném zpracování 
není vhodná, je zastaralá a v 
podstatě z mnoha hledisek ne-
bezpečná. Nemohu Vám celý 
průběh jednání popsat, byl by 
to dlouhý článek a já jsem k to-
mu již své stanovisko dala pí-
semně i slovně. Chtěla bych 
Vám jen napsat, že při jednání  
byla patrná  neuvěřitelná aro-
gance moci !! Vznikaly situace 

Plnou publicitu 
důležitým informacím.
Můj dubnový příspěvek do DZ byl poněkud 

delší. Tentokrát jen krátce. Chci nechat prostor 
pro důležitá sdělení. Stalo se, že důležité infor-
mace byly publikovány jen částečně s odkazem 
na webové stránky obce, kde je možné číst text 
celý. Domnívám se, že v Ďáblickém zpravodaji  
je třeba závažné informace zveřejňovat plném 
tištěném znění. Mýlím se ?

Na www. osprodablice.cz je s datem 17.4. 
zveřejněn dopis pana Dvořáka zaslaný ekoložce 
našeho úřadu paní Králíkové (připomínám: Ve-
řejné projednání EIA k rozšíření skládky bylo 
panem Dvořákem bohatě doprovázeno fotodo-
kumentací usvědčující firmu .A.S.A. z porušo-
vání provozního řádu skládky). Pan Dvořák v 
monitoringu pokračuje dál. V dopise upozorňuje 
na aktuální enormní prašnost skládkového pro-
vozu.

Jak víme, jemný prach, odnášený při mani-
pulaci s odpadem větrem, je kontaminován jedo-
vatými organickými látkami uvolněnými z hnijí-
cích zbytků jídel a dalšího organického odpadu 
našich domácností. Občané si zajisté všimli, že 
odpad je v současnosti ukládán na vrcholu sklád-
ky ve výšce cca 33 m. Stromečky vysazené oko-
lo skládky jsou zatím vysoké jen 1 - 1,5 m. Ty, 
domnívám se, před  nebezpečným prachem obča-
ny Ďáblic neochrání. Přenechávám tímto prostor  
paní Králíkové, aby nám, občanům, popsala, jak 
reaguje na zjištěné fotodokumentované přestup-
ky a jak vůbec probíhala její kontrolní činnost 
skládky v první čtvrtletí 2008.     Milada Stroblová                                                                                     

Stanovisko 
MČ Praha - Ďáblice 

k jižní variantě obchvatu 
Prahy

 
Vážení ďábličtí, MČ Praha - Ďáblice a MČ 

Chabry zaslaly místopředsedovi vlády a minist-
ru životního prostředí Martinu Bursíkovi dopis, 
ve které uvedly své výhrady k prosazované vari-
antě pražského okruhu, který by měl vést v blíz-
kosti Ďáblic mezi skládkou a Březiněvsí. Tuto 
variantu bohužel prosazuje jak vedení hlavního 
města Prahy, tak vedení Prahy 8. Přesto veškeré 
naše odborné připomínky byly vzneseny i v rám-
ci veřejného projednávání okruhu (po konzulta-
cích s Ing. Jaroslavem Korfem, ojedinělým za-
stupitelem za Prahu 8, který tuto variantu nepod-
poruje).                                             Tomáš Engel           

ĎÁBLICE
ČAKOVICE

LETŇANY

LÍBEZNICE

KLECANY

ROZTOKY







Vážení mocní, 
zvolení a jmenovaní, 

zástupci 
nás občanů !

sledkem je nejpřijatelnější vari- "chvostu zájmu" lidí, kteří z vůle cích vozů a již se jim neřekne, že je-
anta, kde není ani malé skupinky občanů o občanech rozhodují. jich ulice je radiálou, tedy spojnicí 
"velmi postižených občanů", nás Jako poctivé daňové poplatníky mezi tranzitním okruhem a vnitřními 
vytrhla až událost na pražském nás rozzlobilo, že se prosazuje okruhy městskými a tudíž bude auto-
magistrátu minulý týden a její finančně náročnější  investice. mobily hojně využívána i po dokon-
následná medializace mnoha de- Nechápeme, jak je možné, že čení tranzitního vnějšího okruhu.
níky, týdeníky, občanskými sdru- se v 21.století tak necitlivě zachá- K tomu nekompetentně vedené 
ženími a internetovými portály. zí se zelení a  klidovými a rekre- územní řízení, předložená nekom-

Jsme s mojí rodinou poctiví, sluš-
Něco není v pořádku, pro- ačními lokalitami města. Jakoby pletní dokumentace, na poslední 

ní a hrdí občané Prahy 8, pražští rodá-
blesklo nám myslí! Co se to děje? Praha měla zeleně nadbytek a chvíli změněné předem dohodnuté 

ci. Máme své město rádi, žijeme tu 
Zmařené projednávání, jak z ma- nebylo zde jedno z nejhorších termíny projednávání, nerespektová-

celý život a donedávna jsme si to ne-
fiánského filmu, a to ve velmi životních prostředí v republice! ní usnesení vlády, arogance.

dovedli představit jinak. Společen-
důležité a nepřehlédnutelné věci! Velmi nás zneklidnila nerov- Zjistili jsme, že vlastně vůbec 

ské změny v roce 1989 jsme uvítali s 
A tak jsme si dali trochu prá- nováha argumentů obou stran. nevíme, proč je tato varianta prosa-

nadšením, neboť jsme kromě jiného 
ce, začali se zajímat o vše, co o Na jedné straně připomínky ke zovaná. A navíc nás zneklidňuje, ja-

věřili, že demokracie, ta zastupitel-
dálnici na severu Prahy bylo kdy stavbě příliš drahé, nešetrné k kými se to děje podivnými metodami 

ská (parlamentní i komunální), vše-
napsáno, pročetli mnoho připo- životnímu prostředí, příliš blízké a prostředky. I laika napadne, že za 

mu jen prospěje.
mínek obcí i ekologů, občan- k zástavbě města, nevyhovující snahou prosadit dálnici v těsné blíz-

O tom, že se přes obce Suchdol a 
ských sdružení i jednotlivých zadání evropské komise, ne- kosti obytné zástavby a přes relaxač-

Dolní Chabry a v těsné blízkosti hus-
občanů z jiných částí Prahy, pro- vhodně slučující městskou a tran- ní zónu bude něco zcela jiného. Ale 

tě obydlených sídlišť Čimice a 
studovali si územní plán, jeho zitní dopravu a na druhé straně co? Stavební lobbisté, úplatky, ne-

Bohnice připravuje stavba dálnice, 
vývoj, seznámili se s projektem obecné argumenty o potřebě dál- chuť se zamyslet nad jinou varian-

jsme věděli, věc jsme sledovali "zpo-
připravované stavby a zjistili, že ničního okruhu, o existenci v tou, spekulace s pozemky, snaha spl-

vzdálí". Nepodepisovali jsme bez-
vůbec nerozumíme tomu, proč územním plánu, o svízelné situa- nit termíny, pohodlnost?

hlavě petice proti, ani jsme nehledali 
věc dospěla do takové situace. ci v jiných místech Prahy. Jakoby Zkrátka je něco shnilého ve měs-

v chráněných lokalitách vzácné brou-
Myslíme si totiž, že tato zvolená odpůrci jižní varianty nechtěli tě pražském! Zastupování občanů 

ky, plazy či jiné endemity. Věděli 
varianta neprospěje vůbec niko- žádný okruh a ne jen okruh v jiné nefunguje a jak to vypadá, už se s tím 

jsme, že dálnice blízko města má své 
mu. trase. Jakoby již mnoho let nebyl nedá nic dělat. Nezvolit pana staros-

odpůrce i své příznivce, a že Praha 
Zhrozili jsme se, že plnohod- vznášen požadavek na plnohod- tu příště už nepomůže, ani pan pri-

dálniční tranzitní okruh již dávno 
notně nikdy neexistovalo porov- notné porovnání alespoň 2 vari- mátor se o své křeslo nebojí, natož 

měla mít a také víme, že je v centru 
nání s jinou variantou. ant a výběr té lepší. Neslyšeli pan ministr. Investorovi na občanech 

města mnoho míst, kde je doprava 
Udivilo nás, kolik odborných jsme: "tato trasa je levná a nezni- nezáleží, úředníci občany nechrání a 

velmi obtěžující.
(nikoli povrchních či hysteric- čí  rekreační zóny severního zákony nedodržují. Co tedy dělat?

Víme také, že stavba dálnice je 
kých) výtek na tuto stavbu bylo města", ale "o jiné trase neuvažu- Jsme slušní lidé a nevěřili jsme, 

nákladná investice, že se připravuje 
publikováno a před jak velmi jeme". Nezazněl argument "mí- že občanská neposlušnost nám v této 

důkladně, zvažuje se při tom mnoho 
dlouhou dobou byly vzneseny. A sení MHD s tranzitními kamióny zemi přijde ještě někdy na mysl. Věz-

aspektů a vlivů, a že se připravuje 
bez odezvy. nevadí, není nebezpečné", ale jen te však, že nám již nic jiného nezbý-

velmi dlouho dopředu a zpracovává 
Zarazilo nás, jak mnozí úřed- nepřesvědčivé a ničím nepodlo- vá!

se ve variantách.                                     Ing.Lucie Bazikováníci obcházejí správní řízení a  žené "trasu dál od města nikdo 
Z klidu "zastupitelské demokra- Ing.Miroslav Bazika z Čimiczástupci investora povrchně, ne- nebude využívat". Navíc se li-

cie", kde "starosta obce udělá maxi-
odborně a mnohdy i lživě argu- dem v oblasti ulice V Holešovič-

mum pro své občany", všichni na-  mentují ve prospěch stavby. kách nalhává, že jen tato varianta 
slouchají odborným názorům a vý-

Vylekalo nás, jak je občan na významně sníží počet projíždějí-

Doprava 
mezinárodní i národní - 

kamionová, osobní
 i městská hromadná - 

vše pohromadě a vše přes 
Ďáblice a Dolní Chabry !?

na žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR u Ma- ročnost, stejná bezohlednost k lidem i přírodě. A 
gistrátu hl. m. Prahy (odbor stavební) opět jistě bychom našli řadu dalších obdobných přípa-
zahájeno územní řízení pro záměr výstavby dů. Vždyť o nich slýcháme v médiích často a stá-
silničního okruhu R1 na severozápadě Prahy le. Ale zprostředkovaně. Jako, kdyby se vše ode-
(stavba 518 Ruzyně - Suchdol) a na severu hrávalo někde daleko od nás, v jiném světě s ji-
Prahy (stavba 519 Suchdol - Březiněves, rozu- nou morálkou, kulturou a životními hodnotami. 
měj Ďáblice) - označovaná jako varianta "J", A tak pro nás problém skončí hned s koncem od-
často také chybně nazývaná "městský okru- vysílání zprávy... naštěstí ne vždy! Dovolte, 
h". Kolikátý už to je pokus znovu a znovu si- abych se s vámi  podělil o příběh jedné spokojené 
lou, bez opory v zákonech (těch českých i ev- čimické rodiny. Paní Lucii a Miroslava jsem 
ropských) i proti vůli občanů, prosadit neuvě- vždy potkával jako tiché, optimistické, zcela bez-(již 10 let trvající spor očima jedné 
řitelně drahé výkupy pozemků a následnou konfliktní lidi. Co se vlastně stalo, že prožili pří-

čimické rodiny) výstavbu opět v té nejdražší variantě ... a jako běh, který je dovedl až k napsání otevřeného dopi-
by tato kauza z oka vypadla té brněnské (stav- su adresovaného vládě, parlamentu, primátoru a 

Milí sousedé, přemýšlel jsem o stručném a ba dálnice Brno - Vídeň): stejné metody, stej- mnoha dalším ... v neposlední řadě i nám všem v 
výstižném popisu stavu ve věci možné výstavby ní lidé, stejná a neopodstatněná finanční ná- Ďáblicích: 
další "dálnice" přes naší obec.V současné době je Se souhlasem manželů Bazikových Miloš Růžička.

Rozdělovník: Starosta MČ Praha 8, Starostka MČ Dolní Chabry, MČ Ďáblice, Starosta MČ Suchdol, Primátor hl.města Prahy, Předseda vlády, Předseda sněmovny, Předseda 
senátu, Senátorka za Prahu 8, Ministr životního prostředí, Ministr dopravy,
Redakce deníků, týdeníků a internetových portálů:-Respekt-MF Dnes-Lidové noviny-Právo-Reflex-Neviditelný pes
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CO NALEZNETE NA WEBU

WWW.DABLICE.CZwww.dablice.cz 
sekce ĎÁBLICE      NÁSTĚNKA-OBEC A LIDÉ A

Prodloužení skládky MŽP schválilo - začíná rečné stanovisko MŽP k záměru - s prodloužením 
nová etapa soužití občanů s provozovatelem i souhlasí, ovšem při splnění podmínek, které vý-
samotnými odpadky (mr, 20. 4. 2008) ... v pří- znamně zohledňují připomínky a požadavky ďáb-
lohách si můžete přečíst a) velmi velmi stručný lických občanů a nově zavádějí jejich přímou 
přepis audiozáznamu z veřejného projednávání kontrolní roli 
reprezentantů záměru s ďáblickými občany ... sál 
byl plný, sedělo se i v přilehlé chodbě ... b) závě-

Plánované 

9. veřejné zasedání 
proběhne  

25.06.2008 od 19.00
 
v sále ZŠ, U Parkánu 17/11, 

Praha 8 - Ďáblice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Den 
otevřených dveří 

v MŠ

ředitelka školy M. Bulirschová 
odpovídala na dotazy, týkající se 
provozu a řádu školky. Druzí od-
cházeli se zástupkyní pro před-
školní vzdělávání do jednotli-
vých tříd. Zatímco si dospělí pro-
hlíželi vybavení místností, děti si Tento rok se poprvé uskutečnil v 
spokojeně hrály a mnohým se MŠ "Den otevřených dveří", a to 
nechtělo domů. Ve školce se 5.4.2008, tři týdny před zápisem. 
všem líbilo a "Den otevřených Cílem bylo informovat rodiče a uká-
dveří" se vydařil ke spokojenosti zat jim jednotlivé pavilóny školky.
nás všech.                                                                                                Rodiče budoucích žáků se rozdě-

                       Martina Buderová, lovali po příchodu do dvou skupin. 
             zástupkyně ředitelky MŠJedni šli do "malé učebny", kde jim 

výsledek jejich "práce" tak nadchl "Kukuřičná" přítomné rodiče, že i oni popustili 
uzdu své fantazii a s nadšením se k výtvarná dílna
činnosti dětí připojili. Výsledky po-
suďte sami. Poděkování patří nejen V úterý 22.4.2008 pořádala 
všem přítomným dětem a rodičům, školská a kulturní komise v budo-
ale především paní učitelce Vevero-vě základní školy další výtvarnou 
vé za odborné vedení všech přítom-dílnu, při které si mohly děti vy-
ných a paní učitelce Fatrdlové, která zkoušet tvorbu nejrůznějších ob-
jí se zdárným průběhem příjemného rázků a trojrozměrných výrobků 
odpoledne pomáhala.z netradičního materiálu - kukuři-

ce. Fantazie dětí byla úžasná a 
                     Za ŠKK Milada Bulirschová 

ˇKOMISE          TERMÍN                AKCE                          POZNÁMKA

SOCIÁLNÍ

ZŠ a MŠ

ŠKOLSKÁ 
A KULTURNÍ

termín bude upřesněnkvěten Výlet seniorů

květen Škola v přírodě

                    od 14,00 na fotbalovém hřišti, 1.6.                        Dětský den
                                                                                       fotbalový turnaj žáků, soutěže dětí

    od 10,00, sraz na dětském hřišti        31.5.           Dětský den - Pohádkový les
                                                                                        na začátku Ďáblického háje
                               Rusalka  od 16,30 u "rybníčku"18.6.                                                                                                                                         (divadelní představení) na začátku Ďáblického háje

02.5. - 11.5. /druhý stupeň
11.5. - 20.5. /1.A,B, 2.A,B
20.5. - 29.5. /3. - 5. třída
02.5. - 11.5. /MŠ

SPORTOVNÍ

ÚMČ 
PRAHA - ĎÁBLICE

25.6.                         9. veřejné ZMČ          od 19,00 h v sále ZŠ
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Zápis do MŠ

Zápis se konal 27.3.2008 v červeném pavilónu škol-
ky. Avizovaný konec byl stanoven na 19.00 hodin, 
avšak poslední maminka odcházela po 21.00 hodině. 
Zájem byl opravdu velký. Počet hovoří sám za sebe, 
celkem ředitelka školy předběžně zapsala 73 dětí. Přes-
tože někteří rodiče čekali se svými dětmi i několik ho-
din, než se na ně dostala řada, vše probíhalo v uvolněné 
atmosféře. Za to děkuji nejen rodičům, ale i všem pa-
ním učitelkám, které se zápisu zúčastnily a připravily 
dárky pro své budoucí žáky. 
                    
                                                                      Martina Buderová,                
                                                             zástupkyně ředitelky MŠ                                                                                                                                                                                                                              

  

Ne nebyl to apríl. 1. dubna opravdu v sále ZŠ vy-
stoupila country skupina Schovanky. Sál byl zcela pl-
ný již před 18 hodinou a všichni se na vystoupení a 
písničky legendární ženské skupiny moc těšili. Za-
zněla řada známých skladeb, například "Svět je pl-
nej různejch řečí" či "Ďábel z Georgie" za famózní-
ho houslového doprovodu paní Věry Kočišové, a na 
závěr pochopitelně směs country písní.

Věřím, že po téměř dvouhodinovém vystoupení, 
odcházeli domů jen spokojení diváci. Za Schovanky 
to mohu potvrdit zcela zodpovědně. Moc se jim u 
nás líbilo a říkaly, že za tak báječnými diváky, kteří v 
sále vytvořili skvělou  atmosféru, se budou vždy rá-
dy vracet.

Za školskou a kulturní komisi ještě jednou všem 
divákům i skupině Schovanky moc děkuji.                                                                                                      

                                                        Milada Bulirschová

Schovanky v Ďáblicích

Šatny pro TJ Ďáblice

Koncem března v rámci fotbalového 
utkání byly slavnostně otevřeny naší sta-
rostkou Danuší Ševčíkovou  nově zbudo-
vané šatny pro fotbalový oddíl TJ Ďáblice. 
Šatny jsou určeny především pro malé žáč-
ky z přípravy oddílu kopané, nicméně bu-
dou jistě racionálně využívány celým fot-
balovým oddílem. Jsme rádi, že se podaři-
la vyhotovit další část důstojného prostře                   

                                        dí  pro naše sportovce.    
                                                                                                         Tomáš Engel 

SK  ĎÁBLICE
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Naše školní družina nově rekonstruovaných prostor v tější je náplň jejich činnosti, kte- vštívit, přikládám alespoň pár foto-

přízemí budovy 1. stupně. Ti z rou pro ně paní vychovatelky při- grafií, ze kterých můžete práci dětí a 
Vás, kteří nové prostory viděli, pravují. To že máme moc šikovné vychovatelek posoudit. 

Děti do naší školy neustále "při- mi jistě potvrdí, že jsou zařízeny a nápadité paní vychovatelky, je Vím, zní to, že se paní ředitelka 
bývají", a z toho máme opravdu veli- velmi pěkně a vkusně a že se v vidět snad na každém místě v chlubí. Ano chlubím se. Vždyť ze 
kou radost, proto se snažíme vylep- nich dětem určitě líbí. obou nových třídách. Rodiče, skvělé práce vychovatelek, učitelek, 
šovat jim prostředí nejen ve třídách, Je ale pravdou, že vybavení kteří z družiny své ratolesti vy- učitelů i ostatních zaměstnanců ško-
ale také ve školní družině, kde tráví nábytkem, televizí, počítači a po- zvedávají, říkají, že by s nimi mě- ly má určitě radost každý ředitel.
odpolední volný čas. Od září 2007 se                                   Milada Bulirschová,dobně pro spokojený pobyt dětí v nili okamžitě. Pro Vás, kteří ne-
odpolední družina přestěhovala do                                             ředitelka školydružině jistě nestačí. Nejdůleži- máte možnost naší družinu na-



K
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Přišel k nám máj… váme! I zde platí: "Májová vlažička - naroste protiplísňové přípravky. Dále již nemusíme mít 
travička, májový deštíček - naroste chlebí- obavy pro výsadbu cuket, okurek i dýní.
ček." Vysazujeme všechny známé druhy koření 

Květen - nejkrásnější měsíc v roce, který má Dále nesmíme zapomenout na krásné jako majoránku, bazalku, tymián apod. Oceníme 
jedno prvenství. Josef Jungmann kolem roku rhododendrony, azalky, přihnojujeme je spe- je později při přípravě čerstvých salátů. Zeleni-
1805 pro český jazyk dle kvetoucí přírody po- ciálním plným hnojivem, přihrnujeme koře- nová úroda na sebe snad nenechá dlouho čekat. I 
jmenovává měsíc květnem. Do té doby máj (z nový systém rašelinou a kůrou. Milují kyselé přesto, když máj bude chladný. Je lepší máj 
latinského maius - jako řecká bohyně Maia, dce- prostředí. Nikdy neokopáváme nebo radikál- chladný než studený, protože studený máj ve sto-
ra obra Atlanta). A tak nastal máj...lásky čas ...do ně nevyhrabujeme! Poškodili bychom povr- dole ráj.
zahrádek k práci zval. chový kořenový systém. Též nutná vydatná A nyní už zbývá doladit celý dojem zeleně a 

Vše kolem je již v plném růstu, jaro se nám zálivka. kvetoucí nádhery prvními sestřihy trávníků,který 
teplými dny velmi rychle zkracuje a nám nezbý- Věnujeme zvýšenou péči růžím. Po odhr- byl-li pohnojen bude zklidňovat duši a odmění 
vá, než vše zkusit stihnout - nesmíme však pod- nutí zimního zásypu musíme včas odstranit naše přesčasy v zahradě golfovým pažitem. Přej-
lehnout dojmu, "ještě nás čekají ti...ledoví muží- plané kořenové výhonky. Růže se tím vysilují me si plnou zahradu květů i bohatou úrodu pro 
ci", a tak to hlavní vypukne určitě až v polovině i zplaňují. Vysazujeme jiřiny a jiřinky ještě nás pro všechny.
měsíce. V předstihu jsme si připravili sadbu let- můžeme vysázet gladioly, cany a hlíznaté be- "Když v máji bujný květ - plný úl jest! A teplý 
niček, zeleniny okrasných květin. Též můžeme gonie. květnový deštíček, do domu požehnání, k duká-
již v tomto období zakoupit pelargonie, fuchsie,- Hlídáme slimáky zvláště u jiřin a jiřinek tům kousíček."                      Antonín Růžička         
begonie a z bujněji narostlých rostlin nařízkuje- mladé výhonky jsou tou nej-
me na pozdější výsadbu nebo na prosazování. lepší pochoutkou. V květnu 
Připravujeme a čistíme truhlíky pro výsadbu, nám již zahrada nabývá plné-
zajistíme si potřebný substrát, čím lepší substrát ho zeleného vzhledu. Nejen 
tím lepší a bohatší vzrůst a květenství. Dno truh- krásných a ušlechtilých rost-
líků můžeme vysypat rohoskou, která po celou lin. Pilně svá království ple-
dobu vegetace zásobuje živinami všechny rostli- jeme, okopáváme, kypříme. 
ny. Truhlíky volíme raději samozavlažovací, i Jistě se prosvětlí ředkvič-
přes vyšší cenu se nám květiny bohatě odmění. ce,mrkvi i petrželce. Po polo-
Záhony určené pro výsadbu zeleniny a letniček vině měsíce s klidem a defi-
máme připraveny, zapravili jsme zralý kompost nitivně vysadíme teplomil-
či humózní substrát, přihnojujeme částečně kom- né zeleniny, zvláště pak raj-
binovanými hnojivy s delším poločasem rozkla- čata i papriky. 
du. Při dokončování plánu výsadby v zahradě U ra jča t  ods t raníme 
ještě dále můžeme vysazovat jehličnany a okras- spodní listy asi do výšky 20 -
né dřeviny, zásadně kontejnerované nebo s ba- 30 cm nad zemí. Předejde-
lem. Nepřerušíme tím růstový cyklus a dřeviny me tím přenosu chorob z 
se úspěšně zakoření. Při nedostatku vláhy - zalé- půdy. Později aplikujeme 

Přírodní památka Ládví

založeném ve 20. letech 20. sto- substrátu.
letí je v západní stěně odkryta Květena: Dno lomu je zavodnělé s malými 
"kapsa" vzniklá v příbojovém  občasnými mokřady, kde rostou sítiny (Juncus 
srubu tvořeném proterozoický- sp). Na suchých místech najdeme acidofilní tráv-
mi silicity během cenomansko - níky s metličkou křivolakou (Avenella flexuosa). 
s p o d n o t u r o n s k é  m o ř s k é  Zvířena:V zamokřené části lomu žijí někteří 
transgrese (svrchní křída). V té vlhkomilní střevlíkovití (Pterostichus nitrity,  
době bylo silicitové těleso vy- Platynus assimilis, Ammara plbeja aj.). V mok-
preparováno z předkřídové paro- řadu byl dále nalezen v rámci Prahy vzácný plž 
viny a zprvu (v cenomanu) tvoři- Euconulus fulvus a v blízkém rybníčku pak v Pra-
lo ostrov v moři. Kapsa je vypl- ze ustupující vodní plži (Lymnaea stagnalis, Pla-
něna dobře opracovanými vel- norbarius corneus a Planorbis planorbis), z ob-
kými valouny silicitů o průměru ratlovců zde byl zaznamenán čolok obecný (Tri-
od několika centimetrů do 2 me- turus vulgaris). Z motýlů je zajímavý výskyt pí-
trů. Mezerní hmotu tvoří světle ďalky (Lucia isabellae).
šedé vápnité jílovce obsahující Lokalita je v součástí lesoparku s možností 
poměrně hojné zkamenělé dír- četných vycházek a výuky přímo v terénu. Skalní 
kovce. Převládají mělké rankery stěna a její bezprostřední okolí je udržováno bez 
různé úživnosti podle mozaiky porostu dřevin.                                 Z. Sobotka

Tato lokalita v našem katastrálním úze-
mí Ďáblice o výměře 0,66 ha byla vyhlášena 
r. 1982 přírodní památkou. Jedná se o opuš-
těný lom v lesním komplexu Ďáblického 
háje, 200m severovýchodně od vrcholu kó-
ty Ládví (357,9 m n. m.). Nachází se v nad-
mořské výšce 344 - 353m.Předmětem 
ochrany je jedna z nejlépe dochovaných uká-
zek činnosti přípoje cenomansko - spodmo-
turonského moře (svrchní křída) na území 
našeho státu s výskytem zkamenělých dír-
kovců. V silicitovém (buližníkovém) lomu 
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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

ČERVEN 2008
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Návštěva chorvatských 
dobrovolných hasičů z 

Trnje 
u SDH Čakovice - Ďáblice

fesionálních hasičů na HS1 na Praze 1, kde je Evropě. V sobotu jsme měli v programu pro chor-
provedl náš velitel Václav Kuneš. Pak násle- vatské kolegy nachystánu prohlídku pražských 
dovala prohlídka HS5 ve Strašnicích. Posled- historických památek, zejména pak Pražského 
ní zastávkou v pátečním programu byla ná- hradu a centra včetně projížďky lodí po Vltavě. 
vštěva naší hasičské stanice v Ďáblicích. Zde Z této delší procházky byli sice řádně unaveni, 
jsme chorvatským kolegům podrobně ukáza- ale velice se jim Praha líbila.
li naší stanici, výstroj a techniku a odpověděli V neděli ráno jsme se pak s chorvatskými 
jsme na řadu všetečných dotazů. Následně kolegy rozloučili, a ti se vydali na dlouhou cestu 
byl z rukou starosty DOBROVOLJNO VA- k domovu plni nových zážitků a poznatků.

                                                       David BorovičkaTROGASNO DRUŠTVO TRNJE - Mladena 
Plavšiće předán našemu sboru obraz s výje-
vem chorvatského města 
Trnje a pozvánka k jeho ná-
vštěvě a účasti na meziná-
rodním setkání, které  bude 

Ve dnech 14.-16.2. 2008 proběhla u našeho 
pořádat jejich sbor. Večer 

SDH Čakovice - Ďáblice návštěva chorvatských 
byl pak program zakončen 

dobrovolných hasičů z Trnje u Záhřebu. Tato ná-
společnou večeří, kde jsme 

vštěva byla uskutečněna na základě dopisu se 
konzultovali zkušenosti a 

žádostí o spolupráci chorvatských dobrovolných 
rozdíly v oboru hasičství v 

hasičů obchodnímu radovi Tomáši Kuchtovi z 
České republice a v Chor-

české ambasády v Záhřebu, který se obrátil na 
vatsku. Dozvěděli jsme se o 

Městské sdružení hasičů hl.m. Prahy.
historii sboru v Trnje, o sys-

Nabitý program pro naši chorvatskou návště-
tému fungování hasičských 

vu zahrnoval zejména prohlídky hasičských sta-
sborů a jednotek v Chorvat-

nic a následně pak historického centra Prahy. V 
sku a o navazování jejich 

pátek po jejich příjezdu a vzájemném představe-
kontaktů a přátelství s dob-

ní se, jsme s nimi navštívili stanici pražských pro-
rovolnými hasiči po celé 

 

 

POZOROVÁNÍ  OBLOHY dalekohledy ŠKOLNÍ  POŘADY
Po 13:30-15:30, Čt 13:30-15:30, 17-19/ Ne v Po, Út, St, Čt, Pá v 8:30 a 10:30 pro předem 
14-16/ . Přístupné bez objednání ! objednané školní výpravy. Bližší informace a 

Otevírací doba: Po 13:30-15:30, 18-21/ Čt Denní obloha: Slunce - povrch se  skvrnami objednávky na  č. 283910644.
13:30-15:30, 17-19/ Ne 14-16 Podmínkou úspěšného pozorování je jasná VSTUPNÉ:  
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a obloha, při nepříznivém počasí (zataženo) se dospělí ............................20 Kč ...............30 Kč
cestopisné v pondělí od 18:30. koná promítání filmů spojené s prohlídkou mládež, důchodci ............10 Kč ...............15 Kč
16.6. Ing. Václav Přibáň: Letní obloha - sou- p ř í s t r o j o v é h o  v y b a v e n í  h v ě z d á r n y.    D  o p  r a  v a  :                                                      

!hvězdí, zajímavé úkazy a objekty. HROMADNÉ  NÁVŠTĚVY konečná MHD sídliště Ďáblice bus 134,136, 
FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18:30. vždy ve čtvrtek16 -17mohou hvězdárnu na- tram 10,17 a 10 min. pěšky podél hřbitova a 
2.6. Slunce,Člověk a nebeská mechanika, vštívit předem objednané skupiny návštěvní- pak ulicí Pod hvězdárnou do kopce

!Perseus. ků (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová bus 
9.6. Hledání harmonie světa, APOLLO 9 školy). (od metra C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěš-
23.6. APOLLO 10, APOLLO 11 Program: pozorování Slunce nebo promítá- ky ulicí Pod hvězdárnou do kopce.             

!30.6. APOLLO 12, APOLLO 14 ní filmů . stanice U spojů bus 202 a 10 min. pěšky.            
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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
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Cílová skupina pečovatelské služ- Kromě výše uvedených základních 
by: úkonů je možné poskytnout:

Základní úkony:

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

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

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

BLIŽŠÍ INFORMACE  
POSKYTNEME OSOBNĚ ! pomoc při zvládání běžných 

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

! dovoz obědů
V DOBĚ OD 8  DO 16 HODIN

! pomoc při zajištění chodu do-
mácnosti

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

!Hledám milou a zodpovědnou paní na vyzvedávání dcerky ze školky a 
hlídání. Jedná se asi o dvě hodiny denně od pondělí do čtvrtka. Bydlíme 
15min pěšky od ďáblické školky. Odměna dohodou. Volejte nebo posí-
lejte prosím sms na tel.725547042, zavolám zpět. EP.
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Pozvánka
Základní organizace chovatelů drobného zvířectva Ďáblice pořádá 

výstavu drobného zvířectva. 

 
U Parkánu - ve dvoře vedle Hasičského domu. 

 
Srdečně zveme všechny zájemce o chov drobného zvířectva.

                                                                                        M. Maděra, Z. Beranová

     12. až 14. září 2008

 pátek  12.9.od 14:00 do 17:00
 sobota13.9.od 08:00 do 17:00  
 neděle14.9.od 09:00 do 15:00



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

o

PLACENÁ  INZERCE

oR

»

»
»
»
»
»

»
» 

»

»

 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
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