
V
kterých budou převody probíhat. konkrétně na plochu dnes jen prostředí zeleně. Po několika disku-
Samozřejmě bude příslušný pro- zlehka udržované zelené plochy sích vyšel od autora projektu Arch. 
jednávaný bod zařazen do veřej- v severní části. Ta má být ve vý- Krátkého návrh konečného řešení 
ného jednání zastupitelstva MČ sledku volně přístupným parčí- (viz obrázek). I tato připravovaná 
Praha - Ďáblice, čili lze sledovat kem s účelovou vybaveností, aby stavba je ve stadiu k projednání na Vážení čtenáři,
osobně i tento schvalovací akt. sloužila především k odpočinku Odboru výstavby v Praze 8.dovolte mi pozdravit vás již s jar-

             Danuše Ševčíková, starostkaDále bude naším zastupitel- a posezení občanů v příjemném ní náladou. Protože nebylo nutné z 
stvem jednáno a rozhod-důvodů počasí přerušit stavební čin-
nuto o dalším záměru. nost v ul. Kučerové, byla akce polo-
Naše městská část  j iž  žení kanalizačních sítí dokončena v 
před časem zvážila mož-termínu.
nost vystavět v soused-Nyní je v zájmu naší městské čás-
ství domu "akcízu" menší ti, aby se plynule navázalo i s dalšími 
bytový dům. Byla schvá-sítěmi a bylo poté možné začít uva-
lena varianta základní žovat o prodeji pěti parcel přilehlých 
studie a pověřená firma z východní strany k ul. Kučerové.  
zpracovává projektovou Není pochyb, že zmíněné staveb-
dokumentaci k územní-ní parcely jsou jedny z nejlepších v 
mu řízení. Po právoplatně obci a i svojí rozlohou jsou nadstan-
vydaném rozhodnutí o dardní. V současné době se v souladu 
umístění stavby se bude s urbanistickou studií zpracovává 
se vší pravděpodobností oddělovací geometrický plán, dle 
vybírat zhotovitel a in-kterého budou pozemky připraveny 
vestor této stavby s kapa-k úplatnému převodu z majetku naší 
citou cca 13 bytů. Před-městské části do majetku budoucích 
pokládá se, že byty budou stavebníků rodinných sídel. O mode-
převáděny do osobního lu prodeje bude rozhodovat naše za-
vlastnictví zájemců. Ale i stupitelstvo v nejbližším možném 
o těchto záležitostech bu-termínu. Předpokládám, že by to by-
de veřejnost informová-lo reálné ještě letos. Doporučuji 
na.všem, kteří mají eventuálně zájem o 

Přenesu se do prosto-koupi pozemku, aby si hlídali veřej-
ru budoucího náměstí a né vyhlášení záměru a podmínek, za 
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cesta - kamenná dlažba

náměstí - cihelná dlažba

park - zatravněná plocha

chodník - zámková dlažba - 
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cesta - štěrkopísčitý mlat
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vzrostlá zeleň/stromy stávající

vzrostlá zeleň/stromy návrh

                STROMY

S1           lípa stříbrná
S2           topol černý
S3           javor mléč
S4           višeň chloupkatá
S5           bříza papírová
S6           bříza bělokorá
S7           dub letní
S8           borovice lesní
      
         PNOUCÍ DŘEVINY

S9           břečťan popínavý
S10         přísavník trojhrotý
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LEGENDA POVRCHŮ
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Zprávy z rady

!
  

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 

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 28. jed-
nání rady) Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 

informaci občanů vybíráme 
některé nejdůležitější body z 
29. jednání rady) 

hájením územního řízení na hat na doporučení MČ na kří-
dělení pozemků p. č. 587/31 a žení ul. Ďáblická a Kostelecká
194/25 (garáže Automotoklu-
bu) v k. ú. Ďáblice za účelem 

! schválila vypracování kupní plánované stavby, řešil Odbor 
smlouvy na koupi souboru věcí výstavby Prahy 8 prioritně 
uvedených ve "Smlouvě o koupi umístění nové zastávky MHD 
najaté věci č. 13/S/98" v ul. Ďáblická, jako veřejně 
! schválila žádost společnosti prospěšný záměr investora 

Texat s.r.o. o prodloužení dodatku OMI MHMP a teprve poté by-
č. 1 ke smlouvě ze dne 19.3.2007. ly řešeny ostatní záležitosti a 
Jedná se o prodloužení smlouvy o zájmy stavebníka i Automo-
výpůjčce k umístění sběrného toklubu Čech a Moravy
kontejneru charitativního projek- ! vzala na vědomí zahájení měře-
tu POTEX v ul.Květnová p.č. ní kvality ovzduší, které bude 
1213 k. ú. Ďáblice. RMČ po pro- prováděno v souvislosti se za-
jednání s prodloužením výše uve- pojením se MČ Ďáblice do pro-
deného dodatku souhlasí a navr- jektu ENVIS. Projekt pořádán 
huje zajistit ještě jeden kontejner MHMP v součinnosti se spolu-
v Ďáblicích na zastávce MHD pracujícími MČ, zahájený v 
Ďáblická rámci a na území schváleném 
! schválila, aby v souvislosti se za- pro JPD II. Měření bude probí-

! souhlasila s návrhem zřídit petan-
gové hřiště, které by mělo být 
umístěno v prostoru hřiště U Pre-
fy
! souhlasila s nabídkou MHMP na 

umístění stojanů pro jízdní kola. 
Doporučila jako nejvhodnější 

! vzala na vědomí výzvu paní místa u ZŠ, Úřadu MČ, pošty, 
Prokešové, týkající se stavby Obecního domu a u parčíku na 
Pražského okruhu Březiněves náměstí
- Suchdol. A přijala usnesení, ! schválila znění smlouvy o pro-
kterým podporuje podobně nájmu nebytových prostor - hor-

2jako v minulém období, tak i ního sálu o výměře 64,5 m  v obec-
nadále variantu pro stavbu Ss ním domě č.p. 159/7 ul. Ke Kinu 
(vzdálenější varianta) ve věci společnosti Gymnastik Femina 
silniční obchvat Prahy "stavba club Praha - občanské sdružení, 
519 Suchdol - Březiněves zastoupenému paní Janou Pácalo-
! vzala na vědomí informaci o vou, na dobu určitou od 3.3.2008 

připravovaném projektu parku do 31.12.2008, a to na čtvrtky v 
na náměstí s tím, že budou ak- době od 19:00 do 20:00 hodin

                        ceptovány požadavky MČ tý-
                         zpracoval tajemník ÚMČkající se vysázení zeleně

Příspěvek na odvoz 
komunálního odpa-

du 2007

na poskytnutí příspěvku propadá.
Příspěvek bude vyplacen po 

předložení dokladů o úhradě po-
platku za první i druhé pololetí 
roku 2007 a občanského průkazu 
k ověření trvalého pobytu. Vý-Sdělujeme občanům Městské 
plata bude zajišťována v úřed-části Praha - Ďáblice, kteří platili po-
ních dnech, tedy v pondělí a ve platek za odvoz komunálního odpa-
středu.du za 2.pololetí roku 2007 složen-

Občanům v bytových do-kou, že ve smyslu informace finanč-
mech bude příspěvek poskytnut v ního odboru, zveřejněné v Ďáblic-
rámci vyúčtování služeb za pří-kém zpravodaji - prosinec 2007, a na 
slušné období prostřednictvím zák ladě  usnesen í  Rady  MČ č .  
vlastníka domu nebo pověřeného 116/2008/RMČ ze 17.3.2008, mo-
správce, který nárok uplatní rov-hou uplatnit nárok na příspěvek v 
něž předložením příslušných do-pokladně Úřadu městské části pouze 
kladů.            Finanční odbor ÚMČdo 30.4.2008. Ke dni 1.5.2008 nárok 

VELKOOBJEMOVÉ  
KONTEJNERY NA  BIOODPAD

Sobota 19. dubna od 13.00 do 16.00

Sobota 26. dubna od 13.00 do 16.00 

Oznamujeme občanům, že v dubnu 2008 proběhne mimořádná 
akce sběru bioodpadu a v obci budou přistaveny  velkoobjemové kon-
tejnery na bioodpad  v těchto termínech: 

 

          
v ulici Legionářů,

v ulici Květnová  v zálivu komunikace před č.p 448 

v ulici Na Blatech,
v ulici Na Terase,

na Koníčkově náměstí

Do velkoobjemových kontejnerů lze odkládat  pouze bioodpad ! U 
každého kontejneru bude po celou dobu pracovník, který bude kontro-
lovat ukládaný odpad a případně zajišťovat výměnu kontejnerů.
                                                                                                       RŽP

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:  

 24. a 25. května 2008 
 

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

RŽP
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Informace občanům od 
místních strážníků Měst-
ské policie hl.m. Prahy.

se shora cit. vyhláškou, má nárok na úlevu od Tiskopis registrační karty chovatel obdrží:
!místního poplatku ze psů ve výši roční sazby, MHMP - odbor živnostenský a občansko     

nejvýše však 350 Kč. Na úlevu má poplatník právní
!nárok ve dvou po sobě jdoucích letech násle- MHMP - informační středisko
!dujících po roce, kdy obě uvedené podmínky Úřady městských částí hlavního města Prahy 

splnil. Zde bychom chtěli upozornit na to, že Jaké výhody přínáší systém označení a eviden-
toto se týká zvířat, která mají aplikovaný čip. ce:V tomto příspěvku bychom se chtěli zaměřit 

> při ztrátě psa se mnohonásobně zvyšuje prav-na informování občanů o označování a registraci 
děpodobnost jeho navrácení majiteli a tím se psů na území hl. m. Prahy. Tuto problematiku 
pochopitelně zkracuje doba vzájemného od-řeší obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 
loučení18/2004 Sb. hl. m. Prahy, která nabyla účinnost 
> chovatel, který dal psa označit mikročipem a dne 1.1.2005 a která hovoří o tom, že každý cho-

přihlásí se do evidence chovatelů psů, má ná-vatel psa chovaného na území Prahy je povinen 
rok na úlevu od poplatkunechat psa staršího 6 měsíců trvale označit mik-
> označení pomůže v případech, kdy pes někoho ročipem, který odpovídá ISO standartu vydané-

napadne a pokouše zjistit potřebné informace mu Evropskou unií, nebo tetováním. Označová-
o zdravotním stavu zvířete a postiženého odpo-ní psů provádějí veterinární lékaři, popř. odborně 
vídajícím způsobem léčitzpůsobilé osoby. Evidenci chovatelů vede Ma-
> v případě, že pes způsobí škodu na zdraví či gistrát hl. m. Prahy a přihlášení do evidence se 

majetku, je možné téměř okamžitě identifiko-provádí pomocí registrační karty chovatele. O 
vat chovatele, který za něj nese právní odpo-přihlášení do evidence chovatel obdrží písemné 
vědnost. potvrzení. Zde bychom chtěli upozornit na sku-

tečnost, že zaevidovat chované zvíře je povinné a 
Na závěr bychom chtěli občany městské čás-mnoho chovatelů si nechá svého psa u veterináře 

Na zvířata, která jsou pouze tetována, se tato ti Praha 8-Ďáblice upozornit, že v tomto roce bu-očipovat, ale již jej zapomene zaregistrovat, za 
úleva nevztahuje. Evidenci chovaných psů deme provádět kontroly chovatelů psů, a to v na-což mu potom následně po kontrole Městskou 
na území hl.m. Prahy vede na MHMP odbor mátkových akcích a pevně věříme, že tento náš policií hrozí pokuta, protože se dopouští správní-
živnostenský a občanskosprávní se sídlem příspěvek přispěje k tomu, aby ti, kdo si ještě do ho deliktu.
Praha 1, ul. Jungmanova č. 29 (Škodův pa- současné doby nedaly dopořádku zaregistrování Povinnost zaregistrovat označené chované 
lác). Rozsah doby, určené k provádění přihlá- svého čtyřnohého kamaráda, učiní tak v nejbližší zvíře je do 30 dnů ode dne jeho nabytí, stejná lhů-
šení do evidence chovatelů psů je po: 12,00 - době a naše setkání při venčení vašich miláčků ta je i pro ohlášení při ukončení chovu na území 
17,00 a st: 08,00 - 18,00 hodin. Telefonické bude pro Vás jen příjemnou konverzací. hl. m. Prahy nebo uhynutí chovaného zvířete.
s p o j e n í  n a  p r a c o v i š t ě : 2 3 6 0 0 4 6 3 8 ,                                         Strážníci: Luboš Thím,Chovatel, který dal psa označit mikročipem a 

                                                              Miloslav Piterka236002619.přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu 

Uchráníme 
prostředí pro 
zdravý život ?

plán Ďáblic platný od 15.9.2006 hatšímu zájemci než je obec. řuj a prověřuj." Občané určitě uplatní 
je k nahlédnutí na webu MHMP- Potřeba chránit krajinu i její své právo kontroly svých zvolených 
mapy). Návrh významně posiluje obyvatele před negativními vlivy zástupců a budou se pilně zajímat o 
ekologickou stabilitu obce a blíz- konzumní společnosti klade vel- průběh realizace ozeleňování. Velmi 
kého okolí, kde se rok za rokem ký úkol zastupitelům. Ti musí si přeji, aby pan místostarosta Engel 
životní prostředí zhoršuje a hrozí, jednat s vlastníky půdy, na níž by uspořádal setkání s občany nad aktu-
že se zhoršovat bude. Na této ma- se měly sázet stromy, a pro MČ ji ální mapou obce s přesnou evidencí V prosinci minulého roku jsem 
pě je po obvodu skládky mimo získat. míst, kde se postupně vysadí stromy.  spolu s 32 sousedy bydlícími poblíž 
pozemek firmy .A.S.A. zakreslen  Oslovuji touto cestou ďáblic- Mapa plánovaného ozelenění by mě-ulice Šenovská sepsala žádost adre-
širší les a příměstská parková ze- ké spoluobčany. Je třeba, aby- la být trvale zveřejněna na webu Ďáb-sovanou zastupitelstvu Ďáblic. Požá-
leň. Od Ďáblického háje směrem chom všichni věděli, která místa lic. Sděluji tyto informace i z toho dali jsme o nové projednání rozpočtu 
ke skládce je navržen biokoridor. v okolí obce nesmí být dotčena důvodu, že v dubnu 2008 se podávají na rok 2008, který by měl zohlednit 
To je v moderní ekologické ter- komerčním využitím a ochránili žádosti o změnu územního plánu. plánovitou větší péči o životní pro-
minologii pruh zeleně široké cca jsme je. V obci je mnoho lidí, kte- V současné době se tímto roz-středí obce, které se začíná v posled-
50 m. Od pana Engela jsem se ří touží po vytvoření co nejzdra- hodne o nejdůležitějších změnách, ní době zhoršovat. Pan místostarosta 
dozvěděla, že územní plán je ná- vějšího prostředí pro sebe i své které určí kvalitu  života v Ďáblicích Engel, v jehož působnosti je ekolo-
vrh, který nezohledňuje vlastnic- potomky a rádi podpoří zastupi- nikoli jen na desetiletí. Známí i ne-gie naší MČ, nám vyhověl a vyzval 
ké vztahy. Dozvěděla jsem se též, tele, když budou pevně hájit prá- známí sousedé, projevme svůj pozi-nás ke spolupráci. Ta se začíná rozví-
že soukromý majitel půdy může vo občanů na zdravé životní pro- tivní zájem o místo, kde chceme jet. Po telefonických rozhovorech 
žádat o změnu územního plánu a středí. Společně tak vytvoříme šťastně  žít. došlo i k setkání na naší radnici nad 
t a k  o r n o u  p ů d u  p ř e m ě n i t  v  velkou skupinu lidí, která se nedá Všem ďáblickým spoluobčanům                               územním plánem Ďáblic. Byl to plán 

                                       Milada Stroblováprostor pro stavbu. Zájmem mno- a nedopustí, aby všechna pole z roku 2000, který nezobrazoval dů-
   ha vlastníků je co nejvíce na pro- okolo Ďáblic byla prodána ke sta-ležité změny, které pro naši MČ na-
                               deji půdy vydělat a prodat ji bo- vebním účelům. Říká se:"Důvě-vrhli urbanisté v roce 2006. (Územní 

ˇKOMISE          TERMÍN                AKCE                          POZNÁMKA

SOCIÁLNÍ

ZŠ a MŠ

ŠKOLSKÁ 
A KULTURNÍ

termín bude upřesněn

od 17,00 v sále ZŠ 

od 18,00 areál U Holců, ohňostroj

2.5. - 11.5. druhý stupeň
11.5. - 20.5. (1.A,B, 2.A,B)
20.5. - 29.5. (3. - 5. třída)
2.5 - 11.5. MŠ

květen Výlet seniorů

26.4. Koncert sdružení "Ďáblík"

30.4. Čarodějnice

květen Škola v přírodě
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Ze školních lavic ledne bylo novou akcí školy 
stejně tak jako velikonoční trh 
žákovských prací, velikonoč-

Během měsíce března proběhla ní výstava naopak již akcí tra-
v naší škole celá řada akcí. Ráda diční. O těchto báječných ak-
bych Vás seznámila s těmi nejdůle- cích najdete podrobnější in-
žitějšími. Jako každoročně byl i letos formace v článcích paní uči-
důležitou událostí lyžařský kurz. Po telky Stoklasové a Veverové.
loňských velmi dobrých zkušenos- Ještě před velikonočními 
tech s ubytováním i sněhovými pod- prázdninami se několik žáků 
mínkami jsme se 8. března vydali 2. stupně zúčastnilo olympiá-
opět do Pece pod Sněžkou do hotelu dy v českém jazyce a Pythágo-
Hnědý vrch. Kurzu se zúčastnilo 33 riády, soutěže v matematice. 
žáků 6. - 9. třídy. Ubytování i strava Jsem velice ráda, že mohu na-
velmi dobré, všechny sjezdovky za- še žáky pochválit. V konku-
sněžené a upravené, fronty na vlek renci ostatních základních 
téměř nulové. Jen to počasí nebylo škol a víceletých gymnázií 
až tak ideální jako loni. Ovšem i tak Prahy 8 se rozhodně neztratili 
považuji kurz za velice vydařený. a jejich umístění si obdiv jistě 
Jsem ráda, že nikdo neutrpěl žádné zaslouží. V olympiádě z čes-
zranění a že jsme si krásně zalyžova- kého jazyka se Zora Šecová 
li. Jací byli žáci? Bezvadní. Nemám umístila na 4. místě a Jana Ne- Porg a gymnázia Ústavní. Úspěš- blémů a aby se nám podařilo zajistit k nim žádné připomínky a věřím, že i vědová jen několik míst za ní. Ta- ným účastníkům i jejich učitelům zodpovědné vychovatele. V součas-pro ně byl kurz vydařený. Děkuji ké v Pythágoriadě bylo umístění moc blahopřeji. né době nám bohužel ještě jedna od-instruktorkám, zdravotnici, vycho- našich žáků Tomáše Nápravníka, Co nás ještě čeká? Především polední vychovatelka chybí. Věřím, vatelkám i všem žákům za vytvoření Anny Smirkové a Martina Šten- škola v přírodě. Ta se letos usku- že se nám ji s pomocí Vás rodičů ne-báječné atmosféry, která po celý tý- gla velmi dobré a bodové rozdíly teční v Jizbici pod Blaníkem opět bo ostatních zájemců podaří zajistit a den na kurzu panovala. od pomyslné bedny byly mini- ve třech turnusech. Informace o škola v přírodě proběhne ke spokoje-Ihned po návratu nás čekaly další mální. Je potěšující, že vlastně ve jednotlivých turnusech najdete na nosti všech - žáků, učitelů, vychova-akce. Především "Poetické odpoled- všech případech byli naši žáci www.skoladablice.cz.  Nezbývá telů i rodičů.ne" a "Velikonoční výstava a trh" předstiženi pouze studenty ze sou-         Milada Bulirschová, ředitelka školy než si přát, aby proběhla bez pro-žákovských prací. Poetické odpo- kromého víceletého gymnázia 

Lyžařský kurz 
očima žáků

Stejně jako minulý rok, tak i 
letos jsme jeli do Pece pod Sněž-
kou. Ubytováni jsme byli v Ho-
telu Hnědý vrch, se kterým již 
máme zkušenosti z předešlého 
lyžařského kurzu. V sobotu 
8.3.08 byl sraz před školou a po 
druhé hodině jsme konečně 
mohli vyrazit směr Krkonoše. 
Když jsme dorazili a rolba nám 
vyvezla věci, tak jsme absolvo-
vali cestu do kopce k našemu 
hotelu, kde nás čekala večeře a 
povinnosti, co se týče vybalová-
ní a pokynů na celý zbytek poby-
tu. Den příjezdu byl hned za ná-
mi. V neděli jsme už stáli na ly-
žích a rozřazovali se do druž-
stev podle našich dosavadních 
lyžařských zkušeností. Na sva-
hu jsme vždy trávili celé dopo-
ledne i odpoledne. Když nám 
přálo počasí, mohli jsme si od-
dechnout v občerstvení přímo u do Pece, kde jsme měli rozchod a všech svých věcí... Jak meteorologové předpo-
sjezdovky, kde málokdo odolal vý- "toustaři" dokoupili potraviny. Uteklo to jako voda (ne-li rychle-věděli, čtvrteční lyžování nám 
tečným trdlům. Ti neúnavní z nás Učitelé a vychovatelé si obstarali ji) a už byl den odjezdu. Tento lyžař-ztížila vichřice Kirsten, která na-
mezitím lyžovali dál. Po večeři jsme lopaty na "odpočinkové" odpo- ský kurz se opravdu velmi povedl a štěstí nebyla příliš silná. Po veče-
měli možnost si pustit film na promí- ledne, kvůli kterému jsme se jen neradi jsme odtud odjížděli. Vel-ři pro nás byla připravena disko-
tacím plátně. Protože někdo měl stá- rozřadili do šesti družstev. Disci- ké dík patří učitelům,vychovatel-téka, která byla dobrovolná.
le prázdný žaludek, tak si naši spolu- plíny byly tři. Přeprava "zraněné- kám, paní zdravotnici, provozovate-Pátek byl poslední den, kdy 
žáci z deváté třídy dovezli toustovač ho" v pytli, stavění co nejvyšší lům hotelu a v neposlední řadě všem jsme lyžovali. Večer byli vyhlá-
a všechny potřebné ingredience. věže ze sněhu a jízda na "lopatě" účastníkům.... šeni skokani - lyžaři, kteří se za 
Nejen žákům tousty velice zachutna-                   Za 9. třídu Lenka Roubíčková,ve formě štafety. K večeru se vy- kurz nejvíce zlepšili. Potom se už 
ly. Ve středu dopoledne jsme šli dolů                                                 Zora Šecová                                                             hlásily výsledky. každý věnoval pouze balení 
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Smrt plave po vodě… rými stužkami, které získaly odměnou za 
jarní soutěžení.
Teplé slunečné počasí onoho březnové dne 

Letošní zima byla opět mírná, ale i tak nenechalo nikoho na pochybách, že se 
jsme se těšili na jaro. Abychom jaru pomohli, nám akce zdařila. Byla zima mezi náma, 
oživili jsme v Ďáblicích  prastarý zvyk vyná- ale už je za horama, hu,hu, hu, jaro už je tu! 
šení smrti, která symbolizuje zimu, a přinesli  A kdo tomu (při pohledu z okna) nevěří, ať 
jsme do  obce nového líto, neboli jaro. jde  příště s námi.
Náš průvod se sešel na hřišti u Holců. Secvičili Na závěr poděkování paní Myslivcové 
jsme lidovou halekačku a vyrazili na koledu za hudební doprovod, paní Černé a Bene-
po Ďáblicích. Odměna za naše koledování by- šové za koledu a strážníkům MP za bez-
la sladká, hospodyně milé, muzika hrála zve- pečný průchod Ďáblicemi.
sela a děti i dospěláci radostně šli v průvodu za Ještě jednou moc děkujeme.
koňským spřežením. Smrt "odplula" po vodě v                                       Za ŠKK Marie Veverová                                                            
Ďáblickém háji a nové líto děti ozdobily pest-

Velikonoční trh v naší škole

V naší škole se pořád něco děje. Na velikonoční týden jsme připravili 
hned několik akcí. Již v pondělí 17. března jste mohli navštívit velikonoční 
výstavu, poetické odpoledne nebo také velikonoční trh. Na poslední jmeno-
vanou akci jsme se připravovali už několik týdnů předem. Děti vyráběly veli-
konoční dekorace, sely obilí do misek, pekly perníky a těšily se, že již podru-
hé budou své výrobky nabízet a prodávat na školním trhu. Návštěvníci na 
sebe nedali dlouho čekat a zanedlouho bylo vyprodáno. Všechny  nás  potěšil 
velký zájem ze strany rodičů a přátel školy. Na vánočním a velikonočním tr-
hu se tak podařilo vybrat částku 14 tisíc korun, kterou, v rámci akce adopce 
na dálku, zasíláme na vzdělání afrického chlapce Samuela. Děkujeme všem, 
kteří přišli, nakoupili, a tím přispěli na dobrou věc a zároveň ocenili naši prá-
ci a nápaditost.                                                        Marie Veverová, učitelka ZŠ
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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

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. 

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek 17:30,  18:30   mohou 
hvězdárnu navštívit  předem objednané 
skupiny návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné 
pro rodiny s dětmi, školy).Program: pozoro-
vání oblohy nebo promítání filmů.

KVĚTEN 2008

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Po 13:30-15:30/ Čt 13:30-15:30,21:30-
23:00/ Ne 14-16. Přístupné bez objednání !
Denní obloha: Slunce - povrch se skvrnami
Noční obloha: Měsíc - od 7.5. do 21.5. Mars, 
Saturn - po celý květen
Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy - po celý 

Otevírací doba: Po 13:30-15:30, 18-21/ Čt květen. Hvězdokupy, galaxie - za bezměsíč-
13:30-15:30, 21:30-23:00/ Ne 14-16. 1.5. a ných večerů. Podmínkou úspěšného pozoro-
8.5. zavřeno. vání je jasná obloha, při nepříznivém počasí 
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a (zataženo) se koná promítání filmů spojené s 
cestopisné v pondělí od 18:30. prohlídkou přístrojového vybavení  hvězdár-
12.5.Mgr.Michal Švanda, Ph.D.:Slunce na- ny.                                                                   
ruby-helioseismologie a jiné moderní                                                       
partie slunečního výzkumu.            
26.5.prof.Lubomír Linhart:Korsika a Sardi-
nie.
FILMOVÉ  VEČERY v pondělí od 18:30.
5.5. Země náš kosmický domov , Míry a váhy
19.5. Sluneční soustava , Počasí a atmosféra
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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

oR

Ďáblický zpravodaj vydává Městská část Praha - Ďáblice. Adresa redakce: Květnová 553/52,
182 00 Praha 8-Ďáblice. Tel.: 283 910 723-724, fax: 283 910 721, e-mail: podatelna@dablice.com,
 jirkuovi@centrum.cz. Registrováno pod číslem MÚ- 63/91. Redakce: P. Jirků, M. Růžička, 
M. Bulirschová,K. Engel. Tisk:MH tisk, s.r.o. Uzávěrka pro příspěvky i inzerci je 20. dubna.
Za obsah příspěvků odpovídají autoři. 
Za roznos zpravodaje odpovídá V. Dvořáková tel.: 283921191.

Poetické odpoledne v ZŠ

V pondělí 17.března se uskutečnilo v sále školy recitační odpoledne, které jsme nazvali "poetic-
ké". Děti přednesly básničky známých i méně známých autorů, příjemnou atmosféru navodili hrou 
na klavír N. Carulkov a J. Lukešová, která zároveň i přednášela.

Myslím si, že se poetické odpoledne vydařilo. Básničky zazněly, přes počáteční trému, s hra-
vostí a radostí, a tak všichni odcházeli svátečně naladěni z příjemně strávených okamžiků. Potlesk 
si zasloužily všechny děti, ale také jejich učitelé, kteří s nimi přednes básniček nacvičovali. Poděko-
vání patří také rodičům i žákům školy, kteří přišli přednášející povzbudit. Jitka Stoklasová, učitelka ZŠ

                                                                                 



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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Pedikůra každý měsíc v Obecním 
domě, ul. Ke Kinu 159, pí. Červená, 
tel.: 604 689 369
NUTNÉ OBJEDNÁNÍ

!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 doho-
dou. Volejte nebo posílejte pro-
sím sms na tel.725547042, zavo-
lám zpět. EP.
! Zveme 

všechny seniorky na rehabilitač-
ní cvičení, které je každou středu 
od 17:00 do 18:00 hod v cvičeb-
ním sále v prvním patře Obecní-
ho domu, ulice Ke Kinu č.p. 159.

  Cvičení vede paní Věra Dvořáko-     
   vá. Cena 30 Kč za hodinu.
   tel:283 921 191,723 190 973    

Rehabilitační cvičení -

!Centrum zdravé výživy v Praze 
přijme šikovné lidi - budoucí ma-
nažery! 20% terén, 80% kancelář.

   tel.:724068232

ŘÁDKOVÁ INZERCE

oR
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»

 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

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
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