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Slovo starostky

N

Diskutované téma 

ˇ

Na žádost naší městské části byly v červnu Za-
stupitelstvem hl.m.Prahy schváleny dvě účelové 
dotace. Finanční prostředky ve výši 900 000 Kč 
budou použity na opravu chodníků. Po provedené 
kontrole stavu chodníků byla vytipována místa, 
která si vyžadují prioritně rekonstruovat. Převážně 
se jedná o propadlou dlažbu a bezbariérové ná-
jezdy. Přednostně budeme řešit chodníky u školky 
a školy a nejvíce frekventované úseky a to vzhle-
dem k omezeným financím na tuto akci. Dále pro-
běhne čištění kanalizačních vpustí na místních ko-
munikacích, které jsou v naší správě. Po výběru 
zhotovitele budou práce zahájeny v září.

Druhá 550 tisícová dotace umožnila během 
prázdnin uskutečnit stavební úpravy v základní 
škole, výsledkem kterých je zvětšení třídy, zřízení 
sociálního zařízení pro chlapce ve 3.patře a nová 
cvičná kuchyňka v podkroví.

Kromě těchto dvou stavebních aktivit byla pro-
vedena rekonstrukce druhého propojovací traktu v 
mateřské škole tentokráte již z rozpočtu naší měst-
ské části.                                        Danuše Ševčíková

měrné hodnoty jsou jen lehce pře- stanici hl.m.Prahy a radnímu sledku budete průběžně informováni 
vyšující normu, ale v některých MHMP Mgr. Petru Štěpánkovi na www.dablice.cz i ve Zpravodaji.
časových úsecích výrazně přesa- CSc. Kromě provedení dalšího (Ke dni 25.8. jsme obdrželi vyjá-Ministerstvo zdravotnictví jako 
hující povolenou hranici hlukové kontrolního měření, požadujeme dření Hygienické stanice hl.m.Pra-zadavatel vypsalo výběrové řízení 
zátěže. Považujeme tato fakta za nápravná opatření vedoucí ke hy, že kontrolní měření proběhnou na zpracování Strategické hlukové 
velice znepokojující a podali zlepšení životního prostředí a do konce měsíce října tohoto roku.)mapy pro aglomeraci Prahy. Vybra-
jsme stížnost na Hygienickou ochraně veřejného zdraví. O vý-                                Danuše Ševčíkováný zpracovatel Akustika Praha s.r.o. 

loni předala zpracovaný materiál 
zadavateli. Cílem je určit globální 
posouzení aktuálního stavu hlukové 
zátěže obyvatel z různých zdrojů 
hluku v dané oblasti nebo určení 
předpokládaného vývoje hlukové 
situace v této oblasti. Dotazem na 
zpracovatele jsme zjistili, že bylo 
vybráno 50 míst v Praze nejvíce zatí-
žených nadměrnou hladinou hluku. 

Mezi vybranými místy není MČ 
Praha - Ďáblice, neboť hladina hluku 
není údajně dramaticky zvýšená ani 
v nočních hodinách. Skutečnost je 
taková, že zde byly naměřeny v noč-
ních hodinách i hodnoty překračující 
přípustný limit 50 dB (zprůměrova-
ná hodnota), což považujeme za alar-
mující fakt. Ve dne pak hodnoty blí-
žící se přípustným 60 dB. Poslední 
měření (od 3.7.- 29.7.2008), které 
bylo provedeno akreditovanou zku-
šební laboratoří - Ekologickou labo-
ratoří EMPLA a bylo objednáno naší 
městskou částí, probíhalo na třech 
vytipovaných místech u rodinných 
domů v ulici Chřibské a Řepné, po-
tvrzuje výsledky z měření předchá-
zejících. Tedy ve dne nepřekračující 
povolenou normu v průměrných hod-
notách. Ovšem v některých časech 
jsou hodnoty výrazně nadlimitní, 
dosahující až 100 dB. Podobně je 
tomu v hodinách nočních, kdy prů-
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Veřejná sbírka na nové auto 
pro klienty pečovatelské služby v Ďáblicích

Auto, které jsme používali od roku 2001 za účelem poskytování pečovatelských slu-
žeb především seniorům a jiným klientům se zdravotním postižením, má už své dáv-

no odslouženo. Proto si vás dovolujeme požádat o pomoc a 

Pro naši neziskovou organizaci je pořízení nového auta z vlastních zdrojů zcela ne-
možné a proto děkujeme vám, kteří nám pomůžete tímto způsobem 

automobil získat.

Pokud budete potřebovat naši pomoc pro někoho ze svých blízkých či známých, nebo 
budete chtít bližší informace o našem pracovišti pečovatelské služby v Ďáblicích, rádi 
vám je poskytneme na tel.: 283 910 424 nebo 777 734 178, popřípadě napište na : dabli-
ce@diakoniecce.cz nebo na naši poštovní adresu: Ke Kinu 7, Praha 8, 182 00.

Vyhlašujeme Veřejnou sbírku na nové auto

 Příspěvek je možné poukázat na číslo účtu: 
190481399/0800, var. symbol: 22

Předem děkujeme všem, kteří přispějete!

Veřejná sbírka na nové auto 
pro klienty pečovatelské služby v Ďáblicích

Vyhlašujeme Veřejnou sbírku na nové auto
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Cílová skupina pečovatelské služby:

Oblast působení:

Základní úkony:

Informace na pracovišti:

! půjčování kompenzačních pomůcek 
(např. toaletní židle, invalidní vozík, 1) Občané s nižší soběstačností
chodítko) B senioři

! doprovody k lékaři, při vycházkách B dospělí se zdravotním postižením  
apod.2)  Rodinní pečovatelé pečující   

! dovozy autem s doprovodem i pro      o člena rodiny, který je z dů-
občany na invalidním vozíku     vodu věku nebo zdravotního   

     postižení odkázaný na po-  
     moc druhé osoby. Ďábl ice ,  Čimice ,  Bohnice ,  Dolní  

Chabry, Březiněves, Kobylisy a přileh-
lý okraj Libně.! pomoc při zvládání běžných úkonů pé-

če o vlastní osobu
Ke Kinu 159/7! pomoc při osobní hygieně
tel., fax: 283 910 424 - záznamník  ! dovoz obědů
vedoucí H. Vlčková: 777 734 178! pomoc při zajištění chodu domácnosti

Kromě výše uvedených základních úkonů e-mail: dablice@diakoniecce.cz
je možné poskytnout: www.skp.diakoniecce.cz

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích

Vychází ze zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách

Zal.: 1956
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 

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

http://www.planetarium.cz/dabliceobs 

Hvězdárna Ďáblice

ŘÍJEN 2008

 

VSTUPNÉ:  
dospělí ....................20 Kč ....30 Kč
mládež, důchodci ....10 Kč ....15 Kč
Doprava: 
! konečná MHD sídliště Ďáblice 

bus 134,136, tram 10,17 a 10 min. 
pěšky podél hřbitova a pak ulicí 
Pod hvězdárnou do kopce
! stanice Ďáblický hřbitov nebo 

Květnová bus (od metra C Ládví) 
103, 345, 368 a 5 min. pěšky ulicí 
Pod hvězdárnou do kopce.             
! stanice U spojů bus 202 a 10 min. 

pěšky.            

Noční obloha:  
Měsíc - od 6.9. do 19.9.
Jupiter - po celé září

Otevírací doba:Po 18-21/ Čt 20- Uran, Neptun - za dobrých pod-
2 2 /  P á 1 2 . 9 . 2 0 - 2 2 / N e 1 4 - 1 6 .   m   ín  e k                                                     
Pá 26.9. 20-22 Noc vědců. Dvojhvězdy,vícenásobné sousta-
PŘEDNÁŠKY astronomické, pří- vy - po celé září
rodovědné a cestopisné v pondělí od 
18:30. 15.9. Petr Adámek       :  Pod-
zimní obloha - souhvězdí, zajímavé 
úkazy a objekty.
22.9.Ing.Jiří Burdych: Tajemný 
Tibet.
FILMOVÉ VEČERY s pozorová-
ním oblohy v pondělí od 18:30.
1.9. APOLLO 15 , APOLLO 16.
8.9.Jeho jasnost Slnko, Karlův most 
- paprsek staletími.
29.9.Země náš kosmický domov, 
Míry a váhy.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dale-
kohledy Čt 20-22/ Pá 12.9. 20-22/ 
Ne 14-16/ Po 1., 8.,15. a 29.9. 20-21 
. Pá 26.9. 20-22 Noc vědců. Přístup-
né bez objednání!
Denní obloha: 
Slunce - povrch se  skvrnami         
Venuše - za dobrých podmínek

20-22/ Ne 14-16/ Po 6.10. 20- vení hvězdárny (záleží na počasí) 
21.Přístupné bez objednání ! .ŠKOLNÍ  POŘADY
Denní obloha:  v Po, Út, St, Čt, Pá v 8:30 a 10:30  
Slunce- povrch se skvrnami   p r o   p ř e  d e m    o  b j e d n  a n  é  š k olní výpra-
Venuše - za dobrých podmínek vy. Bližší informace a objednávky  
Noční obloha: na č.283910644.  
Měsíc -od 6.10. do 18.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY 29.10. 
Jupiter - po celý říjen otevírací doba 10-12,13:30-15:30. 
Uran,Neptun - za dobrých pod- Program:

Otevírací doba:Po 18-21/ Čt mínek. 10:15 Měsíc u krejčího (pohádka)
20-22/ Pá10.10.20-22/Ne14-16.   D  v  o j h v  ě z d  y , v í c e n  á s o  b n  é sousta- 14:15 O spanilé Jitřence a tajuplné 
St 29.10. vy - po celý říjen. Hvězdokupy, Večernici (pohádka)
P o d z i m n í  p r á z d n i n y  1 0 - galaxie - za bezměsíčných veče- Za jasného počasí doplněno pozoro-
12,13:30-15:30. 27.10. zavřeno. rů. Podmínkou úspěšného pozo- váním oblohy Slunce, Venuše.
PŘEDNÁŠKY astronomické, rování je jasná obloha,při  nepří-                                              
přírodovědné a cestopisné v pon- znivém počasí(zataženo)se  koná 
dělí od 18:30. promítání filmů spojené s pro-
13.10. prof. Lubomír Linhart: hlídkou přístrojového vybavení 
Národní parky USA. hvězdárny. 
20.10.prof.RNDr.Petr Kulhá- HROMADNÉ  NÁVŠTĚVY
nek,CSc.: Jaký je náš vesmír(- vždy ve čtvrtek 19-20 mohou  
temná hmota, temná energie) hvězdárnu navštívit předem ob-
FILMOVÉ VEČERY s pozoro- jednané skupiny návštěvníků (5 
váním oblohy v pondělí od 18:30. až 20  osob-vhodné pro rodiny s 
6.10.Sluneční soustava,Počasí a dětmi, školy).
atmosféra. Program: pozorování oblohy 
POZOROVÁNÍ OBLOHY  nebo promítání filmů spojené s 
dalekohledy Čt 20-22/ Pá 10.10. prohlídkou přístrojového vyba-

ZÁŘÍ 2008

Ve sboru Církve československé husitské 
se uskutečnilo setkání Světového dne 
modliteb. Nyní na počátku pracovního roku 
zveme opět na naše setkávání - bohoslužby se 
konají každou neděli v 9 hod a biblické hodiny 
v úterý v 16.45 v Čakovicích (viz vývěska 
sboru).

Rádi také uvítáme děti, které mají zájem o 
výuku náboženství. Je možné se přihlásit na 
tel. čísle 283 910 736.                       Farní úřad 
CČSH

 

VÝTVARNÁ DÍLNA 

BUDEME VYRÁBĚT OBRÁZKY, SVÍCNY A VĚNEČKY S TEMATIKOU MOŘE
S SEBOU SI VŠICHNI PŘINESTE DOBRÉ NŮŽKY, PLOCHÝ ŠTĚTEC, VĚTŠÍ KRABICI Z HNĚDÉ LEPENKY ( NA OBRÁZKY), 

PĚKNOU SKLENIČKU OD MARMALÁDY (NA SVÍCEN) A PŘÍPADNĚ SVÉ ZÁSOBY MUŠLIČEK. OSTATNÍ MATERIÁL K 
DISPOZICI NA MÍSTĚ.  VSTUP VOLNÝ, AVŠAK POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ.

PŘIHLÁŠKY NA  marieveverova@seznam.cz a na telefonních číslech 283 910 960 nebo721 137 523.

24. ZÁŘÍ V JÍDELNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 17 HODIN

Církev československá 
husitská

Ďáblická ul. 80/75, 182 00 Praha 8 
tel.  773 144 608

11.veřejné zasedání ZMČ
od 18 hod
v sále ZŠ

ˇ
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Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 35. jed-
nání rady) 

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme 
některé nejdůležitější body z 
38. jednání rady) 
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! souhlasila s objednáním měření 
dopravního hluku 24 hod. u domů 
třech majitelů, kteří dali souhlas s 
měřením, na základě cenové na-
bídky společnosti EMPLA, která 
provádí měření hluku
! souhlasila s objednáním generál-

ního úklidu komunikací v Ďábli-
cích, který se uskuteční ve dnech 
od 16.06.2008 do 20.06.2008 v 
pěti etapách, které budou zveřej-
něny na informačních tabulích 
MČ Praha - Ďáblice a hlášeny 
místním rozhlasem
! vzala na vědomí zánik mandátu 

člena zastupitelstva Stanislava 
Cíchy na základě písemné rezig-
nace ze dne 19. 05. 2008 a prohlá-
sila MUDr. Petra Bačkovského 
podle ust. § 56 zákona č.491/2001 
Sb. odst. 2 členem zastupitelstva 
MČ Praha - Ďáblice
! navrhla zahrnout do návrhu vy-

hlášky HMP, která se týká zákazu 
požívání alkoholu na veřejných 
prostranstvích, v městské části 
Praha - Ďáblice veškerá dětská 
hřiště a budoucí park v prostoru 
mezi ul. Červnová a Červencová
! vzala na vědomí poskytnutí MČ 

Praha - Ďáblice finančního daru 
v e  v ý š i  1 0 0 . 0 0 0 K č  f i r m o u  
EKOSPOL, a.s., za účelem finan-
cování sportovních, humanitár-
ních, ekologických, charitativ-
ních, sociálních a kulturních akti-
vit MČ Praha - Ďáblice a schváli-
la, aby částka byla využita na vy-
bavení herními prvky a pořízení 
zeleně v připravovaném parčíku 
mezi ul. Červnová - Červencová
! schválila poskytnutí finančního 

daru ve výši 30 000 Kč Hudební-
mu sdružení Ďáblík na nákup ne-
zbytných potřeb pro činnost sdru-
žení

! souhlasila s prodloužením ná-
jemní smlouvy na byt v areálu 
MŠ paní učitelce Bečvaříkové
! souhlasí s proplacením doplat-

kové faktury na pobyt ve škole 
v přírodě Základní školy a ma-
teřské školy, Praha 8 - Ďáblice, 
U Parkánu 17 
! souhlasila s žádostí Základní 

školy a mateřské školy, Praha 8 
- Ďáblice, U Parkánu 17na 
MHMP o navýšení rozpočtu 
školy na mzdy a odvody a limi-
tu počtu zaměstnanců školy 
p r o  o b d o b í  o d  2 5 . 0 8 .  -  
31.12.2008
! souhlasila, jako zřizovatel pří-

spěvkové organizace Základní 
a mateřská škola, Praha 8 - Ďáb-
lice, U Parkánu 17, se "Stano-
vením počtu tříd a povolení 
výjimky počtu dětí ve třídách 
Mateřské školy, Praha 8 - Ďáb-
lice, Kučerové 532/26" s cel-
kovým počtem tříd 6 a celko-
vým počtem dětí 168

! schválila výměnu bytu mezi paní 
Vlastou Nebeskou a paní Pavlou 
Tolarovou 
! souhlasila s návrhem pana Kesla, 

jednatele společnosti QVD reali-
ty s.r.o., který se týká rekultivace 
území v ul. Ďáblická (okolí nové-
ho bytového domu). na rekultiva-
cí pozemku v okolí tohoto domu. 
Referát životního prostředí dopo-
ručil QVD reality s. r. o. jakou 
výsadbu provést
! souhlasila s předloženým ná-

vrhem Závěrečného účtu MČ Pra-
ha - Ďáblice za rok 2007
! souhlasila s předloženým ná-

vrhem rozpočtového opatření č. 2 
na rok 2008
! schválila znění smlouvy o budou-

cí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene na p. č. PK 407/179  k. ú. 
Ďáblice s paní Alušicovou Zdeň-
kou.

kauzu již od 90tých let řešil JU-
Dr. Sedláček, pověřit jej řeše-
ním i tohoto sporného stavu a 
to podáním žaloby v občan-
ském soudním řízení a odvolá-
ním k Ústřednímu pozemkové-
mu úřadu

! schválila pronájem služebního 
bytu v MŠ paní Zuzaně Vašá-
kové s dcerou na dobu určitou 
v délce 6 měsíců od data faktic-
kého nastěhování po vyřízení 
nezbytných náležitostí 
! pověřila starostku jmenovat 

výběrovou komisi pro výběr 
nájemce nebytových prostor 
restaurace U Krále Holce ve 
složení: 1 člen KV; 1 člen FV; 
1člen KIV; 1 člen KŽP; 1 člen 
KŠK a pověřila zástupce sta-
rosty oslovit žadatele o doplně-
ní žádosti o pronájem o podkla-
dy dle  zvolených kri ter i í .  
Schválila kriteria pro výběr 
nájemce:
K Záměr - využití nebytových   

prostor (typ restaurace, ak-
ce  atd.)
L Reference - kde již působili
M Návrh - výše budoucího         

nájmu (min. 20 000 Kč mě-
síčně)
N Doklad - potvrzující odbor-

nou způsobilost Živnosten-
ské oprávnění k restaurač-
ní činnosti.

! schválila znění smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene na p. č. PK 267/66 
k. ú. Ďáblice s firmou SB In-
vest, s.r.o.
! vzala na vědomí rozhodnutí 

Pozemkového úřadu Praha ve 
věci vlastnictví p.p.č. 1553 ve 
prospěch Zdeňky Alušicové, 
Josefa France a Josefa France 
ml., které je v rozporu s roz-
hodnutím soudu z roku 2006, 
kterým byla určena vlastníkem 
předmětného pozemku hl. m. 
Praha se svěřenou správou MČ 
Praha - Ďáblice a souhlasila 
vzhledem ke skutečnosti, že 

! vzala na vědomí ukončení 
nájmu pavilonu MŠ, který je 
pronajat firmě TRIVIS v.o.s., a 
to k 31.8.2008 a doporučuje 
vyvěšení záměru na dobu dvou 
měsíců k pronájmu nebyto-
vých prostor k provozování 
předškolního nebo školního 
zařízení. 
! vzala na vědomí výsledek výbě-

ru nájemce č. p. 766 restaurace 
U Krále Holce a schválila na 
základě doporučení výběrové 
komise ( za Kontrolní výbor - 
Churáček František, za Komisi 
sociální - Černá Pavla, za Ko-
misi školskou a kulturní - Bu-
lirschová Milada, náhradník za 
komisi životního prostředí -  
Buderová Martina, za Finanční 
výbor - Peltrám Jaroslav, za 
Komisi investic a výstavby - 
Černý Jaroslav) pronajmout 
objekt paní Zdeňce Kovácso-
vé, a to na dobu určitou tří let s 
těmito podmínkami:
> nájem měsíčně bez služeb, 

splatný do 15. dne násled. 
měsíce 
> složení dvou měsíčních ná-

jmů jako kauci při podpisu 
smlouvy
> okamžité ukončení nájmu v 

případě neuhrazení schvále-
né výše nájmu v dohodnutém 
termínu
> náklady spojené s nutnými 

úpravami pro vyhovění hygi-
enickým a dalším normám 
hradí nájemce.

se uskuteční dne 06.08.2008 od 
9:00 hod na MHMP a pověřila 
Komisi životního prostředí k jed-
nání za MČ Praha - Ďáblice
! vzala na vědomí sdělení o vyříze-

ní podnětu Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže příslušného 
k přezkoumávání postupů zada-
vatelů podle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. Výše 
uvedený Úřad obdržel podnět tý-
kající se postupu MČ Praha - Ďáb-
lice (zadavatel), při zadávání ve-
řejné zakázky "Přístavba a úpravy 
objektu pro oddíl kopané Praha - 
Ďáblice". Provedená zakázka již 
byla jednou Úřadem prošetřová-
na. Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže znovu prošetřil doku-
mentaci o zadání veřejné zakáz-
ky, z níž vyplývá, že veřejná za-
kázka byla zadána formou zjed-
nodušeného podlimitního zadá-
vacího řízení, z uvedených sku-
tečností však nevyplývají důvody 
pro zahájení správního řízení
! vzala na vědomí informaci o obno-

vené žádosti společnosti Ag-
rostav Praha, a.s. k odprodeji po-
zemků p. č. 305/31, 32 a 33 v k. ú. 
Ďáblice a uložila tajemníkovi 
předložit znovu žádost na nejbliž-
ším veřejném zasedání Zastupi-
telstva MČ Praha - Ďáblice k pro-
jednání

! vzala na vědomí informaci o 
kontrole na skládce, která pro-
běhla za přítomnosti státních 
orgánů. K této kontrole byli 
přizvání i nově zvolení zástup-
ci Kontrolního výboru MČ Pra-
ha - Ďáblice (pan Andršt a pan 
Dvořák) pověření problemati-
kou skládky. A. S. A. spol. s r.o. 
zaslala MČ Praha - Ďáblice 
protokol o kontrolním zjištění. 
Z protokolu vyplývá, že nebyly 
shledány na skládce .A. S. A. 
zásadní nedostatky nebo roz-
porné chování společnosti s 
platnou legislativou nebo pro-
vozním řádem. RMČ doporu-
čila zveřejnit protokol na www 
stránkách MČ Praha - Ďáblice.
! vzala na vědomí informaci o 

veřejném projednání Strategic-
kého plánu hl. m. Prahy, které 

! vzala na vědomí provedenou kont-
rolu dopravního značení na území 
MČ Praha - Ďáblice, při které 
Městská polici zjistila závady, 
které předložila zástupci starosty 
formou úředního záznamu. RMČ 
souhlasila s objednáním všech 
potřebných dopravních značení 
dle úředního záznamu
! vzala na vědomí návrh dohody o 

spolupráci mezi společností  
BUSSMARK s.r.o. a Občanským 
sdružením Blata, týkající se do-
pravní obslužnosti související s 
výstavbou 26 rodinných domů na 
pozemku p. č. 1648/135 a souhla-
sila s požadavkem obou stran, aby 
MČ Praha - Ďáblice v případě nut-
nosti jednala s MHMP - OMI o 
výkupu čás t í  pozemků p .  č .  
1686/1, 1686/19 a 1686/20 za úče-
lem vybudování komunikace a 
t a k é  s  c e n o u  d l e  Z á k o n a  č .  
151/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (oceňovací vyhláška), 
za kterou budou eventuelně před-
mětné pozemky vykupovány
! souhlasila na základě nabídek 

dvou společností (Ing. Karel Pěk-
nice (520 920 Kč + DPH) a H a N 
a K spol. s r.o. (480 243 Kč + 
DPH)) týkajících se stavebních 
úprav interiéru v ZŠ po projedná-
ní zadat zakázku společnosti H a 
Na K spol. s r.o.

                         

                        zpracoval tajemník ÚMČ

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 36. jed-
nání rady) 

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

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

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 40. jed-
nání rady) 
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Poděkování

profesi zubního lékaře. 
Do našeho zastupi-

te ls tva byl  zvolen v 
r.1994 a tedy již čtvrté 
volební období působil 
nejen jako řádný člen, 
ale v prvé řadě vedl Kon-
trolní výbor. Jako sta-
rostka a pamětnice celé 
historie vzniku zdejší 
komunální politiky od 
revoluce znám pana 
doktora jako velice cha-
rakterního člověka, kte-
rý vždy svým racionál-
ním a objektivním pří-
stupem pomohl v řešení 
mnoha problémů a při 
rozhodování o věcech 
veřejných. 

Děkuji mu velice za 
jeho dlouholetou čin-
nost a připojuji poděko-

vání i od dalších členů zastupitel-
stva, kteří znají Standu a též oce-
ňují jeho odpracovaná léta ve pro-Mudr. Stanislav Cícha se rozhodl 
spěch občanů Ďáblic. Přejeme ze ukončit svoji činnost ve funkci člena 
srdce hodně zdaru a zdraví!Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice z 

                        
důvodů pracovního vytížení ve své Danuše Ševčíková

Zajímavé a poučné setkání 
Komise životního prostředí MČ Ďáblice a Občanské sdružení pro 

Ďáblice pořádaly dne 19.6.2008 v atriu ZŠ U Parkánu velmi zajímavé 
setkání, na němž jsme se dověděli mnoho informací o připravované vari-
antě silničního okruhu v blízkosti naší městské části a o možnosti změnit 
dosavadní záměr a posunout tak tento silniční okruh o několik km smě-
rem na sever. Proto jsme také podepsali petici NE 10 miliard!

Toto setkání ďáblických občanů  vedl velmi dobře pan Ing. Růžička, 
předseda komise ŽP a přednáška hlavního řečníka p. Ing. Hejla, starosty 
MČ Suchdol byla doplněna i vizualizací celého projektu, který vede i 
přes katastr Ďáblic. Nejvíce se samozřejmě dotkne Suchdola, Dolních 
Chaber, také Čimic, ale jak jsem uvedl, i naší městské části. Starostové 
všech městských částí byli přítomni na jednání a jednotně odsuzují tento 
drahý projekt, který je i nešetrný k životnímu prostředí a ohrožuje obyva-
tele na tomto území. Setkání občanů proběhlo ve velmi přátelském duchu 
a během jednání bylo podáváno i malé občerstvení.

Chtěl bych poděkovat všem dobrovolným pracovníkům Občanského 
sdružení pro Ďáblice a Komisi životního prostředí za iniciativu a za jejich 
přístup k problému a také za to, že jim není lhostejný osud naší obce.

Věřím, že na příštím setkání budou v sále obsazena již všechna místa 
a mnozí budou muset ještě třeba i postát, protože již nebude místo k seze-
ní, a že svou přítomností podpoří dobrou věc, o jejíž prosazení se snaží-
me.                                                                                         

Karel Jelínek                                                                                           

P

Poděkování

Sousedé, se kterými hovořím 
o ochranném pásu zeleně vně 
areálu skládky  říkají, že tam 

měl být již dávno......

..........najdou se chlapi, kteří se do toho pustí ? 

sa uvnitř areálu, bude částečně vykácen. No- zařadili ozeleňování okolí skládky vně jejího are-
vý  bude v souvislosti s rozšířením půdorysu álu.(návaznost na petici občanů, týkající se 
skládky vysázen opodál a dotkne se polní ces- zájmu o vysazování stromů v obci - více  web 
ty mezi Ďáblicemi a Zdiby, kde vede žlutá Občanského sdružení pro Ďáblice - rubrika 
turistická značka. V územním plánu z roku Skládka v lese) Požadavek nebyl žádným zastu-
2006 je v tomto místě k realizaci navržen bio- pitelem do programu včleněn. Pan místostarosta  
koridor - pruh zeleně lemující po stranách Engel předal zastupitelům podklady, které by 

Po prázdninových  dovolených je vhodné  polní cestu v celkové šířce cca 60m. Se stáva- měly iniciovat zájem námi volených zástupců o 
znovu oživit povědomí občanů o prostředí  živo- jícím ochranným pruhem zeleně realizova- danou problematiku. Žádný ze zastupitelů na 
ta v Ďáblicích. PoVeřejném projednání EIA k ným firmou .A.S.A. by vytvořil zónu 80m schůzi nereagoval. Pan Engel nám tazatelům sdě-
rozšíření skládky o jednu sekci, které proběhlo v širokou. Rozšířením skládky, ukazuje se, do- lil, že ozelenění okolí skládky je prozatím téma k 
lednu letošního roku, MŽP vydalo souhlasné jde ke zúžení pásu zeleně na šířku 60 m, pro- diskusi a informoval nás o tom, že za současného 
stanovisko. Firma .A.S.A. začala připravovat tože ochranný stromový pás skládky dle sou- právního systému je získání pozemků k vysázení 
další dokumenty potřebné k založení rozšiřující časné úpravy překryje část biokoridoru. Do- stromů okolo skládky neřešitelné.
sekce 26. Ty musí zohlednit podmínky pro fázi jde-li k realizaci rozšíření skládky o sekci 26, Jak jsem již zmínila, ráda pohovořím se sou-
přípravy souhlasného stanoviska MŽP. Sem pat- bude ochranný pás sahající k polní cestě vysá- sedy. Jeden muž k danému tématu řekl toto:
ří i prohloubení spolupráce s naší MČ. V polovi- zen. Nabízí se naprosto přirozený nápad, aby "Ať mi někdo vysvětlí, proč zřízení skládky, 
ně srpna mi byl zapůjčen dokument s názvem II. s realizací ochranného pásu zeleně firmou která slouží soukromému podnikateli k podniká-
etapa skládky - rozšíření. Stupeň - Dokumentace .A.S.A. proběhlo i vysazení části biokoridoru ní, je možné na půdě, na které se nedá zřídit 
pro územní rozhodnutí. Ten firma .A.S.A. po- na druhé straně cesty. To si vyžádá větší pra- ochrana proti negativním jevům při podnikání 
skytla naší MČ k vyjádření. Materiály obsahují  covní úsilí  našich zastupitelů. vznikajícím, když ochrana má posloužit  nám 
také zprávu o vegetačních úpravách. Z té vybí- Před červnovým veřejným zasedáním všem."  -Mluvil mi z duše.
rám některé informace. 20 m široký pás stromů, obdrželi zastupitelé písemný požadavek ob-
který nyní lemuje západní část skládkového těle- čanské iniciativy, aby do programu jednání                                                              Milada Stroblová                                                                                                                     

Děkuji sociální komisi ZMČ Praha - Ďáblice 
za blahopřání k mému

životnímu jubileu i za květiny a finanční dar.

Věra Černá

Soukromé vlastnictví vadesátých let své relevantní při- parcely (např.) věnovali Praze, či územní systém ekologické stability 
pomínky, proč je soukromé vlast- místo stavby domečků zasadili le- krajiny (ÚSES). Území biokoridoru 

Proč hlavní město Praha, resp. nictví nedotknutelné, proč nelze s. Nikdo nemá peníze na výkup nemusí umožňovat rozhodující části 
český stát vydal restituentům pozem- donutit soukromého vlastníka k dle cenových map, nikdo dnes ne- organismů trvalou nebo dočasnou 
ky pod skládkou a v okolí skládky, odprodeji či vysázení lesa, proč prosadí vyvlastnění ve veřejném existenci, slouží především k migra-
proč soukromí vlastníci prodali po- peníze nesmrdí atd.atd. zájmu (nový rok 1948 ?).  V sou- ci mezi biocentry. Biokoridory jsou v 
zemky společnosti .A.S.A., proč Jednoduché nebo složité otáz- časné době neexistuje způsob ře- naprosté většině případů přírodní plo-
vlastně historicky vznikla skládka v ky, jednoduché nebo složité odpo- šení této problematiky na celo- chy: strouhy, meze, aleje, souvislé pá-
Ďáblicích, proč hlavní město Praha vědi ? státní úrovni a tím spíš neexistuje sy křovin, živé ploty apod. V ojedi-
nevykupovalo zpětně okolní pozem- V pražském zastupitelstvu se za současného právního stavu v nělých případech však může jít i o po-
ky k zajištění vegetačních úprav, před prázdninami objevil návrh naší MČ. A ještě k doplnění vý- změněnou část krajiny - např. pole 
proč vlastníci, kterým patří pozemky radního Langmajera (ODS) na znamu slova biokoridor (zdr. wi- mezi dvěma lesy, nebo i o umělý pr-
v okolí skládky, nerealizují "zeleň" v vytvoření zeleného prstence ko- kipedia) vek - přechod pro zvěř přes dálnici. V 
souladu s územním plánem, proč tito lem Prahy. Jistě ušlechtilá myš- Biokoridor je lineární úsek lese je biokoridorem širší cesta nebo 
vlastníci nenámitkovali územní plán, lenka a samozřejmě také velmi krajiny, který umožňuje migraci průsek, v polích a na loukách mají ob-
který jim tuto zeleň do jejich pozem- populistická. Nikdo však neřek- organismů (tedy nikoliv osob ne- dobnou funkci křovinné meze, větro-
ků "nadělil", proč nepodávali občané ne návod, jak donutit 18.000 bo cyklistů) mezi jednotlivými bi- lamy, živé ploty či potoční a říční lu-
či nějaké seskupení již počátkem de- vlastníků pozemků, aby stavební ocentry. S nimi dohromady tvoří hy. Tomáš Engel



L

ˇstrana 4                                                                                                                                                                              zárí 2008                                                        
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Ze školních lavic

Od 2.9. bude pracovat také školní 
družina. Její kapacitu (99 žáků) již 
bohužel MŠMT nepovolilo navýšit, 
přesto věřím, že většinu zájemců z 
řad žáků 1. až 3. tříd bude možné do 
ŠD přijmout. Školní knihovna bude 
otevřena od října každé úterý a čtvr-
tek. V tyto dny bude rovněž během 
polední přestávky zajištěn dozor nad 
žáky 5. třídy a 2. stupně, kteří budou 
mít zájem trávit volné hodiny před 
odpolední výukou ve škole. Ve škole 
bude pochopitelně pracovat i řada 
kroužků, Klub mladých diváků a čte-
nářů a nadále zde bude probíhat výu-
ka ZUŠ. Stravování žáků i zaměst-
nanců včetně doplňkového prodeje 
pod vedením paní Petřikovové zajiš-
ťuje již dlouhodobě firma Sodexho. 

A mateřská škola? I zde nastala 
řada změn. Od 1. 9. 2008 je kapacita 
MŠ navýšena na 170 dětí Počet tříd 
se zvýšil na 6, počet dětí na 162. Rov-
něž do MŠ nastoupily nové zaměst-
nankyně, paní učitelky, paní kuchař-
ky a paní uklízečka. Během září bude 
upřesněna nabídka kroužků pro star-
ší děti MŠ a činnost většiny kroužků 
bude zahájena v měsíci říjnu. Během 

se naučí spoustu 
věcí, které uplatní 
v dalším studiu. 

Letošní školní rok jsme zahájili v Přejeme jim hod-
pondělí 1. září již tradičně slavnost- ně úspěchů.
ním přivítáním prvňáčků v sále zá- Po slavnostní 
kladní školy. Máme opět dvě 1. třídy, zahájení školního 
do kterých nastoupilo celkem 49 žáč- roku pro 1. až 4. 
ků. Moc jim to při slavnostním zahá- třídy následovalo 
jení slušelo a jistě se většina z nich do pochopitelně také 
školy těšila. Možná, že  někteří měli slavnostní zaháje-
přeci jen  z prvního školního dne tak ní pro žáky 5. - 9. 
trošku strach, možná uronili i slzič- tříd. No a po něm 
ku, ale na podium v sále školy se již se již žáci odebrali 
přicházely představit statečné a pod vedení tříd-
usměvavé děti s rozzářenýma očima. n ích  uč i t e lů  do  
A pokud je nějaká drobná nejistota svých tříd. Prázd-
trápila, určitě jim ji pomohli překo- niny definitivně 
nat žáci 2. - 4. tříd, kteří je vítali po- skončily, nastal 
tleskem, malé pozornosti a milá slo- nový školní rok a s 
va paní starostky. Věřím, že se našim ním opět plnění 
prvňáčkům bude ve škole líbit, na- k a ž d o d e n n í c h  
jdou si nové kamarády a hlavně, že školních povin-

ností.    školního roku bude ve školce probí-
Co se pro letošní rok hat celá řada aktivit od karnevalů, 

změn i lo?  P ředevš ím přes besídky, plavecký výcvik, po 
vzrostl počet žáků, na- výlety, divadelní představení ap. 
stoupili noví učitelé a roz- Tyto informace "ze školních la-
šířil se počet tříd. Celko- vic" zahrnují převážně základní úda-
vě navštěvuje ZŠ již 294 je o škole. Podrobněji Vás budu, tak 
žáků, z toho 1. stupeň 200 jako v uplynulých létech, o jednotli-
a 2. stupeň 94. Výchov- vých akcí probíhajících v ZŠ i v MŚ, 
nou poradkyní školy pro průběžně informovat jak na strán-
1. stupeň je paní učitelka kách Ďáblického zpravodaje, tak na 
Dana Fatrdlová, pro 2. webu i ve vývěsce a na nástěnkách 
stupeň ředitelka školy školy. 
Milada Bulirschová. Spe- Závěrem přeji všem - dětem, žá-
ciální pedagožkou školy kům, učitelům, ostatním zaměstnan-
je paní učitelka Irena Po- cům školy ale i rodičům - krásný, 
hludková a školním meto- pohodový a především úspěšný škol-
dikem prevence pan uči- ní rok 2008 - 2009. 
tel Viktor Černohorský.               Milada Bulirschová, 

                                            ředitelka školy

ˇ
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Letní fotbalové soustředění 
mládeže SK Ďáblice 

letos i s nejmenšími fotbalisty

80 objednaných míst na 
letní soustředění jsme letos 
zaplnili v rekreačním stře-
disku Naděje u Svratouchu 
do posledního místa, a to 
jsme jeli ve dvou termínech 
- Mladší přípravka, Starší 
přípravka a Mladší dorost 
ve dnech 16. - 23.8, Mladší 

žáci a Starší žáci v termínu 23. - 29.8. Nádherná 
příroda a nakonec i hezké počasí nám umožnily na-
plno využívat fotbalové hřiště TJ Svratouch, které 
bylo naší fotbalovou základnou. Zde probíhal tré-
nink i přátelská utkání s místními týmy, při kterých 
byla nádherná atmosféra. Dorostenci fandili nej-
menším a ti jim to pak zase vraceli skandováním: 
"SK Ďáblice, jinak to nevidím!" nebo jméno naše-
ho hráče a opět "jinak to nevidím!". Tento popěvek 
se pak nesl z pokojů nejmenších i o poledním klidu 

a před večerkou. Celkově asi nejvíce "legrace" si 
užili trenéři nejmenších kluků 5 - 7 let. Pro některé 
to byl první pobyt bez rodičů a tomu odpovídaly i 
perličky dětí během soustředění. Například: trenér 
před během na 400m rozděluje kluky a sděluje jim, 
že budou běhat po čtyřech (myslí ve skupině)  a je-
den z kluků říká "trenére já po čtyřech (myslí nohy a 
ruce) běhat neumím". Nebo trenér se na pokoji ptá, 
kde má klučina část vybavení a hošík okamžitě  rea-
guje: "máma nedala", ale jinak své první soustředě-
ní kluci i trenéři zvládli na výbornou. Je 29.8. pátek 
pozdě večer a ze soustředění se ke škole vrací druhý 
turnus. Trenéři po týdnu soustředění nemohou 
téměř mluvit a sípajícím hlasem informují rodiče o 
průběhu soustředění a o následujících trénincích. 
Výsledky soustředění se ukážou v podzimní sezó-
ně, kdy budeme sledovat, jak týmy v jednotlivých 
soutěžích uspějí. Zajímavé bude sledovat Starší 
žáky, kteří postoupili do vyšší I.třídy, což je obrov-
ský úspěch Ďáblického mládežnického fotbalu. Z 
vlastní zkušenosti a ze zkušeností kolegů mohu říci, 
že týden soustředění je velká dřina, velká zodpo-
vědnost a především týden letní dovolené věnova-
né dětem z Ďáblic, za což patří všem VELKÉ podě-
kování. 

                                     Za mládež Michal Mošnička

G3C – II. Třída – skupina C (starší přípravka)

Den Datum Čas Tým

 NE 7.9.2008 10:00 Nebušice – Ďáblice

 SO 13.9.2008 09:00 Ďáblice – Vinoř

 SO 20.9.2008 09:30 Kopanina B – Ďáblice

 SO 27.9.2008 09:00 Ďáblice – Uhelné sklady

 SO 4.10.2008 14:45 Union Žižkov – Ďáblice

 SO 11.10.2008 09:00 Ďáblice – Třeboradice B

 NE 19.10.2008 12:00 Bohnice – Ďáblice

 SO 25.10.2008 08:15 Loko Vltavín – Ďáblice

 SO 1.11.2008 09:00 Ďáblice – Dolní Měcholupy

9.11.2008 Volno – Ďáblice

 SO 15.11.2008 09:00 Ďáblice – SK Vikt. Žižkov B

SK  ĎÁBLICE

ˇ


