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Kontejnery v obci
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů

v Městské části Praha - Ďáblice ve 2. 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:  
  
 

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

RŽP

11. a 12. října  2008 
22. a 23. listopadu 

!!
  

      16.30 - 16.50                  17.30 - 17.50  

      17.00 - 17.20                   18.00 - 18.20

Termíny jednorázového sběru nebezpečných složek 
komunálního odpadu, prostřednictvím speciálního 

krátkodobě přistavovaného vozidla : 

28.10. 2008  
                                

     u křižovatky ul. Hřenská -                         v ulici U Prefy
   Květnová (před úřadem MČ)                                    

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

Sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu 

VELKOOBJEMOVÉ   
KONTEJNERY NA  BIOODPAD

15. listopadu  
od 9.00 do 12.00 

Oznamujeme občanům, že v listopadu 2008 proběhne 
opět sběr bioodpadu a v obci budou přistaveny 
velkoobjemové kontejnery na bioodpad v tomto 

termínu: 

v ulici Legionářů,
v ulici Květnová  v zálivu komunikace před č.p 448 ,

v ulici Na Blatech,
na Koníčkově náměstí

Do velkoobjemových kontejnerů lze odkládat pouze bioodpad ! 
U každého kontejneru bude po celou dobu pracovník, který 

bude kontrolovat ukládaný odpad. 
                                                                                                                                                                                 

 
                                                                                                                        RŽP
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Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 

                      informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 41. jed-
nání rady) 
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ní patřičných opatření
! schválila na základě předlo-

žených nabídek uzavření 
smlouvy o dílo na akci "O-

! schválila znění nájemní smlouvy prava chodníků a komunika-
na pronájem garáže u č. p. 161 cí" s firmou Jiří Toman za 
Ďáblická. cenu 949 496,20 Kč (včetně 

! schválila znění smlouvy o zříze- DPH)
ní věcného břemene k pozemku ! na základě stavu zeleně v pás-
p. č. PK - 481 v k. ú. Ďáblice mu mezi chodníky a komuni-

! doporučila navýšit rozpočet MČ kacemi RMČ požaduje, aby 
Praha - Ďáblice v položce údržba Ing. Králíková z RŽP vyzvala 
zeleně o částku 500 000 Kč majitele objektů přilehlých k 

! doporučila na základě výsledků neudržovaným pasům k ná-
měření hluku (limity hlukové pravě. V případě neuposlech-
zátěže jsou překračovány pouze nutí výzvy budou úpravy po-
v určitých časových úsecích) zemků zadány společnosti 
požádat hygienickou stanici o starající se o zeleň v obci

                  zpracoval tajemník ÚMČprovedení dalších měření a vydá-

27.10.08.  od     9,00    do  11,30  
24.11.08   o d   12,30    do  15,00       
4.08.08     od   12,30    do  15,00  

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení:

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu 
VW Transporter, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., 

zaparkovaném na pěší zóně na rohu ulic 
Osinalická a Hořínecká (u bývalého kina) v Ďáblicích.

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých 
obcí a částí Prahy. 

Bližší informace na tel. číslech 267175174 a 267175202.

Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinnou společností  
Prometheus,energetické služby, s.r.o. a úřadem MČ Praha-
Ďáblice nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. "mo-
bilní obchodní kancelář" , jejímž prostřednictvím si stávající i po-
tenciální zákazníci Pražské plynárenské,a.s. mohou vyřídit záleži-
tosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontakt-
ních míst v Praze 2  a  4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující 
služby:
> zahájení, převod a ukončení odběru zemního ply-

nu
> změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasí-

lací adresy, jména atd.) 
> převzetí reklamace
> výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
> informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami 

zemního plynu
> tiskopisy a informační brožury

Krátká bioinformace

Kontejner na bioodpad ze zahrad ďáblických občanů 
bude k dispozici u vjezdu do areálu .A.S.A. minimálně do 
konce listopadu 2008.
                                                                                                                  Tomáš En-

ˇKOMISE         TERMÍN              AKCE                         POZNÁMKA

22.10.                   Vítání občánků                     od 15,30 h v atriu ZŠ

23.10.                   Vítání občánků                     od 15,30 h v atriu ZŠ

4.11.               Koncert Karla Štědrého             od 18,00 h v sále ZŠ zazpívá písně 
                                                                                        ze svého repertoáru, vstup zdarma

18.11.                  "Výtvarná dílna"                     od 17,00 hodin v jídelně ZŠpro děti 
                       - vazba vánočních motivů              i dospělé, přihlášky na tel. 721137523
                             z kukuřičného šustí          nebo zsuparkanu@volny.cz  
                                                                                        pomůcky viz plakátky, vstup zdarma

22.11.                  Dýňová slavnost - ples         od 20,02 h v sále a atriu ZŠ ve
                                                                                       spolupráci se sportovní komisí a ŠKK 

ŠKOLSKÁ 
A KULTURNÍ

SOCIÁLNÍ

SDRUŽENÍ 
ĎÁBLICKÉHO MÍČE

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

tel.  773 144 608

Srdečně vás zveme 
na děkovné bohoslužby za úrodu 

ve sboru církve v Ďáblické ulici.  
Bohoslužbu doplní hudba a recitace.

Jako každý rok vzpomeneme našich 
zesnulých při bohoslužbách 

v neděli 19. října 2008 od 9.00 

v neděli 2. listopadu 2008 od 9.00
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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

LISTOPAD 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.            

Otevírací doba:Po 18-21/ Čt 19-21/ Pá 7.11. 
19-21/ Ne 14-16. Po 17.11. zavřeno !
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a 
cestopisné v pondělí od 18:30. 
10.11. RNDr. Petr Rojík: Mladá vulkanická 
aktivita v západních Čechách.
24.11.Mgr. Mojmír Kopečný: Hvězda nad 
Betlémem - staré mýty a nová fakta.
FILMOVÉ VEČERY s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18:30.
3.11. Slunce,Člověk a nebeská mechanika, Per-
seus.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy Čt 
19-21, Pá 7.11. 19-21/ Ne 14-16 a v Po 3.11. 20-
21 za jasného počasí. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: 
Slunce - povrch se skvrnami
Venuše - za dobrých podmínek
Noční obloha: 
Měsíc - od 4.11. do 16.11.
Uran - za dobrých podmínek
Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy - po celý 
listopad
Hvězdokupy,mlhoviny, galaxie - za bezměsíč-
ných večerů Při nepříznivém počasí ( zataženo 
) je možné promítnout filmy a prohlédnout si 
přístrojové vybavení hvězdárny a astronomic-
kou výstavu. 
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek od 18 do 19 mohou hvězdárnu 
navštívit předem objednané skupiny návštěvní-
ků 
(5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, ško-
ly). 
Program: pozorování oblohy nebo promítání 
filmů .
ŠKOLNÍ POŘADY
vždy v Po, Út, St, Čt a Pá v 8:30 a 10:30 pro pře-
dem objednané školní výpravy. 

B l i ž š í  i n f o r m a c e  a  o b j e d n á v k y  n a  č .  
283910644.

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

SK  ĎÁBLICE

 

 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

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

Den Datum Čas Tým
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dujících let podařilo místo pietně 
upravit a jednotlivým obětem vztyčit 
pomníky. Vzniklo tak Čestné pohře-
biště třetího odboje s dětským hřbi-
tůvkem opodál. Dodnes je však pro-
blematické zmapovat, kde přesně se 
kdo nachází. Na čestném pohřebišti 
mají totiž pomníky oběti z celé re-
publiky. Přesné popisy hrobů chybí. 
Nejlépe je zmapován pouze jediný 
hrob, ve kterém leží páter Josef Tou-
far, zavražděný ve vykonstruovaném 
procesu tzv. Číhošťského zázraku, 
protože se jeho případ v šedesátých 
letech znovu otevřel.

Na ďáblickém hřbitově jsou hro-
madných hrobů desítky. Odpočívají 
zde i atentátníci na Hendricha. Do 
zdejších jednasedmdesáti šachet se 
pohřbívalo už od roku 1943, takže 
kromě obětí komunismu zde leží i 
bojovníci protinacistického odboje. 
Ostatky nepohodlných se zde uklá-
daly až do roku 1961. Leží zde napří-
klad atentátníci na Reinharda Heyd-
richa Kubiš a Gabčík i parašutisté z 
výsadku Silver A Bartoš, Valčík či 
Potůček. Jen pár kroků od hrdinů od-
boje leží i nacističtí zločinci, K. H. 
Frank, Harald Wiesmann, odsouzený 

nemocná. Tělo matky jí nechtěli nová. O hrozivém zjištění neměla za vyhlazení Lidic, či protektorátní Svědectví vydat  a proto dlouho pátrala, kde však kromě hrobníkových slov ministr Emanuel Moravec.        
skončily alespoň ostatky matky. jediný důkaz. Místo brzy zarostlo Na ďáblickém hřbitově jsou po-na Ďáblickém Jeden příslušník SNB ji poslal za a zpustlo. Zavezli to hřbitovním chovány ostatky 207 politických věz-
hrobníkem Ďáblického hřbitova. smetím a později z toho udělali ňů umučených a popravených mezi hřbitově
Ten jí nakonec nechal za úplatu smetiště. Oficiálně se informace lety 1948 a 1959. Stejně jako ostatky                 nahlédnout do plánku pohřebiště. paní Mašínové potvrdily až na sedmatřiceti dětí                .text a foto:Ďáblický hřbitov v Praze skrývá Zjistila, že matka byla pochována začátku devadesátých let. Znám-                                            Z. Sobotkasmutné tajemství. V jednom ze zdej- ve společném hrobě, kterým se ky po jámách byly navíc v terénu 

ších hromadných hrobů leží 37 novo- říkalo šachty. Šachet bylo po levé díky propadlé půdě 
rozeňat. Dcera politické vězeňkyně straně u hřbitovní zdi hned něko- stále patrné. Exis-
Zdeny Mašínové se to dozvěděla už lik. Do každé se vešlo dvaatřicet tenci jam napovída-
v 50. letech při pátrání po hrobu své těl. Byly do nich ukládány podle la často až metr pod 
matky. Vše potvrdila až po revoluci informací hrobníka děti, které se úroveň terénu pro-
zjištění bývalých politických vězňů. narodily v padesátých letech že- padlá půda, neboť 

Zdena Mašínová mladší, sestra nám vězněným na Pankráci. Vět- kosterní pozůstatky 
bratří Mašínů, začala v roce 1956 šinou nežily déle než několik dní, a rakve během let 
pátrat, kde je pohřbená její matka - často zemřely hlavně kvůli ne- vyhnily a několik 
zemřela v roce 1956 v pankrácké věz- kvalitní péči. Když v hrobě dlou- pater beden se tak 
nici na rakovinu. Ve vykonstruova- ho neměli plný počet, doplňovali postupně propadalo 
ném procesu byla odsouzena na 25 to dospělými osobami. V jedné stále víc.
let kvůli odbojové činnosti svých takové šachtě byla proto pocho- S velkým úsilím 
synů. Do vězení nastoupila už těžce vaná i matka, paní Zdenka Maší- se jim během násle-
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Ďáblické 
šlapky 2008

věkových katego- o život. A protože při takovém výšla-
rií. A co by to bylo pu pěkně vytráví, byl na závěr pro 
za závod, kdyby všechny připraven gulášek v Červe-
Ti nejlepší nevy- ném mlýně. A koho druhý den bolely 
stoupili na pomy- nohy, musí přes rok víc trénovat!               

                         Sdružení slné stupně vítě-
z ů !  N e d ě l i  
zpestřil výlet 
do  Ne l aho-
zevsi. 

Tentokrát 
b y l y  t r a s y  
dvě. Zdatněj-
š í  c y k l i s t y  
č e k a l o  5 0  
kilometrů a 

Již potřetí zářijový víkend druhá skupi-
patřil v Ďáblicích milovníkům na si část cesty zpestřila 
kol. Sobotní závod v Ďáblickém jízdou vlakem. Nazpátek jeli 
háji včetně různých disciplín zdo- všichni společně. I ti nej-
lalo přes padesát cyklistů všech menší šlapali do kopců jako 

ďáblického míče

Začátek 
školního roku 

v mateřské škole

zahájena činnost jednotlivých školce líbilo, těším se na spolu-
kroužků - výtvarného, hudebního práci s rodiči a děkuji paním uči-
a tělovýchovného, které povedou telkám, uklízečkám a kuchařkám 
paní učitelky z MŠ. Angličtinu, za jejich velmi dobrou a zodpo-
flétnu, keramiku a taneční krou- vědnou práci.     
žek vedou nasmlouvaní lektoři. 

                                                                                  Každý měsíc se v prostorách MŠ 1. září 2008 začal školní rok i v 
uskuteční divadelní představení Mateřské škole v Ďáblicích. Zatímco 
pro všechna oddělení. Předškolá-před 10 lety zde bylo kolem 50 dětí 
ci budou jezdit do DDM Krynic-ve dvou třídách, v letošním roce se 
ká, kde se zapojí do ekologického otevřelo již 6. oddělení a dětí je tu 
programu - Putování za duhou a více než 160.
od února se mohou přihlásit na Pro nováčky nebyl začátek leh-
kurzy plavání, které probíhají v ký, vždyť zůstat poprvé bez mamin-
areálu Tesco Lagoon.ky není opravdu jednoduché, ale dí-

Ve školce bude probíhat mno-ky spolupráci rodičů a paních učite-
ho dalších akcí, o kterých budou lek se vše brzy zvládlo. Ostatní "o-
rodiče průběžně informováni střílení" žáci se už těšili na své kama-
nejen paními učitelkami, ale i na rády a na to, co nového je čeká.
internetových stránkách školy.     Během školního roku se uskuteč-
Přeji všem žákům, aby se jim ve ní řada akcí. Začátkem října bude 

                              Martina Buderová, 
                           zástupkyně ředitelky
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Slovo starostky
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mohl tento sportovně kulturní 
program v klidu připravit. Bohu-

Nechci polemizovat nad zpráva- žel tomuzřejmě něco jiného brá-
mi, které byly otištěny v Ďáblickém nilo a nyní se dozvídáme, že neby-
opozičníku- konečně v neanonymní la vstřícnost zestrany radnice a 
verzi. Nechť si každý čtenář těchto proto budou děti ochuzeny o urči-
jistě "zaručených" argumentací udě- tě zajímavý zážitek..Ještě, že 
lá sám svůj názor. Nemohu však ne- existují mailové zprávy, které 
chat bezpovšimnutí lítostivé sdělení uchovávají pravdivá fakta k této-
o možné, avšak neuskutečněné Cray- záležitosti. Bohužel o některých 
zy olympiáděpro děti na hřišti TJ dalších argumentacích v "Opo-
Ďáblice. zičníku"podobné záznamy nee-

Skutečnost je taková, že pořada- xistují, ale je možné dopátrat se 
telé byliupozorněni na postup, dle přesnějších verzí v zápisech z 
kterého bylo nutné jednat o pro- jednání rady, zastupitelstva, vý-
nájmu hřiště natuto akci. Není mož- borů i komisí, anebo ve výkladu 
né s ohledem na uzavřenou smlouvu právníků apod. 
mezi MČ Ďáblice a TJ obejít právní Máte-li tedy občané Ďáblic 
stav a dožadovat se jiných pravidel. zájem ověřit si některá fakta, je-
Pan ing. Novotný byl informován možné dát dotaz, případně na-
včas a velice vstřícně ze strany MČ, hlédnout do zmíněných zápisů. 

                        Danuše Ševčíkovájaké kroky je třeba učinit,aby se 

Svědectví 
na Ďáblickém 

hřbitově
(str. 4)
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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

KOUPÍME 
ZAHRADU 

NEBO 
ORNOU PŮDU 
NA ZAHRADU 
V ĎÁBLICÍCH

774 084 252
 286 588 694

(může být i se starší 
nemovitostí, možnost 
nechat užívat původní 

majitele)
Přímý zájemce - 

Jandovi: 

ˇ

ˇ̌
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PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

! REHABILITAČNÍ CVIČENÍ-
Zveme všechny seniorky na reha-
bi l i tační  cvičení ,  k teré  je  od 
1.10.2008, každou středu od 17,00 
hod. do 18,00 hod., v cvičebním 
sále, v prvním patře Obecního do-
mu, ulice Ke kinu čp.159. Cvičení 
vede paní Věra Dvořáková. Cena 
40,- Kč za hodinu. Případné dotazy 
na tel. 283 921 191, 723 190 973

! Prodám 12letou nenáročnou 
palmovitou rostlinu, cca 2m 
výška, 2m šíře, vhodná pro vět-
ší místnost. Ev. přivezu. Tel. 
737150615



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

ˇ̌̌̌ ˇ̌ˇ̌

PLACENÁ  INZERCE
ˇ

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. října.
Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Za roznos zpravodaje odpovídá V. Dvořáková tel.: 283921191.
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