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Slovo starostky

D
zení staveniště,což podstatně na výstavbu retenční nádrže. rý zpracovával Odbor územního plá-
zlepší výjezd z této lokality na ul. Všechna jednání týkající se nování MHMP. Přednostně se zabý-
Kosteleckou, a to již k termínu stavebních akcí Na Blatech pro- val velmi svízelnou dopravní obsluž-

Do konce roku není daleko, proto 31.12.2008. Rada MČ Ďáblice bíhají v časově náročných termí- ností v tomto území. Celý plán však 
se zmíním o některých plánech, které tuto smlouvu akceptovala a v nech a nejsou jednoduchá. To zkolaboval po sedmi letech projed-
by měly být ještě letos zrealizovány. budoucnu bude naše městská snad vědí všichni, kteří se zabý- návání a to díky sobeckým zájmům 

Investor OMI hl.m. Prahy by měl část jednat o odkupu potřebných vají jakoukoliv větší stavební některých vlastníků nemovitostí na 
podat zprávu o výsledku výběru zho- pozemků na rozšíření komunika- činností. Jen připomínám, že v ďáblické i čakovické straně (viz 
tovitele na další práce v prodloužené cí. Po dobu stavební činnosti bu- lokalitě Na Blatech se v uplynu- Zpravodaj červenec 2008).
části ul. Kučerové. Konkrétně se to de tedy fungovat tento stav a poté lých sedmi letech mnohé změni- Jak jste možná zjistili, již nepo-
týká položení vodovodu a plynovo- budou konečně řešeny definitiv- lo. K lepšímu určitě vybudová- kračuje výuka Veřejně právní školy 
du včetně přípojek k budoucím sta- ní povrchy komunikací a chodní- ním infrastruktury. Zátěží pro TRIVIS v pavilonu školky. Vzhle-
vebním parcelám. Finanční prostřed- ky, což je investiční akce Magis- starousedlíky je samozřejmě neu- dem k tomu, že prozatím stačí kapa-
ky nebyly Magistrátem hl.m. Prahy trátu hl. m. Prahy. Tomuto však stále probíhající stavební aktivi- cita šesti oddělení mateřské školky, 
vyčleněny na tuto akci, tak jak se pů- ještě bude předcházet vybudová- ta, a to jak soukromých investorů rozhodla rada veřejným záměrem 
vodně předpokládalo, proto se ter- ní dešťové kanalizace a retenční tak i zmíněné firmy BUSSMAR- pronajmout volný pavilon na škol-
mín posunul. nádrže, do které se kanalizace K. V budoucnu tu vznikne po- ské zařízení. Nenašel se žádný zá-

V lokalitě Na Blatech se firma napojí. měrně vzhledná a živá část obce, jemce a proto je uvažováno, jak s tím-
BUSSMARK s.r.o. dohodla s tam- Vzhledem k tomu, že je spo- kde se bude jistě slušně žít. Svěd- to objektem naložit. Samozřejmě 
ním občanským sdružením o do- lečným zájmem jak MČ Ďáblice čí o tom i stoupající ceny pozem- přednostně pro účely školské, což 
pravním režimu po dobu výstavby 26 tak i firmy BUSSMARK vyřešit ků, které se v posledních třech bude věcí společného investičního 
rodinných domků, které bude tato problémy s odvodem povrcho- letech zvedly téměř trojnásobně. plánu vedení základní školy a zastu-
firma realizovat na pozemcích býva- vých vod v tomto území, byla Tady musím připomenout, že ce- pitelstva naší městské části.

                               lého areálu ČKD. V uzavřené doho- uzavřena smlouva o spolupráci lá lokalita byla řešena regulačním 
                               Danuše Ševčíkovádě se firma zavazuje vybudovat zaří- (spolupodílení se na nákladech) plánem "Čakovice - západ", kte-

Vítání nejmladších občánků 
Ďáblic

Po roce jsme se znovu sešli, abychom uvítali nejmladší občánky Ďáblic. 
Je to velmi chvályhodná akce naší obce, přesněji sociální komise pod vede-
ním předsedkyně Dr. Jany Bártové. Vítání se opět uskutečnilo v minimálně 
dobrém stylu v příjemném prostředí atria naší školy. Ty tam jsou doby, kdy 

 vítání uskutečnilo během jednoho odpoledne. 
Jako v loňském roce vítání probíhalo ve dvou dnech 22. a 23. října, ne-

boť obec se zvětšuje a roste také počet dětí. Celkem jsem přivítali 33 občán-
ků (první den 16 a druhý den 17).                                    (pokračování na str.6)

se

Adopce afrických dětí
(více na str. 6)
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Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 42. jed-
nání rady) 
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! souhlasila s předloženým ná-
vrhem rozpočtového opatření č. 3 
na rok 2008
! schválila oznámení o jednostran-

ném zvýšení nájemného v bytech
! schválila znění Dodatku č. 2 Ko-

lektivní smlouvy uzavřené dne 
31. 01. 2007
! souhlasila s podmínkami přijetí 

žáka k zájmovému vzdělávání ve 
školní družině ZŠ stanovené ve 
směrnici č. 14/2008 a to s účin-
ností od 1.9.2008
! souhlasila s uzavřením smlouvy o 

dílo č.15/2008 a s uzavřením do-
datku č. 1 k této smlouvě, dle kte-
rého budou provedeny další práce 
v prostorách Základní školy U 
Parkánu 14/11 v Praze 8 - Ďábli-
cích (vybourání podlahy, mani-
pulace se sutí, výměna PVC, ma-
lování) za celkové finanční nákla-
dy 68 839,60 Kč + DPH

"Oprava chodníků" dle ceno-
vé nabídky
! souhlasila připojit se k odvo-

lání MČ Praha - Dolní Chabry 
k  u s n e s e n í  č j .  S - M H M P 
45912/2007/OST "Silniční 
okruh kolem Prahy stavba č. 
519 Suchdol - Březiněves", 
které bylo postoupeno naší 
MČ, jako účastníku řízení ze 
stavebního odboru MHMP
! souhlasila s cenovou nabíd-

kou na projekční práce rekon-
strukce menší parkově upra-
vené plochy (Červnová - Čer-
vencová) od Ing. Ivany Řehá-
kové
! souhlasila na základě doporu-

čení Sociální komise se zařa-
zením žádosti pí. Mejstříkové 
o nájem bytu do evidence
! souhlasila s poskytnutím fi-

nančního daru ve výši 30 000 
Kč(slovy: třicet tisíc) SKP 
Diakonie ČCE s ohledem na 
skutečnosti, že již několik let 
vykonává sociální a pečova-
telskou službu pro občany 
Ďáblic a přilehlých městských 
částí

                  zpracoval tajemník ÚMČ! schválila objednání TDI na akci 

Lavičky 
Na četná přání obyvatel Ďáblic jsme nechali instalovat lavičky u auto-

busových zastávek v ulici Kokořínská. Dříve tam prý již jedna bývala 
přidělaná řetězem. Řetěz nevydržel a lavička zmizela, tak snad tyto nové 

                                                                      vydrží déle.       Tomáš Engel

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro in-
formaci občanů vybíráme některé 
nejdůležitější body z 43. jednání 
rady) 

čan zjistí, že by mohl vzniknout něja-Starosti ký problém, jistě zavolá na tělový-
chovnou jednotu a jasně řekne "ba-TJ Ďáblice cha kluci, tohle nemáte dořešené". 
Většina zastupitelů naší městské čás-

Tak si lidičky představte, na ti podporuje úsilí tělovýchovné jed-
odbor výstavby Prahy 8 dorazil noty a věřím, že v brzké době bude 
anonymní dopis, který udává naši vyřešen i odkup zbývajících pozem-
tělovýchovnou jednotu, respekti- ků od soukromých vlastníků pro no-
ve oddíl fotbalistů za černou stav- vé hřiště.
bu. Tím je myšleno to, že prostor Anonymní udání je opět charak-
treninkového hřiště zasahuje do teristické svými gramatickými i věc-
cizího pozemku. Fotbalisté se nými chybami a je doplněno typický-
snaží vlastními silami zajistit pe- mi fotografiemi.
níze z různých strukturovaných Pokud si všichni vzpomínáme, 
fondů pro stavbu umělé trávy na téměř dva roky trvalo, než byli vy-
treninkovém hřišti a tak udržet chováni anonymní pisálci k tomu 
zájem našich dětí o pohyb a fy- nebát se a nestydět se podepisovat 
zický rozvoj. Vždyť jenom oddí- pod literární výtvory v místním bul-
ly dětí a mládeže dnes mají přes várním plátku. A teď tohle, opět nepo-
sto malých fotbalistů. Pokud se depsaný a zákeřný text. Veškerá vý-
chlapi dopustili nějakých chyb a chovná práce musí začít znovu.
omylů v rámci přípravných prací, Dělám si z toho samozřejmě 
nepochybuje žádný normální člo- legraci, ale všichni, kterých se to tý-
věk o tom, že tak činili nevědom- ká (a zejména sportovci Ďáblic) jistě 
ky a s dobrým úmyslem. Všichni vědí své o autorech anonymního udá-
jsou vlastně amatéři v pravém ní. Nemám ten pocit, že by tito lidé 
slova smyslu. chtěli Ďáblicím prospívat.

A pokud nějaký rozumný ob-                                                Tomáš Engel 

veň jako útočiště pro lásku a úko-Byla jedna závora
ny s ní spojené.

Vezměte si, musel to být pří-
Za Ďáblicemi směrem na Březi- šerný šok pro nočního roztouže-

něves po podjetí dálnice můžeme ného jezdce, který si veze part-
odbočit doprava na polní 
cestu (částečně vyasfalto-
vanou), kterou se dostane-
me až do zašlé zahrádkář-
ské kolonie. Několikrát za 
sebou jsme byli upozorně-
ni městskou policií, že na 
této cestě u rozbořeného 
plotu chátrajícího zahrad-
ního domku skládají lidé 
anonymně odpad, který by 
měl patřit na skládku. Ně- nerku (partnera) na obvyklé mís-
kolikrát jsme nechali úsek uklidit, to a místo super (možná) zážitku 
ale místo je krásně zastrčené a láká dostane díky vlastní nepozornos-
pro skládání odpadu dál. Padlo roz- ti (a také proto, že nemá rozsvíce-
hodnutí umístit uzamykatelnou závo- ná světla) tyčí od závory do před-
ru na kraj komunikace s tím, že klíče ní části svého vozidla.
obdrží jednak vlastníci zahrádek a Černé skládky jsou velikým 
jednak nájemci polí v této lokalitě. nešvarem současnosti a protože 
Závora byla jeden den usazená a dru- vznikají pod příkrovem tmy, těž-
hý den již hlásí městská policie, že ko se viníci dají odhalit. Opravdu 
sice v lokalitě není žádný odpad, ale jsme umístěním závory chtěli 
že závora je prohnutá a vyvrácená se pouze zamezit odhazování černé-
stopami rozbitého skla a bílé barvy. A ho odpadu na obecních i soukro-
že při bližším ohledání zpoza opuště- mých pozemcích.
ných zahrádek vyrazila dvě auta, jed- Šmírování v soukromí a udá-
no řídila žena a druhé muž. Jedno vání patří do náplně práce vybra-
auto mělo zapařená skla. Tato auta ných a poměrně známých  jedin-
byla v pořádku beze stop poškození a ců, naštěstí je jich velmi málo.
rozbitou závoru profesionálně objela (Co se vlastně divíme, je to 
po poli. všeobecný národní zvyk. Ďáblice 

Tak bylo vlastně neplánovaně tedy nejsou výjimkou.) 
zjištěno, že prostor za zanedbanou                                  

Tomáš Engelzahrádkářskou kolonií slouží záro-
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si pod tím představit? Určitě ne kosti z kuřete ne- (vždy v sobotu), během vegetačního období, 
bo mrtvého krtka. Do kompostejneru patří např. tedy od 1. dubna do 30. listopadu kalendářní-Kompostejner 
shrabané listí, posekaná tráva, plevel, zbytky ho roku. 
rostlin, nepotřebná zemina z květináčů, dřevěné šetří přírodu odštěpky z větví stromů či keřů, spadané ovoce, Co to všechno stojí
zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky a kávová 
sedlina, skořápky od vajec a další. Výčet je širo-i vaši Cena za službu sběru a svozu bioodpadu ký.

činí v roce 2008 podle velikosti sběrné nádo-
by celkem 412 Kč/120 l, resp. 714 Kč/240 l (s  peněženku

Šetříte hned dvakrát DPH). Do celkové ceny služby je zahrnut i 
pronájem kompostejneru. Smlouva o sběru a 

To, že přispějete k šetrnějšímu zacházení s svozu bioodpadu je ze strany společnosti Praž-Barevné kontejnery na sklo, papír nebo plas-
přírodou je jasné, ale není to hned vidět. Každý z ské služby, a.s. uzavírána s jednotlivými zá-ty se už staly samozřejmou součástí našeho živo-
nás, je ale tak trochu domácím ekonomem, a tak jemci, a i když se jedná o zpoplatněnou služ-ta. Když je postupně rozšířilo i třídění obalů od 
si stačí vzít kalkulačku a počítat. Důležité také je bu, neznamená to, že objednavateli služby nápojových kartonů, nikoho to nepřekvapilo. 
si uvědomit, že v příštích letech budeme platit musejí automaticky vzrůstat celkové náklady Prostě jsme jen začali oddělovat tyto barevné 
jak za skládkování, tak za spalování komunální- odvozu komunálního odpadu. krabice od novinového papíru. Tím ale možnosti 
ho odpadu stále víc a víc. Jedna ze studií, se kte-jak přispět k ochraně životního prostředí nekon-
rými pracují v Pražských službách, potvrzuje, že čí. 

Chcete také u vás šetřit?pečlivým tříděním bioodpadu lze snížit váhové 
množství směsného odpadu v nádobě pro komu-

Přírodní produkty zpět do nální odpad až o 19 %. Vezmeme-li v úvahu roční Samozřejmě můžete, zatím je to jen na 
náklady domácnosti na svoz odpadu a odečteme- vaší svobodné vůli a předvídavosti, protože přírody
li z nich toto množství, máme představu o úspo- začnete-li dříve, nebude později zaskočení 
ře. Ale to je jen obecný, statistický údaj. Jestliže ani zdražováním služby odstranění odpadu 
dnes např. pravidelně týden co týden do odpadu Je logické, že přírodní produkty jako zeleni- ani zákonem, který separaci bioodpadu nařídí 
sypeme trávu ze sekačky, větve z živého plotu, na a ovoce, květiny, které už ztratily svoji krásu, všem. Co pro to tedy musíte udělat? Základní 
zbytky z naší záliby v zeleninových nebo ovoc-nebo ostatní rostlinné zbytky, určitě nepatří na podmínkou systémového svozu bioodpadu v 
ných salátech a na konci sezóny všechny mušká-skládku nebo do spalovny. Každý, kdo už ale- nových svozových teritoriích je, aby každý 
ty i s hlínou, tak se můžeme pohybovat v mno-spoň jednou slyšel o kompostu ví, že ideální je, potencionální zájemce nejprve provedl regis-
hem vyšších číslech.když se tyto přírodniny opět vrátí tam, odkud při- traci u společnosti Pražské služby, a.s. Po 

šly. Nemusíme k tomu mít ani zákonem nařízené shromáždění požadovaného počtu registrací 
třídění, které se již ostatně připravuje, abychom v konkrétní městské části bude podepsána Funguje to…
mezi ty barevné nádoby zařadili už dnes (nebo v smlouva. Jakmile je zaregistrováno padesát 
co nekratším termínu) i nové, hnědé nádoby s zájemců, což je spodní hranice pro zajištění Což potvrzuje i praxe. Jinak by si asi těžko vysvětlujícím názvem: kompostejnery. optimální ekonomiky a efektivity, může být společnost Pražské služby, a.s. provozovala tuto 

tato nová služba realizována. Registraci lze službu hned na území dvaceti městských částí. 
uskutečnit: telefonicky na tel. č.: +420 284 Když se řekne kompostejner Na zkušenosti se tak každý může zeptat třeba v 
091 888 u call centra společnosti Pražské služ-MČ Dolní Chabry, Klánovice, Koloděje, Újezd 
by, a.s. v pondělí až pátek od 8.00 do 18.00 nad Lesy, Šeberov, Uhříněves, Kbely, Nebušice, Znamená to, že vám společnost Pražské služ-
hodin nebo prostřednictvím elektronického Lipenec a Slivenec. Kompostejnery jsou vy-by, a.s. nabídne speciální sběrné nádoby hnědé 
formuláře na webových stranách -  www.-prazdňovány svozovou technickou Pražských barvy o obsahu 120 nebo 240 litrů, určené vý-
psas.cz/bio nebo e-mailem: bio@psas.cz služeb, a.s., a to pravidelně jednou za čtrnáct dní hradně ke shromažďování přírodních zbytků. Co 

                                                    Pražské služby

-------------------------------------------------------------------
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Ďáblice se vyvíjí

Všem, kteří se nemohou  
procházet krajinou okolo Ďáb-
lic přináším  následující sním-
ky.

I. Pohled na místa, kde by 
dle územního plánu  měl být 
vysázen pás lesa - část pole  
vlevo od ostrůvku zeleně ve 
střední části oraniště, na hori-
zontu  jsou vidět topoly lemu-
jící skládku.
Vpravo od ostrůvku zeleně,  v 
nejnižším místě  naší obce  
severně od silnice k Březi-
něvsi, je na soukromých po-
zemcích připravována vý-
stavba domů, kde by mělo kosti Kostelce ústí do Labe. (foto kolované  záměry k ochraně životní-neznámá - dvě prameniště  Mra-
najít střechu nad hlavou až 500 ro- M. Stroblová) ho prostředí. Na horizontu je vidět tínského potoka, který odtéká z 
din, zcela vpravo několik stromů sa- IV.  Pohled na kraj inu za  ochranný val, který vybudovala Bře-krajiny  Ďáblic pod čedičovým 
du u hospodářských stavení za kaplí.  skládkou. Zde se připravuje roz- ziněves.                     foto V. Prokešovávrcholem  s hvězdárnou, u Kos-

II. a III.  Ostrůvek zeleně zblíz- šíření skládky o sekci 26 a budou                                        Milada Stroblová                                                                                                              telce nad Labem se vlévá do 
ka - místa pro mnoho občanů obce zde realizovány všechny proto-Mlýnského potoka a  spolu v blíz-

I. II.

III. IV.
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Podzimní sezóna 

v SK Ďáblice 

ukončení zápasu se v očích některých malých 
fotbalistů objevil výraz zklamání a ukápla i slza. 
Svůj velký první zápas náš tým sice prohrál 2:6, 
ale v očích všech rodičů byli ti naši kluci a dívka 
VÍTĚZI a HRDINY dnešního dne, jelikož hráli s 
týmem starším, silnějším, zkušenějším a měli za 
sebou pouze pátý fotbalový trénink! A také nutno 
podotknout, že většina z nich jsou úplní nováčci. 
Tímto našim dětem děkujeme, přejeme do bu-
doucna co nejvíce úspěchů a trenérům pevné ner-
vy!!!   

Nutno jen doplnit, že zájem nejmenších dětí o 
fotbal v Ďáblicích stále roste. V současné době 
má trenér Honza Němec a jeho asistenti v týmu 
více než třicet hráčů (5-7 let), což je dobrý základ 
pro další rozvoj mládežnického fotbalu v Ďábli-
cích. 
                                                              Michal Mošnička 
                                                        a příspěvek od rodičů

kou (8-9 let) z Berouna a nejmladšími fotba-
listy (5-7 let) z SK Ďáblice. Přestože byl ter-
mín utkání sdělen na poslední chvíli, účast 
malých fotbalistů a fandících rodičů byla vel-
mi hojná. Zdárně jsme se všichni sjeli na urče-

Podzimní fotbalová se- ném místě, kde nás vyzvedl organizátor fot-
zóna vstupuje do závěrečné balového zápasu a poté jsme jej v značně dlou-
fáze a Muži jsou v tabulce na hé automobilové koloně následovali ulicemi 
10. místě ze 14 týmů,  Mlad- Berouna na hřiště ležící u břehu řeky Beroun-
ší dorost je zatím na 11. mís- ky. 
tě ze 14 týmů. Starším žá- Po příjezdu děti vyskákaly z aut a ihned 
kům se v 1. třídě zatím neda- se v ,,bojových podmínkách" chladného do-
ří a jsou se 2 body na posled- poledne začaly mezi stromy a v napadaném 

ním místě tabulky, zatímco Mladší žáci překvapi- podzimním listí převlékat do modrobílých 
li a mají již 15 bodů a jsou na 5. místě. Starší pří- dresů. ,,Ani jsme netušili", jak jim převlékání 
pravka má 9 bodů a pohybuje se uprostřed tabul- rychle jde a s vervou se vrhly na rozcvičku. 
ky. Od září probíhal také trénink nejmenších fot- Když se oba natěšené fotbalové týmy po zaha-
balistů, kteří na závěr sezóny vyrazili na přátel- jujícím nástupu vzájemně přivítaly, daly se 
ské utkání "až" do Berouna, ze kterého přinášíme do zápolení za velké podpory trenéra. Hra 
detailní zpravodajství.    přesto v první půli chvílemi připomínala boj 

o balón. V druhé půli se již naši malí zápasní-
Přátelské utkání Beroun - Ďáblice ci částečně sehráli a pochopili, že fotbal není 

V sobotu 11.10.2008  jsme se účastnili v Be- jen pouhým  bojem o míč, ale týmová hra. Po 
rouně fotbalového utkání mezi Mladší příprav- závěrečném hvizdu píšťalky rozhodčího a 
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Příspěvek na odpad 

Vážení občané,
tak jako v předchozích letech poskytne Měst-

ská část Praha Ďáblice příspěvek na úhradu po-
platku za odvoz komunálního odpadu i v roce 
2008. Výše příspěvku je stanovena na částku od-
povídající poplatkové povinnosti za 2. pololetí 
2008.

Příspěvek může být poskytnut občanům měst-
ské části - plátcům - s trvalým pobytem v MČ Pra-
ha - Ďáblice. Pracovníci úřadu MČ Praha - Ďábli-
ce, vedeni snahou o další zlepšení služeb pro ob-
čany Ďáblic jednají se správcem poplatku - Ma-
gistrátem hl. m. Prahy(MHMP) - o zjednoduše-
ném postupu při výplatě příspěvku na svoz komu-
nálního odpadu za r. 2008. 

Občanům, u kterých bude z dostupných dat 
potvrzena shodnost v evidenci MČ a MHMP, bu-
de příspěvek poskytnut úhradou poplatku za 2. 
pololetí 2008 přímo správci poplatku. Těmto ob-
čanům nebudou zaslány složenky k úhradě výše 
uvedeného poplatku a proto nebudou muset ve 
druhém pololetí na poštu a poté na úřad. 

Ostatní občané, kteří složenky obdrží mohou 
nárok na příspěvek za rok 2008 uplatnit v březnu 
a v dubnu 2009 v pokladně ÚMČ Praha - Ďábli-
ce. Příspěvek bude vyplacen po předložení do-
kladů o úhradě poplatku za rok 2008 a občanské-
ho průkazu k ověření trvalého pobytu.

Občanům v bytových domech bude příspě-
vek poskytnut v rámci vyúčtování služeb za pří-
slušné období prostřednictvím vlastníka objektu 
nebo pověřeného správce, který nárok uplatní 
rovněž předložením příslušných dokladů.

V letošním roce jsou k dispozici data z nové 
evidence správce poplatku, tedy MHMP a ne z 
Pražských služeb, a proto se mohou vyskytnout 
jiné nesrovnalosti, než v předchozích letech.

Očekáváme, že občané - plátci, kteří z důvo-
du neshodnosti evidence nejsou zahrnuti do auto-
matizovaného zpracování příspěvku, si u MHMP 
- oddělení poplatků za odpad, v rámci ohlašovací 
povinnosti ověří popř. opraví evidenční údaje. 
Tím budou vytvořeny podmínky pro další zlep-
šení služeb, poskytovaných občanům úřadem 
MČ.

Upozornění: V případě neplnění ohlašovací 
povinnosti, např. změna evidenčních údajů, by 
mohl MHMP jako správce poplatku vyměřit plát-
ci finanční pokutu a to i opakovaně.                                                            

                                                   Finanční odbor MČ 
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J
Již v roce 2003 z podnětu žáků peníze pro Samuela pouze vybí-

tehdejší 9. třídy adoptovala naše rali. V loňském školním roce 
škola chlapce z Keni. Jmenuje se jsme se rozhodli, že potřebné 
Samuel Odhiambo a narodil se v peníze získáme na vánočních a 
roce 1989. Původně jsme hradili velikonočních trzích prodejem 
Samuelovi školní docházku do zá- výrobků našich žáků. Oba trhy 
kladní školy. Tu úspěšně zakončil a se vydařily a Samuel má zapla-
nyní studuje na střední škole. Samu- cený další školní rok, školní rok 
el i jeho maminka jsou velice šťast- 2008 - 2009.  
ní, že může studovat. Pravidelně Poděkování patří nejen žá-
nám posílá dopisy, fotografie a svo- kům školy, ale také Vám všem, 
je vysvědčení. kteří jste na trhy přišli, něco si 

V Keni není povinná školní do- koupili a tak přispěli k tomu, že 
cházka. A asi právě proto všechny Samuel může i nadále studovat.
děti do školy chodit chtějí. Jejich 

                      Jana Chmátalová, rodiče na to ale většinou nemají pe-
            zástupkyně ředitelky ZŠníze. Školní rok na střední škole 

stojí 14 400 Kč. Dříve jsme ve škole 

M

obě učitelky s těmi malými ca-
party nacvičily. Ovace byly po-
tvrzením úspěchu, spokojenost s 
úspěchem obou sborů projevili 
jak učitelky, které náročný pro-
gram nacvičily, tak rodiče či pra-

Miminka byla vítána na klínech rodiče účinkujících.
maminek ve dvou řadách, vzadu sedě- V sousední jídelně školy bylo 
li otcové a prarodiče, pokud intenziv- př ipraveno občers tvení  pro 
ně neamortizovali fotoaparáty nebo všechny přítomné. První k dobře 
kamery. V tomto směru byl značně připravenému občerstvení přise-
aktivní i profifotograf. Úvodní slovo dl sbor z mateřské školky, bylo 
pronesla paní Dr. Jana Bártová, hlav- vidět uvolnění i oprávněná hrdost 
ní slovo měl místopředseda obce JU- na úspěch jak dětí tak obou učite-
Dr. Tomáš Engel, který vážná slova k lek. Po skončení programu při-
rodičům, prarodičům i miminkám sedli k připravenému občerstvení 
přednesl ve velmi příjemné a lidové oslavenci s rodiči i prarodiči.  
tónině. Následovalo uvítání každého Kromě uvítání občánků se mnozí 
jednotlivého občánka místostarostou rodiče i prarodiče setkali prvně a 
obce, každý obdržel uvítací certifikát vzájemně projednali "sousedské 
a malý dárek. vztahy", což je další přínos této 

Nejvíce bodovali na uvítání dět- akce pro pohodu v obci. Mimina 
ské sbory z naší mateřské školy. Prv- se chovala velmi ukázněně, rodi-
ní den sbor vedla a doprovázela na če nadšeně a prarodiče více než 
elektronické klávesy paní učitelka hrdě. Je třeba poděkovat všem, 
Jana Bečvaříková, druhý den jiný  kteří se zasloužili za obě příjem-
jedenáctičlenný dětský sbor vedla a ná odpoledne a úspěch akce.                 
doprovázela na kytaru paní učitelka 

                                     Z. SobotkaJitka Vaňková. Je až zarážející, co 

(pokračování ze str. 1)

Vítání nejmlad-
ších občánků 

Ďáblic

Adopce afrických dětí
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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.            

8.12. APOLLO 10 , APOLLO 11 (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s 
POZOROVÁNÍ  OBLOHY   dětmi, školy) Program: pozorová-
dalekohledy ní oblohy nebo promítání filmů
Po 1.12. zákryt Venuše Měsícem ŠKOLNÍ  POŘADY
17:12 vstup, 18:26 výstup, 20-21, V Po, Út, St, Čt a Pá v 8:30 a 10:30  
8.12. 20-21/ Po 22. a 29.12. pro předem objednané školní vý-
18:30-20:30/ Čt 18:30-20:30/ Pá  pravy. Bližší informace a objednáv-
5.12. 18:30 - 20:30 / Ne 14-16 za ky na  č. 283910644. 
jasného počasí. 24., 25., 26. a POHÁDKY pro nejmenší
31.12. zavřeno. Přístupné bez astronomické pohádky je možné si 
objednání o b j e d n a t  i n d i v i d u á l n ě  n a  č .  
Denní obloha: 283910644 v pracovní dny v časo-
Slunce - povrch se  skvrnami vém termínu dle dohody

Otevírací doba: Po 18-21,Čt Venuše - za dobrých podmínek
18:30-20:30/Pá 5.12.18:30- Noční obloha: 
20:30/ Ne 14-16. 24., 25., 26. a Měsíc - od 2.12. do 15.12.  
31. 12. 2008 zavřeno. Uran - za dobrých podmínek
PŘEDNÁŠKY astronomické, Dvojhvězdy,vícenásobné sousta-
přírodovědné a cestopisné v pon- vy - po celý prosinec. Hvězdoku-
dělí od 18:30         py,mlhoviny - za bezměsíčných 
15.12. Ing. Václav Přibáň: ZIM- večerů. Při nepříznivém  počasí 
NÍ OBLOHA - souhvězdí, zajíma- (zataženo) se koná promítání  
vé úkazy a objekty filmů spojené s prohlídkou pří-
FILMOVÉ VEČERY s pozoro strojového vybavení hvězdárny.                                                         
ván ím oblohy  v  Pondě l í  od  HROMADNÉ  NÁVŠTĚVY
18:30. vždy ve čtvrtek 17:30 - 18:30 mo-
1.12. Hledání harmonie světa , hou hvězdárnu navštívit předem  
APOLLO 9 objednané skupiny návštěvníků 

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 sousta-
vy - po celý listopad

Otevírací doba:Po 18-21/ Čt 19-
21/ Pá 7.11. 19-21/ Ne 14-16. Po 
17.11. zavřeno !
PŘEDNÁŠKY astronomické, pří-
rodovědné a cestopisné v pondělí 
od 18:30. 
24.11.Mgr. Mojmír Kopečný: 
Hvězda nad Betlémem - staré mýty 
a nová fakta.
FILMOVÉ VEČERY s pozorová-
ním oblohy v pondělí od 18:30.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dale-
kohledy Čt 19-21, Pá 7.11. 19-21/ 
Ne 14-16 a v Po 3.11. 20-21 za jas-
ného počasí. Přístupné bez objed-
nání.

PROSINEC 2008

 

ˇKOMISE         TERMÍN              AKCE                         POZNÁMKA

ŠKOLSKÁ 
A KULTURNÍ

SDRUŽENÍ 
ĎÁBLICKÉHO MÍČE

16.12.                      Zastupitelstvo MČ         od 18,00 h v sále ZŠ

6.12.                 Vánoční setkání seniorů         od 12,00 v jídelně a atriu ZŠ

                   "Výtvarná dílna"                   od 17,00 hodin v jídelně ZŠ, pro děti
11.11.               - vazba vánočních motivů            i dospělé, přihlášky na tel.721137523
                               z kukuřičného šustí                nebo zsuparkanu@volny.cz  
                                                                                 pomůcky viz plakátky, vstup zdarma      
                                                                                        
                                                                                        od 17,00 hodin v jídelně ZŠ, pro děti
2.12.                         Vánoční dílna                     i dospělé, přihlášky na tel. 721137523 
                              - vazba květin - svícen             nebo zsuparkanu@volny.cz 
                                                                                        pomůcky viz plakátky, vstup zdarma

                                                                    
                                                                                       od 19,00 v sále školy, pan Sevruk 
                                                                                       a jeho přátelé + pěvecký sbor, 
 9.12.                        Vánoční koncert                  na závěr vánoční posezení 
                                                                                       s občerstvením, vstup zdarma
                                                                                
                                                                                       od 16,30 h v sále ZŠ, 
17.12.            Divadelní představení pro děti      představení divadla Minaret 
                                  "Cesta do Betléma"            - zájemci z MŠ budou do ZŠ 
                                                                                 převedeny učitelkami, vstup zdarma

22.11.                        Halloweenský bál         od 20,02 h v sále a atriu ZŠ  ve
                                                                                       spolupráci se sportovní komisí a ŠKK 

7.12.                      Mikulášská pro děti         od 14,00 h v sále ZŠ, ve spolupráci 
                                                                                       s ŠKK, masky, vstupné viz plakátky

SOCIÁLNÍ

ÚMČ ĎÁBLICE

7.12.                      Turnaj v ping-pongu         od 10,00 žáci, od 14,00 
                                                                                       dospělí v tělocvičně ZŠ

SPORTOVNÍ

DIAKONIE 11.12. Vánoce - vzpomínky a přání
vernisáž mezigenerační výstavy

v 18,00 v společenském sále 
obecního domu
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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

22. a 23. listopadu 2008 

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                                                                                                                                                                                 

PLACENÁ INZERCE

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: 

PLACENÁ INZERCE

Poskytujeme tyto základní úkony:

Za předpokladu, že to provozní pod-
mínky pracoviště umožní, nabízíme
tyto fakultativní služby:

1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče
    o vlastní osobu (při podávání jídla a pití,
    oblékání a svlékání, pomoc při pohybu v bytě,
    přesun na lůžko nebo vozík)
2) pomoc při osobní hygieně
3) pomoc při poskytnutí stravy
4) dovoz obědů pouze v oblasti: Ďáblice, Dolní
    Chabry, Březiněves a sídliště Ďáblice
5) pomoc při zajištění chodu domácnosti
    (běžný úklid a údržba domácnosti, běžné
    nákupy a pochůzky, týdenní nákup, nákup 
    ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)
6) zprostředkování kontaktu se společenským 
    prostředím (doprovody např.: k lékaři,
    na úřady apod.)

1) dovozy autem i pro občany na invalidním
    vozíku za předem daných podmínek viz ceník
2) půjčování kompenzačních pomůcek na 
    přechodnou dobu

Další informace na uvedených kontaktech.

ÚHRADA ZA SLUŽBY JE ÚČTOVÁNA PODLE
PLATNÉHO CENÍKU.

Oblast působení:
Ďáblice, Čimice, Bohnice,
Dolní Chabry, Březiněves, Kobylisy.

pracoviště Praha 8 - Ďáblice,
Ke Kinu 159/7
tel.: 283 910 424 nebo 777 734 178,
e-mail: dablice.skp@diakoniecce.cz
http:// skp.diakoniecce.cz

Za finanční dary a příspěvky zaslané
na náš účet:

Česká spořitelna, a.s. v Praze
Srdečně děkujeme.

č.ú. 1932094339/0800
v.s. 22

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA ĎÁBLICE

a

Veřejná sbírka na nové auto 
pro klienty 

pečovatelské služby v Ďáblicích
Auto, které jsme používali od roku 2001 za účelem poskytování 
pečovatelských služeb především seniorům a jiným klientům se 

zdravotním postižením, má už své dávno odslouženo. 
Proto si vás dovolujeme požádat o pomoc 

a 

Pro naši neziskovou organizaci je pořízení nového auta 
z vlastních zdrojů zcela nemožné 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 :dablice@diakoniecce.cz

Vyhlašujeme veřejnou sbírku na nové auto

 Příspěvek je možné poukázat na číslo účtu: 
1970481399/0800, 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

PLACENÁ INZERCE
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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

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