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Studie k našemu posouzení Slovo starostky dorazila těsně před vánočními 
svátky a lze konstatovat,  že 
zvláště s návrhem vybudovat svě-Konečně budou 
telné signalizační zařízení v kři-
žovatce Kostelecká-Ďáblická světla na křižovatce! 
jsme nadmíru spokojení. Koneč-
ně byly vzaty do úvahy všechny Otázky na kolik jsou komunika-
nehody, které se během sledova-ce a křižovatky v naší lokalitě bez-
ných let (od r. 2005 do r. 2007) v pečné či nikoliv jsou diskutované 
kritických místech přihodily, byť téměř neustále. Názory byly z mno-
dle předložených statistik nejde o ha erudovaných zdrojů různorodé a 
dramatická čísla. Všichni však většinou nás měly přesvědčit o tom, 
víme, co se téměř každodenně že je vše v mezích bezpečného pro-
právě na jmenované křižovatce vozu a není tudíž potřeba nic řešit. 
odehrává.Samozřejmě jsme věc nenechali v 

Co se týká dalších řešených klidu a stále jsme iniciovali, aby se 
míst ,  zaj ímá nás především tímto problémem zabývaly kompe-
prostor před základní školou, kde tentní orgány. Na základě našich opa-
bude ještě doladěna konkrétní kovaných žádostí na Odbor dopravy 
úprava tak, aby vyhovovala na MHMP, rozhodl první náměstek pri-
prvním místě pohybu dětí a také mátora hl. m. Prahy, aby byla vypra-
optimální dopravní obslužnosti cována studie zvýšení bezpečnosti 
pro sousední objekty. na území naší městské části. Byly 

Potěšující je zpráva, že tyto vytipovány tři nebezpečné lokality a 
akce jsou zařazeny do investiční-navrženy úpravy, kterými by měla 
ho plánu BESIP.být zajištěna větší bezpečnost a sní-
                               žena rychlost. Danuše Ševčíková

místostarosta hned od porevoluční 
doby po dvě volební období. Spolu s 
architektem Jiřím Veselým - staros-
tou se ujali svých funkcí s velkým 
nasazením. Vzhledem k tomu, že 
jsem již od téhož termínu byla člen-
kou našeho zastupitelstva, vím, ko-
lik času a práce Honza věnoval ve 
prospěch věcí veřejných. V té době 
se v Ďáblicích rozběhly velké sta-
vební akce, pokládaly se nové inže-
nýrské sítě, dělaly se nové komuni-
kace a chodníky. Právě on veškeré 
tyto stavby dozoroval. Šlo skutečně 
o velké investice, neboť ve prospěch 
naší městské části uvolnil Magistrát 
hl.m. Prahy jako kompenzaci za zalo-Pietní 
žení skládky ASA v našem katastru 
přes 200 mil. Kč účelově na vybudo-vzpomínka
vání infrastruktury a na další pláno-
vané stavby, které se postupně reali-

Před Vánocemi minulého 
zovaly. Myslím, že byť pan Kolář 

roku k nám dospěla smutná zprá-
nebyl zdejším rodákem, plně se zařa-

va, že navždy odešel pan Ing. Jan 
dil k občanům, kteří právě pro Ďábli-

Kolář CSc. Dovolte mi proto, 
ce udělali opravdu moc a zaslouží si 

abych za Městskou část Praha - 
vyslovit mu naše velké poděkování. 

Ďáblice touto krátkou vzpomín-
Honzo nezapomeneme na Tebe! 

kou uctila jeho památku. Pan Ko-                  
lář působil ve vedení obce jako                  Dana Ševčíková, starostka

Zvýšení 
bezpečnosti 

u naší 
základní školy

Z důvodu zvýšení bezpečnosti 
dětí v oblasti před základní školou 
jsme projednali s odborem dopravy 
Prahy 8 a Krajským ředitelstvím 
HMP, odborem služby dopravní poli-
cie úpravu dopravního značení. Na 
komunikaci od ulice Na Štamberku 
směrem ke škole a na komunikaci, 
která odbočuje v oblouku ulice Na 
Štamberku - U Parkánu, budou umís-
těny zpomalovací prahy. Zároveň 
budou tyto dvě slepé komunikace 
(jedna ke škole a druhá k obytným 
objektům vedle kapličky) řešeny 
dopravním režimem obytná zóna s 
vyznačenými parkovacími místy. 
                                              Tomáš Engel

Prohlášení redakční rady 
Prosincové číslo Ďáblického zpravodaje bylo vyjímečné tím, že byly uveřejněny články, které byly reakcí a obranou na obvinění napsané v opo-

zičním tisku. Další reakce na tyto články nebude redakce Ďáblického zpravodaje zařazovat.                                                                                               red.                                                       
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Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro in-
formaci občanů vybíráme některé 
nejdůležitější body z 46. jednání 
rady) 
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! konstatovala, že v konceptu č. 1 
nového ÚPn hl. m. Prahy jsou 
zakomponovány pozměňovací 
návrhy MČ Ďáblice (týkající se 
lokality Pod Hájem, zahrnutí loka-
lity u skládky do systému zeleně, 
pás zeleně pro vymezení západní-
ho okraje Ďáblic a izolační zeleň 
u Cínovecké a nového okruhu 
Březiněvsi). Změna ÚPn ve věci 
rozšíření skládky směrem k Bře-
ziněvsi není potvrzena dle poža-
davku MČ Praha - Ďáblice. 
! požaduje, aby v návrhu ÚPn byla 

při jižní straně skládky .A.S.A. 
spol. s r.o. v k. ú. Ďáblice změně-
na navržená plocha ZN (zeleň 
nelesní) změněna ZL (zeleň lesní)
! souhlasila na základě splnění kri-

térií a doporučení Sociální komi-
se se zařazením žádosti pí. Ma-
cháčkové o nájem bytu do evi-
dence žádostí o byt
! souhlasila s podáním trestního 

oznámení ve věci podezření spá-
chání trestného činu pomluvy a 
šíření poplašné zprávy na Vladi-
míra Novotného, Martina Lukeše 
a Tomáše Fatrdleho

! souhlasila s předloženým ná-
vrhem rozpočtu VHČ na rok 
2009
! schválila uzavření dodatku č. 1 

! souhlasila s předloženým ná- ke Smlouvě o dílo č. 7/2008, 
vrhem plánu zimní údržby v kterým se posouvá termín do-
MČ Praha - Ďáblice v období končení díla "Oprava chodní-
2008 - 2009 a objednáním údrž- ků a bezbariérových přechodů 
by v tomto rozsahu v MČ Praha - Ďáblice" z pů-
! souhlasila realizovat výběrové vodního termínu na nový ter-

řízení na dodavatele údržby mín ke dni 19.12. 2008
zeleně pro rok 2009 v MČ Ďáb-
lice
! souhlasila, aby kritéria pro vy-

plácení příspěvku za pobyty 
dětí v přírodě v roce 2009 byla 
totožná jako v roce 2008 (viz. 
příloha č. 1) a to: příspěvek ve 
výši 4 000 Kč na dítě ve věku 5 
- 15 let 
! schválila příspěvek na vodo-

vodní přípojky ve výši 5 000 
Kč majitelům bytových jedno-
tek v bytových domech Šenov-
ská č.p. 539 a 540
! souhlasila požádat hl. m. Prahu 

prostřednictvím MHMP o svě-
ření pozemků p. č. 1219/6 a 
1228/6 v k. ú. Ďáblice do sprá-
vy MČ Praha - Ďáblice
! souhlasila s předloženým ná-

vrhem rozpočtu MČ Praha - 
Ďáblice na rok 2009

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

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

rady", vydaným MČ Praha - Ďáb-
lice pana Pavla Kohouta do škol-
ské rady pro období od 1.1. 2009 
do konce funkčního období
! souhlasila s odpisem pohledávky 

vůči  TELEGON a.s .  ve výši  
1323,50 Kč na základě předlože-
né důvodové zprávy
! vzala na vědomí dopis z MHMP, 

ve kterém je uvedeno že p.č. 
1202, PK 389 a PK 388/1 v k. ú. 
Ďáblice se nacházejí v LR - lesní 
porosty. MHMP o převod výše 
uvedených pozemků nežádal Po-
zemkový fond z důvodu, že výše 

! souhlasila s předloženým ná- uvedené pozemky nesplňují pod-
vrhem rozpočtového opatření mínky  §  5  ods t .  1  zákona  č .  
č. 4 k rozpočtu MČ Praha - Ďáb- 95/1999 Sb. pro převod (území 
lice na rok 2008 nezastavěné a nezastavitelné), a 
! schválila znění smlouvy o dílo že prozatím z těchto důvodů nelze 

na TDI parku Červnová - Čer- realizovat pěší stezky dle návrhu 
vencová mezi MČ Praha - Ďáb- Ing. arch. Kučery
lice a  Ars Fabrica s.r.o. 
! schválila znění smlouvy na 

likvidaci biologických odpadů 
mezi MČ Praha - Ďáblice a fir-
mou Ing. Jan Švejkovský - JE-
NA - firma služeb
! jmenovala v souladu s § 167 a 

§ 168 zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon, v platném zně-
ní a v souladu s "Volebním řá-
dem pro volbu členů školské 

Rada MČ Praha - Ďáblice na 49. 
jednání projednala pouze jeden 
aktuální bod 
! schválila návrh rozpočtového 

opatření č. 5 k rozpočtu MČ Praha 
- Ďáblice na rok 2008, který bylo 
nutno přijmout z důvodu pozdní-
ho poskytnutí dotace na personál-
ní audit poskytnuté Městské části 
Praha - Ďáblice hl. m. Prahou

                         zpracoval tajemník ÚMČ

Příspěvek bude vyplacen po PŘÍSPĚVEK 
předložení dokladů o úhradě 
poplatku za první i druhé polo-NA ODVOZ 
letí roku 2008 a občanského prů-KOMUNÁLNÍHO kazu k ověření trvalého pobytu. 
Výplata bude zajišťována v úřed-ODPADU
ních dnech, tedy v pondělí a ve 
středu.Sdělujeme občanům Městské 

Občanům v bytových do-části Praha - Ďáblice, kteří platili po-
mech bude příspěvek poskytnut v platek za odvoz komunálního odpa-
rámci vyúčtování služeb za pří-du za 2. pololetí roku 2008 složen-
slušné období prostřednictvím kou, že od 1.3. 2009 do 30.4. 2009 
vlastníka domu nebo pověřeného mohou uplatnit nárok na příspěvek v 
správce, který nárok uplatní rov-pokladně ÚMČ. Ke dni 1.5. 2009 
něž předložením příslušných do-nárok na poskytnutí příspěvku pro-
kladů.           Finanční odbor ÚMČ padá. !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

21. a 22. března 2009  

O dalších termínech jedná městská část s  Pražskými 
službami, jakmile budou určeny, budou včas zveřejněny.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

ZDARMA !

 28.4. 2009
 28.7. 2009
27.10. 2009

 

Na základě oznámení 
Magistrátu hlavního města Prahy se uskuteční 

 
jednorázový sběr nebezpečných složek komunálního 
odpadu, prostřednictvím speciálního krátkodobě při-

stavovaného vozidla a to v tomto rozsahu: 

od 16.30 hod. do 16.50 hodin 
  u křižovatky ul. Hřenská - Květnová (před úřadem MČ)
                      od 17.00 hod. do 17.20 hodin 
                   u křižovatky ul. Šenovská -U Spojů
                      od 17.30 hod. do 17.50 hodin 
                                 v ulici U Prefy
                      od 18.00 hod. do 18.20 hodin 
       křižovatka ul. Kostelecká-Legionářů (parkoviště )

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu a seznam sta-
bilních sběren je k nahlédnutí na el. adrese http://envis.praha-mesto.cz
Vyřazená elektrozařízení používaná v domácnostech (lednice, TV a PC 
monitory, rádia, videa atd.) a pneumatiky odevzdávejte do Sběrného 
dvora ve Voctářově ul. v Praze 8 , tel. 266 007 299, provozní doba Po-
Pá 8.30-18.00 hod., So  8.30-15.00 hod.
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ĎÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ
                                                                                                                                                                                 strana 3

cích upozorňujících na proble- podpořila při hlasování na schůzi rektní, sice ne vždy bezproblémová, Občanské sdruže- matické stránky plánované jižní zastupitelstva. Ve druhé polovině ale obecně se spíše zlepšuje. Doufá-
varianty trasy severozápadního roku se členové OSpD podíleli na me, že se v budoucnosti doposud ní pro Ďáblice 
segmentu SOKP. V této souvis- zintenzivnění kontrol skládky. mnohdy odlišné vnímání toho, jaké 
losti sdružení v naší městské části by životní prostředí v naší obci mělo v roce 2008
zorganizovalo šíření petice "Ne 3)Bytové domy na okraji tzv. být, sblíží. Velmi dobře sdružení spo-
10 miliard", kterou svými podpi- Nových Ďáblic - "Ďáblická per- lupracovalo s Komisí životního pro-Občanské sdružení pro Ďáblice 
sy podpořilo přes 500 ďáblických la": středí.  Za spolupráci děkujeme má za sebou první rok své činnosti. 
občanů. Snad jsme tak přispěli k Soustředěným zejména in- zejména panu Miloši Růžičkovi a Nastal tedy čas, abychom se ohlédli a 
rozhodnutí Nejvyššího správního formačním úsilím členů občan- těšíme se na její další pokračování.připomněli si, co sdružení v roce 
soudu, který zrušil nezákonně ského sdružení se podařilo kom- Doufáme, že v roce 2009 sdruže-2008 vykonalo. Pročítáme-li prohlá-
schválené změny územního plá- petentní orgány informovat o pra- ní svojí činností dále přispěje ke zlep-šení, které sdružení zveřejnilo u pří-
nu prosazované MHMP, Ředitel- vých záměrech developera, který šení životního prostředí v naší měst-ležitosti svého vzniku, můžeme s 
stvím silnic a dálnic, Minister- chtěl v lokalitě, kde naprosto pře- ské části. Doufáme rovněž, že se v klidným svědomím říci, že se  snaži-
stvem dopravy a obecně betonář- važují rodinné domy, postavit tomto roce najde více těch, kteří pro-lo konat v duchu těchto původních 
skou lobby. bytové domy s velkým počtem jeví zájem o kvalitu prostředí, v představ a cílů. Práce, kterou  jeho 

bytů. Developer přitom usiloval němž žijí, a v němž budou žít jejich členové během roku vykonali, není 
2)Skládka komunálního odpa- o změnu územního plánu na zá- potomci.  zanedbatelná. 
du: kladě zavádějících podkladů. Občanské sdružení pro Ďáblice V rámci veřejných řízení sdruže-

Sdružení se aktivně zapojilo Změna územního plánu nakonec je připraveno podpořit jakoukoliv ní podalo řadu připomínek a námitek 
do jednání o podmínkách, za ja- nebyla schválena, neboť develo- smysluplnou iniciativu občanů a bu-a zúčastnilo se několika důležitých 
kých má dojít ke příslušnými or- per svoji žádost, zřejmě také za de naslouchat každému, kdo se na ně jednání, při nichž se snažilo odvrátit 
gány schválenému rozšíření II. přispění obecného vývoje na trhu obrátí. Najdete nás na www.osproda-či zmírnit hrozbu poškození životní-
etapy skládky Ďáblice o 26. sek- s byty, pozastavil. blice.cz, případně na adresách Na ho prostředí nejen v Ďáblicích, ale 
ci. Sdružení usilovalo a bude usi- Blatech 7 nebo K Náměstí 9, Praha 8-také v sousedství naší městské části.
lovat o to, aby uzavření 26. sekce Občanské Sdružení pro Ďáb- Ďáblice.Připomeňme si alespoň několik nej-
současně znamenalo definitivní lice v průběhu roku zvýšilo počet Za výkonný výbor Občanského důležitějších aktivit:
uzavření celé skládky. V prosinci svých členů a příznivců. Jim sdružení pro Ďáblice,1) Silniční okruh kolem Prahy (SO-

                                   Taťjana Dohnalová,roku 2008 jsme vyzvali zastupi- všem bychom chtěli poděkovat KP):                                               Dušan Andrš,tele, aby odmítli plány na otevře- za spolupráci a finanční dary. Bez Sdružení navázalo kontakt s dal-                                          Věra Prokešová,ní III. etapy skládky jako nepřija- jejich podpory by činnost sdruže-šími občanskými sdruženími a aktiv-                                                   Petr Dačev,
telné. Drtivá většina zastupitelů ní nebyla možná. Spolupráce s                                       Jitka Michalicová,ně vystupovalo při společných ak-
nakonec usnesení v tomto duchu vedením městské části byla ko-

Anketa

Soukromý vlastník pozemků v Ďáblicích přišel s informací, že jej oslovila společnost LIDL, zda by neprodal 
část svých pozemků tomuto obchodnímu řetězci. Jednalo by se o malý obchod (nová strategie společnosti) o za-
stavěné ploše cca 1000 m2. Proto se ptáme, měli byste o tento malý typ obchodu v Ďáblicích zájem ?
                                                                                                                                                                                                                                                              Tomáš Engel

ANKETNÍ LÍSTEK

LIDL V ĎÁBLICÍCH

Vyplněný lístek prosím odevzdejte na úřadě MČ Praha - Ďáblice

---------------------------------------------------------------------- C

                                                                                                                                                                                 2/2009
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Co je to telefon, elektrohračku, drobné počí-
tačové vybavení, discman nebo MP3 Recyklohraní   přehrávač), baterie a akumulátory. 
Zapojili jsme se  také do zábavných 

Naše škola se zapojila do školní- her a soutěží, výtvarných či fotogra-
ho recyklačního programu Recyklo- fických úkolů a kvízů z oblasti třídě-
hraní. Program pořádají neziskové ní a recyklace odpadů, které budou 
společnosti ASEKOL, ECOBAT a organizátoři projektu zadávat.
EKO-KOM, které zajišťují sběr a Za nasbírané vysloužilé baterie a 
recyklaci vysloužilých elektrozaří- drobná elektrozařízení a splněné úko-
zení, baterií a obalů. Cílem projektu ly získá naše škola body, za něž žá-
je zvýšit povědomí o třídění odpadů u kům budeme moci pořídit různé 
mladé generace a také zajistit recyk- učební pomůcky, hry i vybavení pro 
laci drobných vysloužilých elektro- volný čas. Katalog odměn a další 
zařízení a baterií v co nejvyšší míře. informace o projektu jsou Vám k dis-

V rámci projektu Recyklohraní je pozici na www.recyklohrani.cz. Do 
naše škola vybavena sběrnými nádo- Recyklohraní se může zapojit každý.  
bami na použité baterie a drobné elek- Máte-li doma vybité baterie či vy-
trozařízení. Sběrné nádoby poskyt- sloužilé drobné elektrospotřebiče, 
nuté společnostmi ASEKOL a ECO- přineste je k nám do školy. Zajistíte 
BAT jsou umístěny  u hlavního vcho- tak jejich recyklaci a  dětem pomů-
du v ZŠ a také v MŠ. žete získat body na nákup odměn.

Každý žák může do školy nosit                                      
                                    nepotřebné drobné elektrospotřebiče   Jana Chmátalová,                

(například starý mobil, kalkulačku,                                             zástupkyně ZŠ

 

----------------------------------------------------------------------C
ANKETNÍ LÍSTEK - LIDL V ĎÁBLICÍCH

Vyplněný lístek prosím odevzdejte na úřadě MČ Praha - Ďáblice

 Měli byste o tento malý typ obchodu v Ďáblicích zájem ?

ANO                       NE

Jméno: .........................................

Podpis: ...................................
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Základní 
informace 

o svozu a sběru 
bioodpadu

vzhledem k zájmu ze strany oby-
vatel o službu v oblasti shromaž-
ďování, sběru, přepravu a využí-
vání bioodpadu lze předpokládat 
v roce 2009 další nárůst.
Jak třídit:

Do sběrných nádob patří: lis-
tí, tráva, seno, plevel, zbytky rost-
lin, kořeny a listy zeleniny, větve 

V současné době zajišťují Praž- keřů i stromů, spadané ovoce, 
ské služby a.s. sběr a svoz bioodpadu zbytky ovoce a zeleniny, čajové 
z mnoha pražských městských částí, sáčky, kávová sedlina, skořápky 
ale i z mimopražských přilehlých z vajec.
obcí. Do sběrných nádob nepatří: 
Systém svozu: tekuté zbytky jídel, jedlé oleje, 

Četnost odvozu je jednou za dva kosti, maso, uhynulá zvířata, bio-
týdny. Pro shromažďování odpadu se logicky nerozložitelné látky a 
využívají speciální nádoby (tzv. kom- jiné odpady.
postejnery) o objemu 120l nebo Důvody, proč třídit:
240l, které má zákazník v pronájmu. Ochrana životního prostředí. 
Před pravidelným vývozem je ne- Návrat organické látky do přírod-
zbytné umístit nádobu před vchodem ního koloběhu. Bioodpad na 
do domu nebo do zahrady (předem skládce podléhá rozkladu a uni-
večer nebo brzy ráno). Odpad se od- kající metan způsobuje skleníko-
váží na kompostárnu, kde se dále vý efekt. Vytříděním bioodpadu 
zpracovává. se sníží objem směsného komu-
Statistika: nálního odpadu až o cca 19%, což 

V roce 2007, kdy jsme s touto přinese občanovi úsporu nákla-
službou začali, bylo svezeno 373 tun, dů.                                                RŽP                                              
v roce 2008 to bylo již 724 tun a 

VÝSADBA  STROMŮ
Na podzim roku 2008 byly v MČ vysázeny další  stromy a keře v ná-

sledujících lokalitách:

v ul. Ďáblická:
! v zeleném pásu od objektu Policie ČR směrem na Březiněves došlo k 

výsadbě 9 ks globózním jasanů, takže zde byla vytvořena souvislá alej 
z těchto stromů
! v parčíku před místním hřbitovem byl nově osázen zelený pás keři -11 

ks hlohyně šarlatové a 15 ks různých kultivarů vajgélie křížené, dále v 
parčíku byly vysazeny 2 douglasky tisolisté

v ul. Hřenská:
! u zastávky BUS Květnová byly vyměněny v záruční lhůtě 2 břízy bra-

davičnaté
v ul. Květnová:
! u vstupu na dětské hřiště "Na Znělci " byla vysazena douglaska tisolis-

tá 
v ul. Zákupská:
! do zeleného pásu bylo doplněno 14 ks dřišťálu - kultivar "Atropurpu-

rea"
v ul. U Parkánu:
! v parčíku vedle základní školy štědřenec Watererův- 2 ks, borovice 

černá - 1 ks, jedle korejská - 2 ks
Výsadbový materiál je opět  v záruce a pokud dobře nezakoření, bude 

nahrazen novými jedinci. Doufejme, že nová výsadba nebude v brzké 
době poničena vandaly.                                                                      RŽP

Vážení zákazníci,
na základě vyhodnocení našich zkušeností s dosavadním systémem svozu bioodpadu si Vás dovolujeme informovat o změně 

svozových dnů, počínaje od 4/2009, v jednotlivých městských částech následovně:
  

Městská část                Nový svoz. den             první odvoz

  Dolní Chabry              sobota-sudý týden                4.4.2009

  Ďáblice                       sobota-sudý týden                4.4.2009

S případnými dotazy se obracejte, prosím na příslušnou městskou část - odbor životního prostředí, popř. na Pražské služby, a.s.:
Call Centrum +420 284 091 888

Obchodní oddělení +420 284 091 359
Provozovna ORO +420 284 091 451

Svoz bude prováděn s frekvencí 1x za 14 dní

plochu v počtu pěti hráčů v poli tomto zápase jsme skončili ve skupi-
plus brankář. Ve skupině jsme se ně poslední. Dobojováno však ještě 
utkali s týmy Bohemians 1905, nebylo a naši přípravku čekal zápas o 
Sokol Libiš a FC Lobkovice. Prv- sedmé místo proti týmu TJ Roudni-
ní zápas byl víceméně seznamo- ce. Vynikajícím výkonem porážíme 
vací, když jsme nastoupili proti TJ Roudnice 3:1 a bereme zaslouže-
týmu Bohemians 1905. Z našich né sedmé místo. Celkovým vítězem 
řad si tento zápas vyzkoušeli turnaje se stali borci Viktorie Žižkov, 
všichni mladí fotbalisté. Výsle- ale musím podotknout, že naši kluci 
dek pro nás nedopadl bohužel byli v průměru o rok mladší než 
moc příznivě a prohráli jsme všichni ostatní, to znamená, že Vik-
0:15. Následovala menší pauza torka se má za rok na co těšit. :-) Ještě 
mezi zápasy a my jsme naše je potřeba zdůraznit, že jsme získali 
mladé, teď již o jeden zápas zku- cenu Fair play. A můžeme se též pyš-
šenější borce, mohli připravit na nit nejlepším brankářem turnaje, kte-
další tým a to Sokol Libiš. Zápas, rý nás zvláště v posledních zápasech 
který skončil 0:9 nám ale ukázal velmi podržel. Rád bych také podě-
menší zlepšení, jelikož Sokol Li- koval rodičům, kteří vytvořili neza-
biš s Bohemians 1905 byly na pomenutelnou kul isu  pro  naše  
stejné fotbalové úrovni. Opět o hvězdy a byli rozhodně nejvíce sly-
jeden zápas více zkušení kluci šet. Všichni jsme z turnaje odjeli s 

od osmi hodin. Před halou se sešli vyběhli proti týmu FC Lobkovi- dobrým pocitem v našich srdcích a Turnaj trenéři, rodiče a především naše ce, kde jsme si udělali velikou velice se těšíme na další turnaj.
        Vedení mladší přípravky SK Ďáblicemalé hvězdy. Brzy na to jsme do- radost a poprvé na turnaji vstřelili v Neratovicích stali šatnu, rozdali dresy a sou- branku. Náš soupeř FC Lobkovi-

středili jsme se výhradně jen na ce se vzmohl pouze na jednu od-
Naši nejmenší fotbalisté se zú- náš výkon. Zápasy trvaly dvakrát pověď a tak zápas skončil zaslou-

častnili halového turnaje v Neratovi- deset minut a po půli se měnily ženou remízou 1:1. Tímto naše 
cích, pořádaném klubem FC Lobko- strany. Naši malí borci vběhli na účast ve skupině skončila. Bohu-
vice. Turnaj se konal v neděli 30. 11. pro nás překvapivě velkou hrací žel i přes velmi dobrý výkon v 
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matizované kni- vuotevření obohacen o nejrůz- (poskytování informací ke studiu, 
hovní sítě Měst- nější materiály pro studium a výu- metodické informace pro učitele, 
ské knihovny v ku anglického jazyka. Ze skladů přístup k databázím apod.). Katalo-
Praze ,  k te rou  Ústřední knihovny MKP sem byl gy: Celý fond knihovny je zachycen 
tvoří Ústřední částečně přesunut komplet jazy- v elektronické bázi MKP. Vyhledá-
knihovna a další kových kurzů darovaný Britskou vání z fondu je možné v elektronic-
automatizované radou. Studijní a výukové mate- kém katalogu přístupném čtenářům z 
pobočky. Umož- riály angličtiny jsou umístěny ve pracovních stanic datové sítě umístě-
ňuje čtenářům specializovaném jazykovém ných v této i v dalších automatizova-
volný přístup ke koutku s lepší možností přístupu ných pobočkách MKP a také pro-
k n i h o v n í m u  a využití, než to mohly studen- střednictvím Internetu (http://kata-
fondu a posky- tům, učitelům a čtenářům dovolit log.mlp.cz). 
tuje mu pohodlí provozní a kapacitní podmínky Tento katalog informuje i o kni-
k četbě i studiu. ÚK. Koutek je vybaven i dvěma hovním fondu Ústřední knihovny a 
Základním poža- poslechovými místy, která čtená- ostatních automatizovaných pobo-
d a v k e m  b y l o  řům umožní i prezenční studium ček. Moderní vytvoření jednoho prostorového angličtiny.         Užívat všech služeb této poboč-

celku, v němž je většina knihov- Knihovna se zároveň zapoji- ky může každý, kdo se v ní jako čte-knihovna 
nických služeb zabezpečována la do projektu "Pomáháme vám nář registroval, a také každý čtenář 
od centrálního pultu. Nerozděle- číst", který je zaměřen na pomoc registrovaný v jiné automatizované v našem 
ný prostor zároveň přiblíží čtená- seniorům a slabozrakým. Jedná knihovně sítě MKP. Obdobně platí, 
řům celý fond knihovny. Pro ná- se o společný projekt Městské že čtenář registrovaný v pobočce sousedství
vštěvníky knihovny byla vybu- knihovny v Praze a družstva Ďáblice může využívat služeb ostat-
dována šatna a čítárna, pro děti Spektra. Pomocí tzv. kamerové ních automatizovaných knihoven, V našem sousedství, v Kulturním 
byl vytvořeno místo na hraní televizní lupy si mohou slabozra- tedy i Ústřední knihovny na Marián-domě Ládví, Praha 8 - Ďáblice, byla 
(vlídné "Peklo", protože jsme v cí nejen přečíst potřebný text, ale ském náměstí. Jeho závazky vůči vybudována moderní knihovna, po-
Ďáblicích -Nových!), hygienické i vyplnit formuláře a složenky, všem automatizovaným knihovnám bočka Městské knihovny v Praze. 
zázemí knihovny bylo doplněno i které jsou pod kamerovou lupou sítě MKP jsou chápány v jednom cel-Knihovna prošla během roku 
o bezbariérové WC. Zároveň se několikanásobně zvětšeny.              ku (např. limit počtu výpůjček, plat-2005 zásadní rekonstrukcí a byla zno-
zlepšily možnosti využívání je- Zásadní novinkou je vytvoře- nost průkazu, poplatky a případné vu otevřena v březnu roku 2006. 
jích služeb handicapovanými ní specializovaného "anglického blokování uživatelských práv, po-Investiční náklady představova-
občany. Knihovna disponuje plo- koutku", kam byly z Ústřední drobněji viz Knihovní řád MKP).                                                 ly přes 8 400 000 Kč, neinvestiční 

2                                            Z. Sobotkaknihovny převedeny jazykové chou 530 m , z toho čtenáři mo-náklady tvořily 2 268 000 Kč. Výda-
2 kurzy (učeb-hou  využ íva t  444  m .  Fond  je na automatizaci činily kolem 420 

nice, kazety a knihovny tvoří ca 42 000 knihov-000 Kč.        
další audiální ních jednotek, z toho 18 000 před-Na rozdíl od původního stavu 
a j .  m é d i a ) ,  stavuje naučná literatura, 23 000 došlo ke scelení všech místností a 
k t e r é  M K P beletrie a 2 000 učebnice, kazety, vytvoření jednotného čtenářského 
darovala Bri-CD a další média k výuce anglič-prostoru. Nezapomnělo se ani na vy-
tish Council. tiny. Knihovní fond je neustále tvoření příjemného provozního záze-

B r i t i s h  doplňován, roční přírůstek je asi mí pro personál knihovny a našel se 
Council bude 1 000 knihovních jednotek.  prostor i pro malý sklad knih. Samo-
s MKP spolu-Knihovna odebírá cca 40 titulů zřejmou součást í  modernizace 
pracovat i na novin a časopisů. Je vybavena knihovny bylo i zavedení elektro-
rozšíření slu-čtyřmi počítači s přístupem k elek-magnetické ochrany knih a elektro-
ž e b  z á j e m-tronickému katalogu a devíti mís-nické zabezpečovací signalizace. 
cům o studi-ty u internetových počítačů.           Nová podoba knihovny knihov-
um angličtiny Fond knihovny byl při zno-na Ďáblice (Nové) je součástí auto-

Internet pro seniory

V letech 2005 až 2008, dá se říci úspěšně, fungoval pro-
jekt "Internet pro seniory". V současné době vybavení inter-
netové učebny v prostorách místní knihovny není pro tento 
projekt využíváno a to nás mrzí. Vybízíme proto ďáblické 
občany - seniory, kteří mají zájem o získání zkušeností s 
internetem, počítačem a dalšími moderními informačními 
pomůckami, aby se nám znovu přihlásili. Nenechte nově 
vybavenou učebnu zahálet. Jakmile se přihlásí potřebný 
počet zájemců, rozjedeme nový ročník vzdělávání v práci s 
počítačem a internetem. 

Vyzýváme proto všechny zájemce, neváhejte a přijďte 
mezi aktivní seniory, které zajímají současné trendy, dozví-
te se spoustu zajímavého. Nabídka hodin s možností výuky 
práce s počítačem a internetem bude domlouvána podle po-
třeb účastníků.

Hlásit se i nadále můžete přímo u tajemníka úřadu MČ 
na čísle 602696393 nebo u knihovnice paní Midlochové na 
čísle 283910349.

                                                                                                                          
                                                                          Vlastimil Fouček
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musí mít svůj set-up-box. Další nicích, chalupách a chatách). Ale ketový motorek a četností "dolaďo-Současný příjem nevýhodou, alespoň v současné i v Ďáblicích roste družicový pří- vání pozice" . 
době (říjen 2008), je postupné jem jako houby po dešti. K pří- Internetový příjem digitální tele-televize v Ďáblicích
vykrývání teritorií signálem jed- mému přijmu potřebujeme para- vize: Je to nejmladší způsob přijmu 
notlivých televizních programů. bolickou anténu s konvertorem digitální televize. Někdy je nazýván Čím kratší je vlnová délka, tím 
Toto vykrývání se v současné do- propojeným s koaxiální kabelem IPTV (televize přes telefonní linku). více se šíří signál (elektromagnetické 
bě dosti mění - loňský pohodový s družicovým přijímačem, jehož Je třeba si zřídit na telefonní lince vlny) přímočaře. Kmitočtová pásma, 
příjem základních programů  se výstup přivádíme do našeho tele- ADSL, což můžeme využít pro při-v kterých je šířena televize, jsou 
nyní změnil - lze přijmout jen vizního přijímače. Podmínkou je, pojení internetu k počítači. Pokud již "krátkovlnná", a proto se signál šíří 
PRIMU a Z1, neboť vysílač Žiž- aby parabola mířila přibližně na máme připojen počítač k internetu téměř přímočaře, jen málo se ohýbá. 
kov je v rekonstrukci. jih s elevačním úhlem 32 stupňů. pomocí ADSL, je třeba získat nový Ďáblice leží v dolíku především 

Nastavení set-up-boxu není Cena družicové sestavy (parabo- modem. Dále je třeba získat IPTV vzhledem k vysilači Žižkov, jsme 
složité: kdo uměl nastavit analo- la s konvertorem a družicovým set-up-box (cena cca 3500Kč), pomo-zastiňováni kopcem "K akcízu". Při 
gový příjem, je předpoklad, že přijímačem) je od cca 4 000Kč. cí něhož lze sledovat televizní vysílá-analogovém vysílání "Základních  
sám nastaví set-up-box. Zpravi- ČT je placená, je třeba zaplatit ní na libovolném televizním přijíma-programů" (ČT1, ČT2, NOVA a PRI-
dla využijeme současnou televiz- jednorázově 2000 Kč za kartu. Za či. Při uzavření dlouhodobé smlou-MA) přijímané signály byly často 
ní anténu. (V současné době se nepatrné zvýšení ceny (dva kon- vyje pronájem zařízení i aktivace slabé: byly různě zašumělé (sněžilo) 
však přechází z horizontální pola- vertory a přepínač) můžeme přijí- služby za 1Kč. Programové nabídky a obsahovaly odrazy (duchy). Pomá-
rizace na vertikální, což znamená mat družice umístěné na 19 a závisí na operátoru. Např. Teléfonica  hali jsme si anténním zesilovačem 
otočení antény o 90 stupňů).         23,5stupních, což představuje O2 nabízí balíčky "zábava, kino, (který potlačil sněžení, ale neodstra-

V Praze a okolních středních několik set televizních stanic, sport" včetně ČT, NOVA, PRIMA a nil duchy). Duchy se daly potlačit 
Čechách je nabídka pozemní digi- mnohé jsou však měsíčně place- Z1, za 449Kč měsíčně. Další  stanice použitím několika antén nasměrova-
tální televize nejbohatší z celého né. I v Ďáblicích jsou k vidění jsou za další poplatek. Kromě O2 ných na různé "dostupné"vysílače.
Česka (stav září 2008). Vysílá tu paraboly se čtyřmi konvertory tj. nabízí internetový příjem digitální Nastupující digitální televize 
multiplex A s programy ČT 1, ČT s možností příjmu družic umístě- televize další operátoři, např. Volný, umožňuje především více televiz-
2, ČT 24, ČT 4 Sport a televizí ných na čtyřech pozicích. Není T-Systems, MattesAD. Nabídky začí-ních kanálů (stanic) ve vyhrazeném 
Nova, síť B se stanicemi Prima, problém sdílet parabolu s konver- nají od 95Kč/měsíc, pronájem set-televizním pásmu a lepší obraz (vy-
Óčko, TV Noe a Public TV a mul- tory se svým sousedem, konver- up-boxu 150Kč/měsíc. Internetový lučuje prakticky duchy, které vznika-
tiplex C s experimentálním vysí- tory musí být doplněny přepína- příjem může být interaktivní: lze si jí především odrazem signálu od bu-
láním ČT 1 a Novy ve vysokém čem, každý však musí mít druži- objednat určitý film (nahrazení vi-dov v městské zástavbě). U digitální 
rozlišení. Programovou nabídku cový přijímač (cca 2000Kč). Toto deopůjčovny). Tato služba je place-televize je buď obraz dobrý nebo žád-
divákům doplňuje Rádio Proglas řešení musíme také použít pokud ná, u O2 je cena 99Kč/měsíc. Při uza-ný, jen v omezeném rozsahu síly sig-
a sedm stanic Českého rozhlasu: v domácnosti máme více televiz- vření smlouvy na 1 rok tato služba nálu může obraz vytvářet nepřijatel-
Radiožurnál, Vltava, Praha, Rá- ních přijímačů. Montáž, přede- stojí 1Kč, vypůjčení filmu 30 až né "kostky obrazu". 
dio Wave, D-dur, Leonardo a Ra- vším nasměrování paraboly, vyža- 84Kč.     Příjem digitální televize si může-
dio Česko. Přechodný multiplex duje určitou zručnost, obvykle je Příjem televize ve vysokém rozli-me zajistit v různých formách pří-
A šíří pražské vysílače Žižkov, vhodné toto svěřit odborníkovi. šení (HDTV): Především na televiz-jmu: pozemní, kabelová, družicová a 
Cukrák a Strahov na kanále 25, Pokud počáteční investice se jeví ních přijímačích s velkou úhlopříč-internetem. V každém případě nás to 
síť B (nově multiplex 3) vysílá na vysoká, je možné si objednat dru- kou obrazovky je kvalita obrazu do-něco stojí. Kabelový příjem, který je 
kanále 46 ze tří pražských stano- žicový příjem za měsíční popla- sti poznat. Avšak HDTV je u nás považován za kvalitní, je třeba v Ďáb-
višt: Ládví, Zelený Pruh a Stra- tek. Např. společnost UPC má (ČR) v naprostých počátcích. Stanice licích vyloučit, neboť není proveden 
hov. Multiplex C naladí diváci na akční nabídku přes 40 programů dostupné v HD kvalitě se dají spočí-v  chodnících kabelový rozvod.
kanále 64 z vysílačů Novodvor- za 499Kč měsíčně, montáž zaří- tat na prstech. Jsou dostupné jen na Pozemní příjem digitální televi-
ská, Na Petřinách, Václavská a zení je za 1Kč. Běžná cena zá- digitálním kabelovém přenosu a na ze (DVB-T):Tento způsob je praktic-
ÚTB v Olšanské ulici. V říjnu kladní nabídky je 689Kč, za další IPTV, na DVB-T probíhají zkoušky. ky nejlacinější způsob jak si zajistit u 
2008 přibude veřejnoprávní mul- kanály je vyžadován další popla- Nejrozsáhlejší nabídku HD progra-nás v Ďáblicích digitální televizi. Je 
tiplex 1 na kanále 53, do kterého tek. mů v současné době nabízí Matte-třeba koupit set-top-box, což je kra-
se přestěhují programy ČT a Vysílací družice jsou v pevné sAD - za čtyři programy zaplatíte bička, jehož výstup je přiveden na 
ČRo. poloze vůči Zemi, tj. jejich od- n a v í c  k  z á k l a d n í m u  b a l í č k u   náš používaný televizní přijímač. 

Družicový příjem digitální  středivá síla se musí rovna přitaž- 250Kč/měsíc.   Jeho cena je přibližně od 800Kč do 
televize: Přímý příjem analogo- livé síle k Zemi - jsou ve výšce Podrobnější informace o digitální několika tisíc. Volbu kanálu provádí-
vého televizního signálu z družic přibližně 36 000km nad rovní- televizi lze získat na: me dálkovým ovládáním set-up-
nebyl mnoho rozšířen. Boom dru- kem. Malé dolaďování polohy je www.digitalnitelevize.cz   boxu. Jiným řešením je koupě nové-
žicového příjmu nastal v souvis- prováděno raketovými motorky, www.prijimace.cz,www.parabola.czho televizoru s DVB-T vstupním dí-
losti s digitální televizí, přede- životnost družice je především www.digizone.cz lem (tuneru). Nevýhodou tohoto řeše-

                      Ing. Zdeněk Sobotka, Dr.Sc. vším v odlehlých místech (na ves- určena množstvím paliva pro ra-ní je, že každý přijímač v domácnosti 

                                      

Nejpozdější termín Událost      Program/digitální síť Název vysílače        Stanoviště                        Kanál 
31.3.2009 zapnutí      Digitální síť 2      Votice         Mezivrata                           41 
30.4.2009 vypnutí      ČT 1      Praha         Žižkov                           51 
30.4.2009 vypnutí      Nova      Praha         Žižkov                           37 
30.4.2009 vypnutí      Prima      Praha         Žižkov                           24 
31.7.2009 zapnutí      Digitální síť 1      Votice         Mezivrata                           53 
31.10.2009 vypnutí      ČT 1      Praha         Cukrák                           26 
31.10.2009 vypnutí      Nova      Praha         Cukrák                             1 
31.10.2009 vypnutí      Prima      Praha         Cukrák                             7 
31.10.2009 vypnutí      ČT 2      Příbram         vrch Praha                           29 
31.10.2009 vypnutí      ČT 1      Votice         Mezivrata                           30 
31.10.2009 vypnutí      ČT 2      Votice         Mezivrata                           56 

Termíny zapínání digitálního a vypínání analogového televizního vysílání - Praha

                                                                               

Region                                   Vysílač                                                                                         
(ucelená oblast)                                                                           (kanál)                        (kanál)                      (kanál)                         (kanál)

         Cukrák, Žižkov, Strahov, Ládví, 
                               Zelený Pruh, Olšanská,                                    53                   41            46, 59             64 
                               Novodvorská, Petřiny, Václavská 
 
Zdroj: DigiZone.cz, stav ke dni: 31. října 2008                                      

Digitální vysílání v regionu Praha

Praha

Multiplex 1 Multiplex 2 Multiplex 3 Multiplex 4

                                                                                                                                                                                 2/2009
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ní, vyšívaní obrazů, háčkování Vážení a milí 
ozdob atd. Učenky z Odborného 

spoluobčané Ďáblic, učiliště v Chabařovické svým 
cukrářským talentem zastínily 

dovolte mi, abych se trochu vrá- nejednu hospodyňku a potěšily 
tila k vánoční výstavě, která proběh- především děti z MŠ a družiny 
la v prostorách Obecního domu ve ZŠ, kdy nestačily zdobit perníč-
společenském sále Diakonie ČCE v ky, protože mlsné jazýčky a ruč-
prosinci loňského roku. Jak už z ky školáků a předškoláků byly 
názvu výstavy: Vánoce -  vzpomín- rychlejší než cukrářská poleva. 
ky a přání - mezigenerační zastavení, Za odměnu učenkám pak spon-
vyplývá, jednalo se o mezigenerační tánně zazpívaly a moc se nám to 
výstavu, která chtěla veřejnosti uká- všem líbilo. Tato výstava byla pro 
zat, že i naši klienti jsou osobnosti, všechny, kteří k nám zavítali, sku-
které dokáží svým nadáním a vzpo- tečným něžným pohlazením v 
mínkami ze svého života obohatit předvánočním shonu.
život každého z nás.      

Na vernisáži první světlo na stro- Přála bych si, aby takovýchto 
mečku rozsvítil pan Alfréd Strejček setkání bylo více a to nejen o Vá-
svým adventním rozjímáním, další nocích. Snad se nám to podaří.
světýlka rozsvěcovali ti nejmenší při 
tanečku se svými rodiči  a překvape- Dodatečné blahopřání k 
ní pro Tomáše Janouška (jeden z vy- 20. narozeninám Tomáše 
stavujících) bylo myslím překvape-

Janouška: "Mnoho dal-ním pro všechny diváky - Michael 
Jackson rozžehl obrovské světlo, ších polibků od malířské 
které oslnilo i některé kolemjdoucí. múzy, Tomáši !!!"
Na závěr měl nelehkou úlohu farář                                    Helena Vlčková, 
M. Erdinger z Farního sboru ČCE v 

                                            vedoucí PS  
Kobylisích, kdy měl zklidnit "rozru-                                 a tým pečovatelek 
šené" diváky svým adventním za-                                     PS SKP Ďáblice 
myšlením. 

Poznámka: Tomáš je stipendistou V následujícím týdnu probíhal 
Celosvětového sdružení malířů bohatý doprovodný program, do kte-
malujících ústy a nohama, které rého se aktivně zapojily mimo jiné i 
je v České republice zastoupeno členky Klubu seniorů v Ďáblicích, 
Nakladatelstvím UMÚN. kdy předváděly svůj um v paličková- Tomáš Janoušek "Zimní krajina" 2004

paličkující paní Tůmová
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! Prodám pozemek 751 m  , 

k a t . ú z e m í  B á š ť ,  P r a h a -
východ, kompletní inž. sítě, 2 
680 Kč/m2." 

    Tel.: 777 099 595

Veřejná sbírka na nové auto 
pro klienty 

pečovatelské služby v Ďáblicích

  Příspěvek je možné poukázat na číslo účtu: 
1970481399/0800, var. symbol: 22

Předem děkujeme všem, kteří přispějete!

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

Veřejná sbírka na nové auto 
pro klienty 

pečovatelské služby v Ďáblicích

Řádková inzerceŘádková inzerce

! Masáže: klasické, medové, 
lávovými kameny.Bus Libě-
chovská. Tel. 777 763 605

! Vyučuji španělštinu - začá-
tečníky, pokročilé, konverza-
ce. Tel. 286 886 579.

K A D E Ř N I C T V Í

Dámské, pánské, dětské
Iva Polanská

Ke Kinu 159/7
Praha 8 - Ďáblice

Telefon: 283 910 041

Provozní doba:

Pondělí 8 - 14 hod

Úterý 13 - 19 hod

Středa 8 - 14 hod

Čtvrtek 13 - 19 hod

Pátek 8 - 14 hod

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

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

Další informace na uvedených kontaktech.
ÚHRADA ZA SLUŽBY JE ÚČTOVÁNA PODLE PLATNÉHO CENÍKU.

Poděkování

Jménem celého týmu pečovatelské služby Dia-
konie ČCE SKP Ďáblice bych ráda poděkovala 
všem obyvatelům MČ Ďáblice, kteří finančně při-
spěli k nákupu druhého automobilu pro zajištění 
základních potřeb klientů naší pečovatelské služby. 
Zvláštní poděkování patří Obecnímu úřadu Ďábli-
ce a Klubu seniorů v Ďáblicích.

Helena Vlčková, 
vedoucí pečovatelské služby  

a tým pečovatelek SKP  Ďáblice

PLACENÁ INZERCE

                                                                                                                                                                                 2/2009

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. února 2009.
Náklad: 1400. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Za roznos zpravodaje odpovídá Z.Vašáková tel.: 607 692 272.
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