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letošním roce stejně jako vloni je Slovo starostky to 15 tis. Kč.
Pečovatelské a sociální služ-

by již od roku l996 zajišťuje pro 
Statut hl.m. Prahy § 10 odstavec naše občany Diakonie, středisko 

1 písm.g,h říká, že z rozpočtu měst- křesťanské pomoci českobratr-
ské části se hradí: výdaje na podporu ské církve evangelické. Kromě 
subjektů provádějících veřejně pro- toho, že středisku pronajímá naše 
spěšné činnosti a na podporu soukro- městská část za poměrně výhod-
mého podnikání prospěšného pro ný nájem prostory v Obecním 
městskou část nebo hlavní město domě již od zmíněného termínu, 
Prahu, jiné výdaje uskutečněné v přispíváme na zabezpečování 
rámci působnosti městské části, včet- služeb každoročně darem finanč-
ně darů a příspěvků na sociální nebo ním. V r. 2008 jsme věnovali 100 
jiné humanitární účely. tis. Kč a poté jsme ještě přispěli 

Pominu-li tyto "předepsané po- na nákup vozidla 30 tisíci Kč. 
vinnosti", vysvětluji tím i důvod, Letos se zastupitelé prozatím 
proč v rozpočtu naší městské části je usnesli na daru ve výši 100 tis. 
kapitola výdajů, které jsou právě na korun.
tyto účely určeny. Je v zájmu většiny Činnost některých zájmo-
členů našeho zastupitelstva finančně vých sdružení působících v Ďáb-
podporovat činnost, která je obci pro- licích se postupem let vytrácela. 
spěšná. V první řadě je třeba zmínit, Konkrétně ustala práce Spolku 
že veškeré aktivity spojené se zá- zahrádkářů a s tím i tradičně pořá-
jmovou činností dětí, mládeže a seni- dané výstavy výpěstků. Nyní zde 
orů jsou prioritní. Předpokládám, že pracuje pouze Spolek chovatelů 
s touto filozofií by nesouhlasil jen drobného zvířectva, který získal 
málokdo. Určitě je především potře- nové zázemí s laskavým svole-
ba podchytit volnočasové zájmy mla- ním pana Kmínka v areálu býva-
dých lidí, neboť zde především platí lého statku. Tomuto sdružení 
ono "kdo si hraje, nezlobí". Nejma- jsme několikráte pomohli fi-
sovější jsou jistě aktivity sportovní. nančně zajistit průběh výstav a 
V Ďáblicích je to fotbal, který přilá- podmínky ve zmíněných prosto-
kal cca 90 dětí. Fotbal si u nás drží rách.
stále jedno z předních míst, co do V minulosti jsme finančně 
zájmu veřejnosti a nebudu teď pole- podporovali i turistický oddíl 
mizovat jestli se "u nás" hraje přebor mládeže, který však již bohužel 
či nikoliv. Důležité je, že se tu sou- svou činnost ukončil. Samozřej-
střeďuje skupina dětí, které fotbal mě se v našem rozpočtu pamatu-
baví. Proto na březnovém zasedání je i na Sdružení dobrovolných 
zastupitelstva byl odsouhlasen pro hasičů, kde se dotační částka od-
oddíl kopané TJ Ďáblice finanční dar víjí od počtu obyvatel - cca 25 Kč 
ve výši 400 tis. korun. Na další zá- na občana a rok. Stejnými pravi-
jmové seskupení dětí - hudební sdru- dly se řídí i každoroční účelová 
žení "Ďáblík" je též pravidelně pama- dotace od MČ Praha - Čakovice 
továno a finanční dary se schvalují směřující do našeho rozpočtu na 
dle aktuálních potřeb sdružení. Na- činnost Jednotky požární ochra-
příklad v roce minulém to bylo 30 ny, která zajišťuje požární ochra-
tisíc korun. nu a pomáhá občanům při živel-

Dominantou naší obce je kopec ných a havarijních situacích též v 
Ladví s hvězdárnou, která umožňuje této městské části.
návštěvníkům nejen pozorování ob- Kromě zmíněných finanč-
lohy, ale nabízí též zajímavé pořady ních darů se během kalendářního 
pro veřejnost. Vzhledem k tomu, že roku řeší případně i další dary, 
pracovníci hvězdárny konají pro- které rada schválí na podporu 
spěšnou činnost i v okolí objektu, veřejně prospěšných činností, či 
starají se o zeleň a úklid, je samozřej- sociálních záležitostí. 
mě správné přispět i na tento účel. V                         Danuše Ševčíková

Hlavně byl ve špatném stavu úsek Opravy komunikace Na Štamberku, kde se 
místy vytvořily díry. Postupně by komunikací měly být vyřešeny i další nedostatky 
ve vozovkách, včetně oprav kanali-v Ďáblicích
začních vpustí na silnicích ve správě 
TSK. Vítáme, že nás občané a řidiči 

Jistě jste zaznamenali, že od sami leckdy informují o zjištěných 
velikonočních svátků se zahájily závadách. Je možné operativně zjed-
opravy některých komunikací. nat nápravu ať již u TSK anebo, po-
Zimou poškozená místa a výtlu- kud se jedná o místní komunikace ve 
ky bylo třeba dát do pořádku, aby správě naší městské části, řešíme 
silnice vyhovovaly bezpečnosti my. Kromě toho byly provedeny 
provozu. Na naší žádost pojedna- opravy některých chodníků včetně 
la TSK (Technická správa komu- bezbariérových přechodů. 
nikací) propojení Šenovské a U 
Parkánu a ulici Kosteleckou.                                   Dana Ševčíková

 dotační program 
SFZP: ZELENÁ ÚSPORÁM

- příležitost pro mnohé ďáblické domy 

 
Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytá-

pění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do ener-
getických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude 
podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových byto-
vých domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na 
biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoe-
nergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém 
standardu. 
více na http://www.zelenausporam.cz (STRUČNÉ INFO NA STR. 10)

www.dablice.cz

Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> 
dotační program 
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Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro in-
formaci občanů vybíráme některé 
nejdůležitější body z 55. jednání 
rady) 
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Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme 
některé nejdůležitější body z 
56. jednání rady) 

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

16. a 17. května 2009   

5/2009                                                                                                                                                                          

! schválila nepravidelné objed- zašle MČ Praha - Ďáblice spo- SZ) o možné realizaci nové cyk-
návky na úklid a údržbu zeleně lečnosti .A.S.A. s.r.o. a Odboru lostezky mezi k. ú. Ďáblice a k. ú. 
zadávat operativně dalším fir- ochrany životního prostředí Dolní Chabry, v souladu se sou-
mám z výběru dle jejich mož- Magistrátu hl. m. Prahy hlasným stanoviskem vedení Dol-

! souhlasila s návrhem rozpočtové- ností jednotlivými objednáv- ! souhlasila, aby žádost pana ních Chaber bude o tomto návrhu 
ho opatření č. 1 k rozpočtu MČ na kami s předem určenou cenou Jaroslava Trávníčka o byt byla dále jednáno. O výše uvedeném 
rok 2009 dodávky na základě vyjádření sociální byla informována předsedkyně 
! souhlasila s návrhem úpravy Roz- ! pověřila zástupce starosty jed- komise zařazena do evidence Občanského sdružení

počtu MČ Praha - Ďáblice na rok náním a podpisem smlouvy s žádostí o přidělení bytu ! radní Soukupová informovala 
2008 (z prosince 2008) firmou TÚZ spol. s r. o. a ta- ! vzala na vědomí splnění úkolu RMČ o průběhu grantového říze-
! souhlasila s převodem vlastnictví jemníka (ve spolupráci s Ing. pasportizace bytových a neby- ní v oblasti sociálních služeb pro 

z majetku České republiky (§ 22 Králíkovou) kontrolou a pod- tových objektů a doporučuje Prahu 8 (v letošním roce byla ob-
odst. zákona č. 219/2000 Sb.) do pisem jednotlivých objedná- objednání znalce ze stavebnic- hájena finanční dotace pro Diako-
majetku MČ Praha - Ďáblice, dle vek na další údržbu zeleně a tví k posouzení stavu a navrže- nii ve výši 470 000 Kč, tak jako v 
kterého předává právo hospodařit úklid MČ Ďáblice a kontrolou ní nutných oprav roce loňském), RMČ vzala výše 
s majetkem v celkové účetní hod- čerpání rozpočtu v příslušné ! souhlasila, aby na základě sta- uvedenou informaci na vědomí
notě 44 250,15 Kč a bude využí- kapitole noviska sociální komise, byl ! schválila uzavření smlouvy o vý-
ván členy JSDH Ďáblice k plnění uvolněný byt (1+1) v ul. Ďáb- půjčce pozemku mezi MČ Ďábli-
úkolů dle zákona č. 133/1985 Sb. lická č. p. 339 přidělen paní ce a společností ZAVOS s.r.o., 
! vzala na vědomí průběh a výsle- Věře Mejstříkové k 15. 04. kterou půjčuje  p .  č .  1473/5,  

dek výběrového řízení na dodava- 2009, výše nájemného bude 1534/2 v k. ú. Dolní Chabry za 
tele údržby zeleně a doporučení ! schválila návrh Smlouvy o vý- s t a n o v e n a  d l e  z á k o n a  č .  účelem realizace stavby TV Chab-
Kontrolního výboru půjčce 2 kusů myčky BOSCH 107/2006 Sb. ry - komunikace
! zrušila výběrové řízení na doda- Základní škole a mateřské ško- ! vzala na vědomí, že na základě ! souhlasila na základě informace o 

vatele údržby zeleně MČ Ďáblice le, Praha 8 - Ďáblice, U Parká- návrhu Občanského sdružení rozbité střeše u herního prvku 
na rok 2009 v celém rozsahu nu 17 pro Ďáblice starostka MČ Pra- "Claudie" na dětském hřišti v ul. 
! schválila rozšíření smlouvy s fir- ! vzala na vědomí zprávu kont- ha - Ďáblice jednala se starost- K Lomu s opravou tohoto herního 

mou TÚZ spol. s r. o. o pravidel- rolního výboru týkající se vý- kou MČ Praha - Dolní Chabry prvku společností PROLEMAX 
nou údržbu pro rok 2009 vybra- sledků šetření ČIŽP na skládce a s panem Petrem Vilgusem s.r.o. (nutná výměna celé střechy 
ných dalších pozemků (výběr pro- .A.S.A. s.r.o. výše uvedenou Ph.D. (zastupitel MČ Praha 8, na daném herním prvku) 

                         zpracoval tajemník ÚMČvede Ing. Králíková) zprávu kontrolního výboru člen Rady krajské organizace 

tím, proč vzrostlý a na první 
pohled krásný strom - lípu 
nechává referát životního 
prostředí porazit. Tato lípa 
však nebyla zdravá a po peč-
livém prozkoumání bylo zvo-
leno menší zlo a raději padlo 
rozhodnutí předejít možné-
mu neštěstí, kdyby strom 
spadl na člověka či na něčí 
majetek.

V průběhu tohoto zásahu 
se totiž zjistilo, že dvě lípy 
jsou v havarijním stavu. V 
jejich kmenech se vytvořily 
velké kaverny napadené hou-
bou, důsledkem toho byly 
kmeny po celém obvodu 
ztrouchnivělé. Menší z lip 
byla navíc ještě značně pro-
schlá. Referát životního pro-

středí pečlivě zvážil všechny tyto Ošetřování zeleně 
důvody a rozhodl o povolení po-
kácení stromů.na Koníčkově 

Na podzim po vyfrézování 
náměstí pařezů budou na stejném místě 

vysazeny lípy jiné .
Na doporučení hasičů se usku-Jistě jste si všimli, že v minulých 

teční kontrola dalších stromů na dnech proběhlo poměrně radikální 
veřejných prostranstvích a dět-ošetření vzrostlých stromů na Koníč-
ských hřištích v naší MČ. Samo-kově náměstí. Tento prořez byl nutný 
zřejmě, že k případnému odstra-z několika důvodů, řadu let se nepro-
nění stromů budeme přistupovat váděl. Větve vadily průjezdu popelá-
po odborném posouzení a jen z řů a vyšších vozů, ale hlavně suché 
velmi opodstatněných a vážných větve a nemocné stromy mohly ohro-
důvodů.               žovat bezpečnost dětí i dospělých v 

                       lokalitě Koníčkova náměstí. Hana Králíková
Řada z nás se jistě pozastaví nad Referát životního prostředí

!
SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK

KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
ZDARMA!

28.7. 2009
27.10. 2009

 
Na základě oznámení 

Magistrátu hlavního města Prahy se uskuteční 

 
jednorázový sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, prostřed-

nictvím speciálního krátkodobě přistavovaného 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 )
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odvoz ke zpracovateli a také na plasty, papír nebo sklo! Pro odkládá-Ani elektrozařízení Elektrospotřebiče 
jeho recyklaci. Tato úspora je patr- ní spotřebičů jsou určena speciální do výkupny nepatří
ná zejména u takových spotřebi- místa - buď ve sběrných dvorech, v do výkupny 
čů, jako jsou chladničky, ale pro prodejnách elektrospotřebičů, nebo 

Pro vysloužilá elektrozaříze-nepatří obecní pokladnu jsou rovněž zají- v rámci mobilních svozů - případně 
ní jsou určena místa, kam je nutné 

mavé mot ivační  odměny za  speciální sběry např. v rámci akce 
je odevzdávat - jsou to buď místa 

ostatní spotřebiče. Motivace od k o l e k t i v n í h o  s y s t é m u  E L E K-Stále více odpadů nachází využi-
určená obcí, místa zpětného odbě-

kolektivního systému ELEK- TROWIN - Putující kontejner.tí v novém kabátě. Prvotního materi-
ru, která se nacházejí ve sběrných 

TROWIN, který za výrobce za-álu je stále méně a méně a každý se 
dvorech obcí či u posledních pro-

jišťuje zpětný odběr některých snaží využít, co se dá. Musí to však 
dejců, nebo přímo zpracovatel, 

druhů elektrozařízení, pokrývají mít svá pravidla, aby nikdo nebyl 
který je k tomu oprávněn - tedy 

např. náklady na manipulaci ve ohrožen na zdraví a abychom si ne-
má souhlas krajského úřadu k 

sběrném dvoře. Tyto náklady ani znečistili prostředí, ve kterém žije-
jejich zpracování. Porušení této 

náklady na dopravu a recyklaci se me. 
povinnosti občanem může být 

tak již nemusejí promítat do po-To, co jsme byli léta zvyklí vyha-
podle zákona sankcionováno až 

platků za odpady. zovat, má najednou význam pro výro-
do výše 20 000 Kč.

Při nákupu spotřebiče si všim-bu, to, co jsme byli léta zvyklí prodá-
Vysloužilé elektrozařízení 

něte symbolu přeškrtnuté popel-vat do sběrny surovin, najednou 
obsahuje nebezpečné látky, které 

nice. Co to vlastně znamená? Zna-nejde. Všechno má svůj určený po-
mohou ohrozit zdraví a životní 

čí, že elektrozařízení nepatří do stup, aby bylo možné využít opravdu 
prostředí, proto je nutné postupo-

popelnice, do maximum.
vat při jeho demontáži ve zpraco-

směsného ko-Ve výkupnách surovin nastávají 
vatelském zařízení přísně podle 

m u n á l n í h o  převratné změny - některé předměty 
zákona. 

odpadu. Elek-nelze vykupovat vůbec, pro jiné je 
Tím, že je elektrozařízení předá-

trozařízení je třeba přesné evidence osob. Za 
váno do místa zpětného odběru, 

t ř e b a  t ř í d i t  všechno se platí bezhotovostně. 
odpadají obci náklady na jeho 

s t e j n ě  j a k o  

průjmy, při Nebezpečné? Vysloužilé 
dlouhodo-Ano, ale jen při 
bém vysta-elektrospotřebiče nesprávném zacházení! vení účin-

jen ke specialistům k ů m  r t u t i  
Elektrospotřebiče obsahují docház í  k  

takové látky, jako je kadmium, vypadávání 
rtuť, olovo, šestimocný chrom, vlasů, chu-Může se Vám zdát, že z nefunkč-
polybromové bifenyly, polybro- dokrevnos-ního spotřebiče se dá ještě ledascos 
mové difenyletheny nebo azbest. t i ,  revma-využít - šroubek, klička, motor, kom-
V chladničkách se nacházejí také tickým one-presor - víte ale, co tím můžete způ-
freony - a to jak v chladicím okru- mocněním sobit?
hu, tak ve většině případů také v či onemoc-Ke zpracování elektrozařízení 
izolační pěně v korpusu chlad- nění ledvin.musejí firmy získávat obtížně sou-
ničky. Pokud dojde k poškození Šestimoc-hlas krajského úřadu - musí splnit 
okruhu - např. odstřižením kom- n ý  c h r o m  spoustu podmínek - stavební úpravy 
presoru nebo chladící mřížky, poškozuje v dílnách, technické vybavení, od-
uniká nejen olej, ale právě i freon d ý c h a c í  bornou způsobilost. Při demontáži 
do ovzduší. Důsledky freonu v cesty a mů-musí dodržet zákonem stanovený 
ovzduší jsou již asi obecně zná- že vést až k postup, odejmout všechny části obsa- pro výrobu nových spotřebičů nepo-
mé - freon zamezuje vzniku ozo- perforaci nosní přepážky nebo k hující nebezpečné látky tak, aby neo- užívali, případně pro jejich použití 
nu, tím se ztenčuje ozónová vrst- bronchitidě. Při dlouhodobější-hrozily ani zdraví ani životní prostře- tam, kde jsou nenahraditelné, omezi-
va a na Zemi dopadají škodlivé mu vystavení se účinkům šesti-dí. li na nezbytné minimum. 
UV paprsky, které způsobují růz- mocného chrómu na kůži vznika- Ve starších spotřebičích jsou ale 
ná onemocnění - zánětem spoji- jí ekzémy nebo vředy. Sloučeni- stále! Pokud z takového spotřebiče 
vek počínaje a rakovinou kůže ny mohou vyvolat rakovinu plic. někdo odmontuje to, co si myslí, že 
konče. Azbest je silně karcinogenní jednou použije nebo o čem je pře-

Kadmium je toxická látka, látka. Je totiž složena z malých svědčen, že se podaří výhodně pro-
která se dříve hojně využívala k vláken, které se při vdechování dat, vystavuje sebe i své okolí zdra-
ochraně kovů před korozí - pře- zabodávají do plic a postupně votnímu riziku. Dalším nepříjem-
devším právě v elektrotechnic- může vyvolat rakovinu plic nebo ným důsledkem neprofesionálního 
kém průmyslu. Do těla se kadmi- fibrózu, expozicí jiných míst mů- rozebírání vysloužilých spotřebičů je 
um dostává potravou a dýchá- že vyvolat rakovinné bujení nazý- fakt, že ke zpětnému odběru, který je 
ním, tam se ukládá především v vané mesotheliom. Na azbest mů- bezplatný, je možné odevzdávat pou-
ledvinách ale také v játrech, která žete narazit např. ve starých spo- ze kompletní spotřebiče, za ty ne-
poškozuje. Může také způsobit rácích nebo pračkách. kompletní platí obec jako za odpad - 
chudokrevnost nebo osteoporó- mnohdy jako za nebezpečný odpad - 
zu. Kadmium také patří mezi kar- a tyto náklady poté promítá obec do Stojí to za to?cinogenní látky. poplatků za odpady nejen dotyčné-

Rtuť je jediným kapalným mu, ale i sousedům. Proto, aby nedocházelo k po-kovem - je velmi toxická. Usazu- Odevzdávejte na místa zpětného škozování zdraví a životního pro-je se v ledvinách, játrech a slezi- odběru kompletní spotřebiče! Chrá-středí, uložila Evropská unie vý-ně. Při jednorázové dávce vyvo- níte tím zdraví sobě i svému okolí!robcům aby tyto látky již nadále lává bolesti břicha, zvracení a 

Elektrowin

Elektrowin
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dů, zrcadlového 40 cm a čočko- Evropa a dá se říci, že většina Evropy 
vého 19 cm, jsou velmi dobré i v na tom, pokud jde o oblačnost a svě-
dnešní době. Na řadě hvězdáren telné znečištění, není dobře. Naše 
po celém světě jsou dodnes v pro- hvězdárna se nachází na severním 
vozu dalekohledy vyrobené i v okraji Prahy. Obloha se převážně po-
19. století. Nevyužívají se pro zoruje nad jižním obzorem a tam prá-
vědeckou činnost, ale pro popu- vě velkoměsto jakým Praha je, nejví-
larizaci a studijní účely vyhovují ce ruší světelným znečištěním. Po-
velice dobře. Stejně jsou na tom i dobně trpí i další hvězdárny nejen v 
naše dalekohledy. ČR, ale i ve světě pokud nebyly po-

staveny dál nebo alespoň na jih od 
měst. Nejlepší podmínky z hlediska Jakým novým technickým vyba-
tmavé oblohy v ČR má hvězdárna na vením byla hvězdárna postupně 
Kleti. Porovnávat se s opravdu špič-vybavena a co toto technické vy-
kovými hvězdárnami tedy nelze, ale bavení umožňuje?
s většinou obdobných zařízení jako Dalekohledy hvězdárny jsou 
naše, jsme na tom stejně.v provozu od založení hvězdárny 

v r. 1956 (v dnešní východní kopu-
Hvězdárna Ďáblice ve vědeckém li) nebo od jejich instalace počát-
výzkumu nepracuje samostatně, ale kem 70. let (v západní kopuli). 
spolupracuje s dalšími hvězdárna-První zlepšení byla náhrada pů-
mi. Prosím o specifikaci této organi-vodních hodinových strojů nový-
zace - týmové práce - a využití vý-mi motorky, které zlepšily navá-
sledků práce. dění dalekohledů za oblohou, 

která se nad námi v důsledku rota- Nejprve bych uvedl na pravou 
ce Země plynule otáčí. Pokud jde míru, že hvězdárna byla vybudována 
o vizuální pozorování, v posled- se záměrem popularizace astronomie 
ních několika letech díky spon- a tak pracuje po celou dobu existence 
zorskému daru MÚ Ďáblice, vy- a nebyla a není vědeckým pracoviš-
bavujeme postupně dalekohledy těm, i když určitou odbornou činnost 
novými velmi kvalitními oku- provozuje.
láry, které poskytují lepší obraz Menší aktivitu vyvíjí v oblasti obce Ďáblice k Praze a s tím bylo 
než okuláry původní.O hvězdárně pozorování proměnných hvězd. V ní spojeno i sloučení obou hvězdá-

V oblasti odborné činnosti spolupracuje s hvězdárnou v Brně, ren pod jedno vedení. Štefániko-Ďáblice s jejím "Pozorování zákrytů hvězd Měsí- jednak získáváním podkladů pro po-va hvězdárna, jejímž zřizovate-
cem a dalšími tělesy sluneční sou- zorování, zasíláním výsledků a účas-lem byl tehdejší Národní výbor vedoucím panem stavy" jsme přešli od vizuálního tí na tam pořádaných konferencích.hl.m. Prahy, měla určitě větší 
pozorování na používání televiz- Hlavním odborným programem možnosti pro podporu její čin-ing. Václavem 
ní techniky jako první v republi- je již zmiňované pozorování zákrytů nosti než umožňovaly přece je-
ce. Tato neosobní metoda odstra- hvězd Měsícem a dalšími tělesy slu-nom omezené prostředky menší Přibáněm 
nila reakci (osobní chybu) pozo- neční soustavy. V tomto oboru je obce. Sloučením se dosáhlo na 
rovatele. První používaná kame- hvězdárna zapojena nejen do evrop-kvantitativně jinou úroveň a s tím 
ra osazená snímací elektronkou ské, ale i celosvětové sítě stanic zabý-bylo spojeno očekávání dalšího Ďáblická hvězdárna, jejíž zákla-
typu Vidicon nedosahovala citli- vajících se tímto druhem pozorování. rozvoje. V r. 1970 byla postavena dy vybudovali občané Ďáblic, se na-
vosti jako při pozorování okem. V průběhu let došlo k určitým změ-třetí kopule, nedošlo však k její-chází v našem katastru a tvoří domi-
Pokrok pak přinesl rozvoj CCD nám. Celorepublikovým koordináto-mu řádnému využívaní, ale moh-nantu obce. Je nepřehlédnutelná při 
technologie. Kamery vybavené rem byla hvězdárna Valašské Meziří-la by posloužit v současné době k našich vycházkách do nejbližšího  
CCD prvky jsou malé, lehké a čí odkud jednotlivé stanice dostávaly rozšíření hvězdárny. V sedmde-lesoparku. Průběžně o aktivitách 
citlivé. První používaná kamera předpovědi a kam zasílaly napozoro-sátých letech se pak uvažovalo o hvězdárny pro veřejnost se píše v 
tohoto typu byla srovnatelná s vané výsledky. Předpovědi zákrytů přístavbě tak, aby se hvězdárna Ďáblickém zpravodaji. Děti z naší 
pozorováním okem. Dnes použí- pro celý svět počítala Americká ná-stala určitým kulturním centrem školy jsou jejími častými hosty. 
váme další generaci s možností mořní observatoř (USNO) ve Wa-pro obyvatele vznikajícího Se-Hvězdárna vznikla díky obětavé 
integrace světla a ta je citlivější shingtonu. Později tuto činnost pře-verního města. Ovšem k realizaci práci členů astronomického krouž-
než oko. Umožňuje například vzalo Mezinárodní centrum měsíč-nedošlo.ku, který založil v r. 1953 učitel Zde-
vidět i některé měsíce planety ních zákrytů (ILOC) Tokio a Evrop-něk Corn (1921-2003). První část 
Uran a planetky velikosti okolo ská sekce Mezinárodní časové a zá-Využívá se ještě technické vyba-současné hvězdárny dnes východní 
pouhých 20 km. krytové asociace IOTA/ES. Dnes se vení, které instalovali členové kopule, přednáškový sál  a malá kan-

I technické vybavení před- předpověďmi zabývá posledně zmi-astronomického kroužku?celář byla postavena z panelů zby-
náškového sálu prošlo obměnou. ňovaná organizace. Těžiště práce se lých ze stavby prvního panelového Základním vybavením každé 
Od černé tabule s křídou, filmové v současnosti přesouvá od pozorová-domu. Podobně jako panelový dům i hvězdárny jsou dalekohledy. Da-
16 mm promítačky a ručního dia- ní zákrytů hvězd Měsícem k zákry-hvězdárnu navrhl náš spoluobčan Dr. lekohled je drahá investice. Jeho 
projektoru dnes promítáme dia- tům hvězd planetkami a transneptu-Miloslav Wimmer. Hvězdárna zahá- základním parametrem je prů-
pozitivy dvojprojektorem s prolí- nickými objekty. Výsledky se posíla-jila činnost v roce 1956 a není tomu měr. Platí, že čím větší je průměr 
náním obrázků, na videoprojekci jí na hvězdárnu v Rokycanech, do tak dlouho, kdy oslavila půl století objektivu ať už čočkového nebo 
využíváme technologii VHS i IOTA/ES a v případě pozitivního po-činnosti. zrcadlového, tím je dalekohled 
DVD a samozřejmě nechybí ani zorování i prezidentovi IOTA do dražší. Zrcadlový dalekohled              Navštívil jsem tedy osobu nejví-
prostředky pro počítačovou pre- USA. Navíc IOTA/ES pořádá od r. o průměru 40 cm v první postave-ce povolanou, pana Ing. Václava Při-
zentaci. 1982 každoročně ESOP (Evropské né kopuli, dnes východní, byl v báně, vedoucího hvězdárny Ďáblice,  

sympozium o zákrytových projek-době svého vzniku ve 40. letech abych mu položil několik otázek. 
tech) vždy na nějaké hvězdárně v růz-Pane inženýre, jak  hodnotíte 20. století druhým největším dale-
ných zemích Evropy. Měl jsem mož-možnosti naší hvězdárny z hle-kohledem na území tehdejší P r o č  b y l a  v  r. 1 9 6 8  Ď á b l i c k á  nost se několika sympozií zúčastnit i diska špičkových hvězdáren u ČSR. Původně měl přijít na Šte-hvězdárna sloučena se Štefaniko- předneseným referátem. Výsledky nás v ČR a v zahraničí?fánikovu hvězdárnu, po několi-vou hvězdárnou na Petříně? Jak pozorování zákrytů hvězd Měsícem Největší hvězdárny světa s kaleté zastávce v Národním tech-došlo k tomuto "zestátnění" naší slouží astronomům profesionálům dalekohledy mnohametrových nickém muzeu na Letné byl uve-hvězdárny? pro studium dynamiky soustavy Ze-průměrů až 25 x větší než náš se den do provozu až zde v Ďábli-Na hvězdárnu jsem začal dochá- mě - Měsíc a pro studium měsíční staví v oblastech, kde je co nejví-cích v r. 1956. Od té doby existují zet jako návštěvník v r. 1970, takže topografie. Zákryty hvězd planetka-ce jasných nocí v roce a daleko od na hvězdárnách v naší republice i přímo u sloučení obou hvězdáren mi umožňují zpřesnit dráhy planetek lidských sídel, aby se vyhnuly větší dalekohledy. Přesto průmě-jsem nebyl. Byl to očekávaný krok, a určit jejich velikost a tvar.světelnému znečištění. Střední ry našich největších dalekohle-protože v r. 1968 došlo k připojení 

Ing. Václav Přibáň, vedoucí hvězdárny 
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Jaké významnější výsledky dosáhla V prostorách hvězdárny se 
hvězdárna v poslední době a jak by- pořádá řada přednášek a 
ly využity? promítání filmů s dopro-

vodným výkladem prosím o Kromě zákrytů hvězd je možné 
bližší zaměření a rozsah sledovat i jiné úkazy v naší sluneční 
této Vaší činnosti. soustavě. Jedná se o vzájemné zákry-

ty a zatmění měsíců velkých planet Přednášky, filmové ve-
Jupiteru, Saturnu a Uranu. Hvězdár- čery a pozorování oblohy je 
na se přihlásila a leckdy i úspěšně hlavní nabídkou pro veřej-
zúčastnila mezinárodních pozorova- nost. Pořádání přednášek 
cích kampaní PHEMU, které pořádá p r o b í h á  o d  u v e d e n í  
Institut nebeské mechaniky a efeme- hvězdárny do provozu 3. 
rid (IMCCE) Paříž. Úspěšné byly listopadu 1956. Konají se 
zejména PHEMU 97 a PHEMU 03 - od té doby vždy v pondělí 
pozorování vzájemných zákrytů a večer. Téměř pravidelně se 
zatmění Galileovských měsíců Jupi- střídají přednášky astrono-
teru. U nás naměřené a zpracované mické a cestopisné. Astro-
světelné křivky byly zařazeny do nomické přednášky se zabý-
katalogu pozorování z celého světa a vají jak současnými tématy 
publikovány ve světovém vědeckém tak i historií astronomie. S 
časopise ASTRONOMY&ASTRO- astronomií úzce souvisí kos-
PHYSICS. Výsledky pozorování monautika, jíž jsou některé 
těchto úkazů slouží astronomům pro- přednášky také věnovány. 
fesionálům ke studiu a zpřesňování Přednášející jsou většinou 

ce, jednou v měsíci i v pátek a dá- televizní vysílač Chomutov), Ještěd, dynamiky velkých planet naší slu- externí, odborníci na dané téma. 
le každou neděli odpoledne a ně- Jizerské hory, Krkonoše včetně Sněž-neční soustavy a jejich měsíců. Vystřídala se zde celá řada zná-
které všední dny odpoledne. V ky nebo kdo to na horách zná tak se Úspěšných výsledků by bylo více, mých osobností a špičkových 
případě mimořádných úkazů je dá rozeznat i bouda u Sněžných jam a kdyby počasí nehrálo proti nám. Ty- odborníků, přesto přednášky ma-
otevřeno i v jiné potřebné termí- Violík na polských hranicích. Říká to úkazy se odehrávají 2x za dobu jí popularizační úroveň odpoví-
ny. se, že je vzácně možné spatřit i Orlic-oběhu planet okolo Slunce. O to víc dající návštěvníkům. V diskusi je 

ké hory. Jednou za ranního svítání se Kromě pořadů pro veřejnost mrzí, když počasí znemožnilo v r. však možné položit dotazy zamě-
mi to povedlo.nabízíme školní pořady každý 2007 pozorování úkazů Uranových řené na speciality. Cestopisné 

všední den po celý školní rok. V měsíců a ty se opakují 1x za 42 let. přednášky jsou vedeny spíše jako 
současnosti máme v nabídce 16 Jaké je návštěvnost při Vašich ak-cestovatelské besedy, kdy během 
pořadů. Navštěvují je nejen školy cích? Kolik pracovníků tuto Vaší přednášky tak zejména po jejím Náplní hvězdárny není jen vě-
z nejbližšího okolí (Ďáblic, Prahy činnost zajišťuje?  At´ zavoláme  na skončení, je možné diskutovat s decká práce, ale také šíření po-
8, Prahy 9), ale z celé Prahy, Stře- hvězdárnu  kteroukoliv dobu, i pozd-přednášejícím, který danou zemi znatků o okolí naší planety nejširší 
dočeského kraje i ještě vzdále- ní večerní, zpravidla někdo telefon opravdu osobně navštívil. Zákla-veřejnosti a i žákům případně stu-
nější. Návštěvnost školních pořa- zvedne. dem cestopisných přednášek je dentům. Který ze směrů hvězdárny  
dů podstatně převažuje nad ve- Návštěvnost je značně kolísavá promítání bohatého obrazového považujete za významnější? 
řejností a dnes je naším hlavním ať už se jedná o přednášky nebo pozo-materiálu. V průběhu let jsme Hvězdárna je součástí příspěv- zdrojem výnosů. rování oblohy. Na pravidelná pozo-takto navštívili všechny konti-kové organizace Hvězdárna a plane-

rování přijde několik jednotlivců až i nenty světa, Arktidu a Antarktidu tárium hl. m. Prahy.
více než 10 osob, při mimořádných nevyjímaje, od států se zápornou Z Vaší hvězdárny si můžeme pro-Ekonomickou stránku provozu 
úkazech (zatmění Slunce, Měsíce) nadmořskou výškou po výstupy hlédnout  blízké i daleké  severní nelze zanedbávat. Výnosy z naší čin-
pak třeba 60 - 100. Podobně návštěv-na osmitisícové vrcholy. Jediné okolí Prahy. Je toto často využí-nosti pro školy a veřejnost (vstupné, 
nost přednášek závisí na atraktivitě co chybí je podmořský svět. Uve- váno a co až můžeme vidět za prodej publikací) sice nepokryjí ná-
tématu a osobě přednášejícího. Před-dené přednášky se střídají s fil- dobrého počasí? klady, přesto jsou pro nás důležité. 
náškový sál není velký, ale jen výji-movými večery. Filmy se týkají Ze skály vedle hvězdárny je Za obdržené prostředky od našeho 
mečně svojí kapacitou 45 míst nesta-astronomie a kosmonautiky. opravdu pěkný výhled po okolí. zřizovatele jímž je Magistrát hl.m. 
čí. Většinou máme rezervy.V době přítomnosti pracovníků Pozorování oblohy daleko-Prahy, je potřeba něco odvádět. Pro-

hvězdárny a za příznivého počasí Veškerou činnost hvězdárny, tj. hledy se koná vždy ve čtvrtek po to popularizační činnost poskytující 
tzn. nesmí pršet, sněžit či být ml- přednášky, filmové večery, pozoro-setmění, mimo června a červen-výnosy je pro nás významnější.

ha je každý všed- vání oblohy, školní pořady a odborný 
ní den a v neděli program zajišťuje 3,6 zaměstnance a 
odpoledne insta- dva demonstrátoři na dohodu o čin-
lován na kamen- nosti.
ném sloupku dale-
kohled se směro- Jaké jsou Vaše plány ať již "vnitř-
vou růžicí. Nejví- ní" i reálné do budoucna?
ce je  ta to  mož- Plány "vnitřní" bych bral jako 
nost využívána o představy. Hodil by se nový přednáš-
nedělích, kdy je kový sál s klimatizací umožňující 
toto místo cílem pohodlí pro návštěvníky po celou 
vycházek obča- dobu 1 -  2 hodinového pořadu.  
nů. Vidět je mož- Zvlášť potřebné pro mimopražské 
né poměrně blíz- školní výpravy, které přijíždějí pl-
ké objekty Říp, ným autobusem. Třetí osamocená 
Mělník, ale i vzdá- kopule by se mohla propojit chodbou 
leně j š í  j ako  je  s budovou hvězdárny, osadit 5m ko-
České středohoří, pulí a zřídit v ní odborné pracoviště.
B u k o v á  h o r a ,  Reálné plány v letošním roce 
Sedlo, Bezděz. 2009 jsou vzhledem k okolnostem 
Za výborné do- spíše přáním, aby personální obsaze-
hlednosti  pak i  ní a provoz hvězdárny zůstaly zacho-
Krušné hory (na vány alespoň ve stejném rozsahu i do 
pozadí zapadají- budoucnosti.
c ího  S lunce  j e  

Děkuji za rozhovor.vidět větrné elek-
        Ing .  Zdeněk  Sobotka  Dr.Sc .trárny a 2x v roce 

Ing. Marcel Grun, ředitel organizace Hvězdárna a planetarium hl.m. 
Prahy u dalekohledu v Ďáblicích

Dalekohled hvězdárny
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Zal.: 1956
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 

768 tel.:283910644
e-mail: dabliceobs@planetari-
http://www.planetarium.cz/dablice-

Hvězdárna Ďáblice

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.            

                                                                                                                                                                                 5/2009

Otevírací doba: Po 13:30-15:30, 15:30,21:30-23:00/ Ne 14-16. 
18-21/ Čt 13:30-15:30, 21:30- Přístupné bez objednání !
23:00/ Ne 14-16. Denní obloha: 

Slunce - povrch  se  skvrnami
PŘEDNÁŠKY astronomické, pří- Venuše-zadobrých podmí-
rodovědné a cestopisné v pondělí od nek
18:30.   Noční obloha:  
4.5. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň Měsíc - od 1.5. do 10.5. , od 26.5. 
objevů 2008.            do 31.5.  
18.5. prof. Lubomír Linhart: Gua- Saturn - po celý květen
deloupe - země jako motýl. Dvojhvězdy,vícenásobné sou-
FILMOVÉ VEČERY v pondělí od stavy - po celý květen. Hvězdo-
18:30. kupy, galaxie - za bezměsíčných 
11.5.Země náš kosmický domov  v e č e rů .  P o d m  ínkou úspěšného 
APOLLO 10 - 40. výročí pozorování je jasná obloha, při  
25.5.Jeho jasnost Slnko, Karlův nepříznivém  počasí (zataženo)-
most - paprsek staletími. se koná promítání filmů spojené 
POZOROVÁNÍ OBLOHY dale- s prohlídkou přístrojového  vyba-
kohledy Po13:30-15:30/Čt 13:30- vení hvězdárny.                                                                   

KVĚTEN 2009

Otevírac í  doba:Po 13:30- Denní obloha: Slunce  -  povrch  se  
15:30, 18-21/Čt 13:30-15:30, skvrnami
17-19/Ne 14-16. Podmínkou úspěšného pozorování 

je jasná obloha, při nepříznivém 
PŘEDNÁŠKY astronomické , počasí (zataženo) se koná  promítá-
přírodovědné a cestopisné v pon- ní filmů spojené s prohlídkou pří-
dělí od 18:30.   strojového vybavení  hvězdárny.                                                                   
8.6. Michal Řepík: HROMADNÉ  NÁVŠTĚVY
Slunce dalekohledem (u příleži- vždy ve čtvrtek 16 - 17 mohou  
t o s t i  M e z i n á ro d n í h o ro k u   h  v ě  z d á  r n u   n  a v š t í v  it   p ř e  d e m    o  b j e d  -                                 
astronomie 2009 - 400. výročí nané skupiny návštěvníků (5 až 20  
používání dalekohledu ).            osob - vhodné pro rodiny s dětmi, 
22.6. Ing. Václav Přibáň: školy).
Letní obloha - souhvězdí, zajíma- Program: pozorování Slunce nebo 
vé úkazy a objekty. promítání filmů spojené s prohlíd-
FILMOVÉ  VEČERY v pondě- k o u  p ř í s t r o j o v é h o  v y b a v e n í  
lí od 18:30. hvězdárny.
1.6.Sluneční soustava, Míry a ŠKOLNÍ  POŘADY
váhy. v Po, Út, St , Čt, Pá v  8:30 a 10:30  
15.6. Hledání harmonie světa, pro předem objednané školní vý-
Počasí a atmosféra. pravy. Bližší informace a objednáv-
29.6. Slunce, Člověk a nebeská ky  na  č. 283 910 644. POHÁDKY 
mechanika, Perseus. PRO NEJMENŠÍ promítání astro-
POZOROVÁNÍ   OBLOHY   nomických pohádek je možné si 
dalekohledy Po 13:30-15:30/ Čt ob jedna t  i  ind iv iduá lně  na  č .  
13:30-15:30,17-19/ Ne 14-16. 283910644 v pracovní dny v časo-
Přístupné bez objednání ! vém termínu dle dohody.

ČERVEN 2009

ˇKOMISE         TERMÍN              AKCE                         POZNÁMKA

ŠKOLSKÁ 
A KULTURNÍ

SPORTOVNÍ 6.6.                                 Dětský den                     od 14,00 na fotbalovém hřišti, 
                                                                                fotbalový turnaj žáků, soutěže dětí

květen                           Výlet seniorů         termín bude upřesněn

                                                                                od 10,00, sraz na dětském hřišti
30.5.                    Dětský den - Pohádkový les     

na začátku Ďáblického háje
                                    
                        od 16,30  Divadelní představení pro děti    
                                 na hřišti U Holců"KOMINÍKOVO ŠTĚSTÍ"
                                                                                

od 17,00 hodin v jídelně ZŠ pro děti
i dospělé zdarma, přihlášky na tel.                                                                                                              Jarní dílna - vazba květin       
721137523 nebo zsuparkanu@volny.cz 
a pomůcky viz plakátky                                                                                                                                                              

                                                                                       11.5. - 18.5. 2.A, 3.A, 4.A, 4.Bkvěten                            škola v přírodě         
                                                                                       18.5. - 22.5. MŠ,1.A, 1.B, 2.B
                                                                                       25.5. - 29.5. 5., 6., 7., 8.A, 8.B, 9.
                                                                                       05.6. - 08.6. 3.B

ZŠ a MŠ

9.6.

7.6.

SOCIÁLNÍ
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Čarodějnice 
v Ďáblicích

občerstvením i rovněž vystoupení živé kapely. 
s  r ů z n ý m i  Tak jako v loňském roce hrála k 
atrakcemi, ka- poslechu i tanci skupina YOZ-
pela, lučištníci, ZEFY a její vystoupení potěšilo 
ohňostroj a po- děti i dospělé.      
chopitelně ne- Vyvrcholením večera byl pak 
zbytná hranice již tradičně nádherný ohňostroj. 
s čarodějnicí. Po něm se lidé poměrně rychle 
To vše se zača- začali rozcházet do svých domo-
lo chystat  j iž vů. Blížila se další průtrž mračen 
brzy odpoledne a s ní i konec další, snad zdařilé, 
tak, aby večer akce v Ďáblicích.
by lo  vše  p ř i- Velké poděkování patří firmě 
p r a v e n o .  P o  SODEXHO, která nám sponzor-
sedmnácté ho- sky zajistila výborné vuřty i jejím 
dině se  začal  zaměstnankyním - paní Petříko-
areál  pomalu vové, Pejsarové a Kulhavé, které 
zaplňovat a tak po celý večer s milým úsměvem 
mohl být v šest vuřty vydávaly. Děkuji firmě i všem za zajištění občerstvení. V 
večer oficiálně KORTAM za postavení hranice i neposlední řadě děkuji členům ŠKK 
z a h á j e n  p r o- úklid areálu, strážníkům městské za organizaci a zajištění celé akce.    
gram zapále- policie a místním hasičům za za-              
ním hran ice .  jištění bezpečného průběhu akce                      Za ŠKK Milada Bulirschová
Nad Ďáblicemi 

se začaly stahovat mračna, blížil 
se déšť. Přehnal se poměrně rych-
le a i přesto, že nás během večera 
potrápil několikrát,  všichni, děti i 
dospělí, vydrželi, začali opékat Poslední dubnový den, den kdy 
vuřty, obléhali stánky s občer-se již tradičně na hřišti "U Holců" 
stvením i cukrovinkami a pocho-pálí čarodějnice. Organizace celé 
pitelně stanoviště lukostřelců. K akce se, tak jako každoročně, ujala 
příjemné pohodě večera přispělo školská a kulturní komise. Stánky s 
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Akce 
v 

základní škole

teoretické a praktické seznamování 
žáků s výtvarným uměním. Na pro-
hlídku školy přeměněné ve velkou 
galerii výtvarného umění Vás všech-
ny srdečně zveme v úterý 2.6. od 16 
do 19 hodin.
 
                                      Jana Chmátalová, 
                                 zástupkyně ředitelkyV průběhu druhého pololetí 

 
proběhla v naší základní škole řa-
da akcí, které nám udělaly velkou 
radost. O některých jsme Vás již 
průběžně informovali, o dalších 
bychom Vás rádi informovali v 
tomto a v červnovém Ďáblickém 
zpravodaji.

suverénně vyhráli, vyhráli i semi-
finále a postoupili do finálového 
utkání. O první místo bojovali se 
základní školou Spořická. Zápas 
skončil nerozhodně 0:0 a tak roz-
hodovaly penalty. V napínavém 
penaltovém souboji naši žáci zví-

V době od 10.3. do 14.4. 2009 se 
tězili a stali se vítězi celého turna-

ve škole ve spolupráci s mateřskou 
je. Získali krásný pohár, diplom a 

školou každé úterý uskutečnily pří-
každý zlatou medaili. Tímto ví-

pravné hodiny pro budoucí prvňáč- Naše škola se i v tomto roce tězstvím si vybojovali postup do 
ky. Zúčastnit se jich mohly děti za- zapojila do fotbalového turnaje krajského finále, takže jim všich-
psané do naší základní školy. Účast McDonald´s CUP. O pomoc jsme ni přejeme hodně štěstí v dalších 
byla dobrovolná, hodiny bezplatné. poprosili zkušené trenéry fotbalu, utkáních.
V letošním roce se přípravného kur- kteří jsou zároveň tatínky našich Dne 29.4.2009 se konal tur-
zu zúčastnilo 38 dětí rozdělených do žáků, pana Lapku a pana Mošnič- naj starších žáků. Také tohoto tur-
dvou skupin. Hodiny vedly paní vy- ku. Pomáhal také pan Rys, pan naje se naši žáci zúčastnili. I přes-
chovatelky ze školní družiny a jejich Slepička a pan Vávra. Nejprve to, že se jim ve velké konkurenci 
cílem bylo odstranit obavy dětí z ne- proběhl výběr žáků, přípravné přes veškerou snahu nepodařilo 
známého prostředí, z neznámých čin- tréninky a zápasy. Ti nejlepší v postoupit, nezklamali a školu 
ností a také seznámit je s budoucími jednotlivých kategoriích byli vy- vzorně reprezentovali.    
spolužáky. Na závěr cyklu příprav- bráni do soutěže Všem hráčům patří pochvala 
ných hodin obdržel každý žáček "ab- . Dne 28.4.2009 proběhl turnaj za jejich chování a přístup, hráli 
solventský list". mladších  žáků  Prahy 8. Hrálo se obětavě a s velkým nasazením. 

Doufáme, že pro děti i jejich rodi- na hřišti základní školy Glowac- Trenérům moc děkujeme za spo-
če byl cyklus přípravných hodin pří- kého v Bohnicích. Turnaje se zú- lupráci apomoc.
nosný, že se jim v naší škole líbilo a častnilo osm škol.
že se z dětí v příštím školním roce Naši školu reprezentovali tito 
stanou úspěšní školáci. žáci - Matěj Fiala, Lukáš Slepič-

ka, Jonáš Rys, Viktor Veniger,      
Dominik Cingel, Jan Lapka, On- Dne 2. června 2009 proběhne 
dřej Mošnička, Radek Tarčák, v naší škole "Galerijní den". Bude 
Jakub Kundrát a také jediná dívka vyvrcholením projektu, který ve 
celého turnaje Markéta Radom- škole již probíhá a jehož cílem je 
ská. Základní skupinu naši žáci 

Žákům čtvrtých tříd a páté třídy 
byla nabídnuta účast na projektu 
"Státní opera Praha dětem". Tento 
projekt je koncipován jako šest samo-
statných návštěv divadla, v jejichž 
průběhu se žáci seznámí se základy 
operního a baletního umění v pro-
středí Státní opery Praha. Cílem je 
probudit v dětech zájem o svět vážné 
hudby. Z naší školy se zapojilo 12 
žáků. Návštěvy v opeře se jim moc 
líbily, aktivně se zapojili i do soutěží, 
které jsou součástí projektu. Někteří 
v nich uspěli a získali ocenění. Na 
závěr návštěv nás čeká představení 
baletu S. S. Prokofjeva Popelka.

Cyklus Fotbalový tur-
přípravných naj McDonald´s 

hodin CUP 
2008 - 2009 

Galerijní den

Státní 
opera Praha 

dětem

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2009 
- 2010 se konal letos 11. března v čer-
veném pavilonu. K zápisu se svými 
rodiči přišlo 85 dětí. Převažovaly dě-
ti, kterým budou k 31.8.2009 tři roky. 
Přišli však také předškoláci, přišly 
děti čtyřleté, ale i děti, kterým budou 
tři roky během podzimu nebo v roce 
2010. Většina dětí byla z Ďáblic nebo 
z Březiněvsi (64 dětí), přišli ale i rodi-
če s 21 dětmi z nespádové oblasti. I 

když se školka za posledních 6 let 
značně rozrostla, proběhla rekon-
strukce 2 pavilonů a kapacita byla 
navýšena o 127%, tedy o 94 dětí, ne-
bylo možné do MŠ přijmout všechny 
uchazeče. Pro školní rok 2009 - 2010 

se ve školce uvolní 43 míst (odchod 
dětí do ZŠ, stěhování …), takže jsem 
mohla 43 dětí přijmout. Je pochopi-
telné, že jsem v souladu s "Podmín-
kami přijetí" nepřijala žádné dítě z 
nespádové oblasti, tedy z Prahy 8, z 
Chaber, z Báště atd. a že jsem nemoh-
la přijmout ani děti z Ďáblic či z Bře-
ziněvsi, kterým na začátku školního 
roku nebudou tři roky. 

Děkuji všem rodičům za vstříc-
nost a trpělivost při zápisu, děkuji 
paní zástupkyni Buderové i všem 
paním učitelkám školky, které se zápi-
su zúčastnily a připravily dárky pro 
své budoucí žáčky.                                                                                                                                                                                                               

                            Milada Bulirschová,     
                                     ředitelka školy
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Trocha poezie 
nikoho 

nezabije …

V úterý  28. dubna se konalo v 
ďáblické škole malé setkání reci-
tátorů naší základní školy. Nazva-
li jsme je "Poetické odpoledne", 
protože  zde vystoupily děti, kte-
ré mají rády poezii, rády předná-
šejí  a chtěly ukázat, co všechno 
umějí. Vyslechli jsme nejen bás-
ničky od různých autorů, ale i 
vlastní tvorbu, dokonce i ukázky 

z prózy. ezie v nás vydržela, aby se nevytrati-
Venku svítilo slunce, v sále la. Vždyť přece "…..trocha poezie 

bylo pořádné horko, žáci vyšších nikoho nezabije".      Jitka Stoklasová,                
                                     učitelka ZŠ                                                                                                    ročníků se potili 

             trémou, zatímco 
mladší se předvá-
děli s lehkostí a ná-
paditostí.

Zasedala také 
porota z řad učite-
lů, žáků i rodičů. 
Nechybělo ani ob-
čerstvení, závěreč-
né hodnocení a roz-
dávání  sladkých 
cen.

Tak si jen pře-
jme, aby nám po-

Jarní koncert 
Ďáblíku

chystají v mladším souboru, kde Sevrukovi, který nejenomže sdruže-
hrají na zobcové flétny a samo- ní od samého počátku obětavě vede a 
zřejmě také při sólových vystou- věnuje mu své volné pátky a soboty, 
peních. Letošní jarní koncert byl ale navíc pro ně sám pravidelně vy-
povedeným mixem všech těchto tváří  originální skladby. Kytička a 
složek. Patrnou stále se zvyšující potlesk, kterých se mu na závěr le-
úroveň hudebních vystoupení tošního jarního koncertu dostalo, 
Ďáblíku odměnil téměř zaplněný snad ani nemohly dostatečně vyjád-
sál základní školy napjatou po- řit vděčnost za to, co pan učitel pro 
zorností a bouřlivým potleskem. nejmladší ďáblické občany dělá. Dě-
Z něj nemalý díl jistě patřil umě- kujeme!

                                               L. Smrčkováleckému vedoucímu Ďáblíku M. 

4. na jarním koncertu. Hudebním 
sdružením Ďáblík za dobu jeho 
existence prošlo na pět desítek 
ďáblických dětí a mnohé mu zů-
staly věrné, i když už odrostly 

Hudební sdružení Ďáblík fungu- dětským střevíčkům. Svědčí o 
je v Ďáblicích pod vedením Mgr. Mi- tom fakt, že i ti starší často zůstá-
chala Sevruka už šestým rokem a za vají a tvoří tak základ orchestru, 
tu dobu na sobě udělalo pořádný kus ve kterém hraje několik fléten, 
práce. Přesvědčit se o tom mohou trubek, dva klarinety, hoboj, saxo-
návštěvníci pravidelných koncertů, fon, lesní roh, basová kytara a 
kde děti předvádějí, co nového se také bicí nástroje. Na účinkování 
naučily. Nejinak tomu bylo i letos 27. ve "velkém" orchestru se děti 
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ĎÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ
                                                                                                                                                                                 5/2009

ˇ̌

STRUČNĚ O 
PROGRAMU

teli i vlastníci bytových domů postavených v 
jedné z typizovaných konstrukčních soustav B. Podpora novostaveb v pasivním 
panelové technologie.energetickém standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů 
Program Zelená úsporám je zaměřen na pod- energie pro vytápění a přípravu tep-

poru instalací pro vytápění s využitím obnovi-
lé vody telných zdrojů energie, ale také investic do ener-

getických úspor při rekonstrukcích i v no-
! C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosil-vostavbách. V programu bude podporováno 

ní paliva nebo elektrického vytápění za níz-kvalitní zateplování rodinných domů a nepane-
koemisní zdroje na biomasu a účinná tepel-lových bytových domů, náhrada neekologické-
ná čerpadlaho vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a 

! C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na bio-účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů 
masu a účinných tepelných čerpadel do no- Zaměření programu vyžaduje využití tako-do nízkoenergetických novostaveb a také nová 
vostaveb vých materiálů, výrobků a zařízení a zároveň výstavba v pasivním energetickém standardu.

! C.3. Instalace solárně-termických kolektorů poskytovaných služeb, které zajistí dosažení 
cílů programu a environmentálních přínosů pro Česká republika získala na tento program 
společnost a zároveň budou zárukou kvality pro D. Dotační bonus za vybrané kom-finanční prostředky prodejem tzv. emisních kre-
realizátory projektů. Proto je možné z programu ditů Kjótského protokolu o snižování emisí skle- binace opatření 
podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie níkových plynů. Celková očekávaná alokace 
uvedené v Seznamu výrobků a technologií a programu je až 25 miliard korun. - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny 
služby firem uvedených v Seznamu odbor-dotačním bonusem (pouze při současném podá-
ných dodavatelů .Podpora v rámci programu Zelená úsporám ní žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i 

je nastavena tak, aby prostředky mohly být čer- při využití více z uvedených kombinací)
Oba seznamy jsou otevřené pro všechny pány v průběhu celého období od vyhlášení pro-

dodavatele a výrobky, které splní předem stano-gramu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu 
vené podmínky programu. Zápis do seznamů budou přijímány do 30. června 2012 nebo do 
není zpoplatněn.vyčerpání finančních prostředků programu. O 

dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak 
po ní, nebude však možné žádat o podporu opat-
ření dokončených před vyhlášením programu. 

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlast-Podporu je možné poskytnout na zařízení insta-
Žádosti podávejte písemně na určeném for-níci a stavebníci rodinných a bytových domů, lovaná v obytných domech, nikoli např. v ob-

muláři, který získáte na krajských pracovištích které podléhají daňové povinnosti podle zákona jektech určených k individuální rekreaci nebo 
SFŽP a na pobočkách pověřených bank (odkaz č. 338/1992 Sb., tedy:průmyslových objektech, a to ani v případě, že 
na seznam bank bude uveden na přelomu dubna zde má žadatel trvalé bydliště.
a května). Příjem žádostí a administraci budou ! fyzické osoby (podporované opatření je 
zajišťovat dvě skupiny subjektů:určeno pouze pro domácnosti), 

! společenství vlastníků bytových jednotek, 
! Krajská pracoviště Státního fondu životní-! bytová družstva, 

ho prostředí ČR  - podpora u bytových do-! města a obce (včetně městských částí), 
mů)! podnikatelské subjekty, 

! Pobočky pověřených bankovních institucí - Program je členěn do tří základních oblastí ! případně další právnické osoby. 
! banky, které žádost administrují, současně podpory:

nabízejí poskytnutí úvěru na pokrytí zbýva-
jící části investice A. Úspora energie na vytápění 

Podrobné informace o programu nalez-! A.1. Komplexní zateplení obálky budovy 
nete na WWW.SFZP.CZ nebo WWW.ZE-vedoucí k dosažení nízkoenergetického stan- Ve všech oblastech a podoblastech podpory LENAUSPORAM.CZ v Příručce pro žada-dardu jsou oprávněnými žadateli vlastníci rodinných tele, (Příloha Příručky pro žadatele).! A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obyt- domů a bytových domů nepanelové technolo-

ných domů (dílčí zateplení) gie, pouze v oblasti podpory C. mohou být žada-

Seznam odborných 
dodavatelů 
a Seznam 

podporovaných 
výrobků

Kdo může žádat 
o dotaci Jak podat žádost

Základní členění 
Programu

Důležité vymezení

Článek byl převzatý ze stránek 
www.zelenausporam.cz 

Zelená úsporám

Zelená úsporám
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Pro každého 
nov  ě

přihlášeného
sleva 5%

Sleva j platná pouze e 
pro bčany Ďáblic o

a po předložení  
s evovéh  kuponu.l o

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.

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