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občany bydlící v této lokalitě . I Slovo starostky na tento účel byla poskytnuta 
stejná dotace od MHMP. Samo-

V předzvěsti prázdnin a dovole- zřejmě je jisté, že náklady na oba 
ných bych chtěla jak dětem tak do- parky budou vyšší než 3 mil. Kč 
spělým popřát mnoho nádherných a proto zbytek bude dofinanco-
dnů prožitých dle jejich představ. ván z našich prostředků. 
Věřím, že i u nás v Ďáblicích budou Před dvěma lety se provedla 
letní dny probíhat v pohodové atmo- přístavba šaten pro mládež a soci-
sféře, byť se samozřejmě nevyhne- álního zařízení v objektu fotbalo-
me nějakým stavebním činnostem. vého oddílu TJ Ďáblice. Původní 
V nejbližším možném termínu pro- záměr zrekonstruovat starou část 
běhne několik výběrových řízení na se nezrealizoval, neboť schvále-
akce, které jsou v investičním plánu ný rozpočet pro tento účel nebyl 
naší městské části. Během léta by dostačující na celý záměr. S ohle-
měla být vyměněna stávající a nevy- dem na nevyhovující stav je v 
hovující okna v přízemí dvou pavilo- plánu provést stavební úpravy v 
nů školky, která nebyla řešena při co nejbližším termínu.
přístavbě pater. Důvodem je přede- Nedávno byly provedeny 
vším únik tepla. sanační práce při obvodním zdi-

Kromě toho je zvažována rekon- vu staré budovy základní školy 
strukce a přístavba čtvrtého pavilo- za účelem eliminace vzlínající 
nu, a to vzhledem k tomu, že i nadále vlhkosti od základů stavby. 
je zaznamenán nárůst zájemců o při- Předpokládá se, že by během 
jetí do mateřské školky. tohoto roku bylo provedeno polo-

Dále se konečně zrealizuje par- žení chybějících inženýrských 
ková úprava centrální oblasti Ďáblic sítí (plyn a vodovod) v horní čás-
(u komína). Žádali jsme Magistrát ti ul. Kučerové, což je investice 
hl. města Prahy o finanční příspěvek hl.m. Prahy. Poté by došlo na po-
na tuto stavbu a byla nám poskytnuta ložení elektrokabelů. Trochu 
účelová dotace ve výši 1,5 mil. Kč. váhavě, a to z důvodů vyjasnění 
Pojednán do kultivovanější podoby vlastnických práv a výkupu po-
by měl být též zelený prostor v loka- třebných pozemků, se daří pří-
litě "Nové Ďáblice I" mezi komuni- pravě stavby nové autobusové 
kacemi Červnovou a Červencovou. zastávky na Ďáblické (též inves-
Jak jste již byli informováni v někte- tiční záměr MHMP), která by v 
rém minulém Zpravodaji, převzala budoucnu měla sloužit přede-
naše městská část do své správy ten- vším pro linky "modrých auto-
to park a je v našem zájmu zajistit busů".                

                        Danuše Ševčíkovásmysluplné využití především pro 

M
kárny atd.). V souvislosti se změ-Kontejnery nou analogového signálu na digi-
tální se zejména množí již nepou-na elektroodpad žívané analogové televize ve skle-
pech a garážích, proto nabízíme 

Městská část Praha Ďáblice po- tuto možnost. Kontejnery na ten-
skytne zdarma pro své občany kon- to odpad budou přistaveny dne 
tejnery na odvoz starých bílých elek- 27. 06. 2009 v době od 08.00 do 
trospotřebičů (lednice, mrazáky atd.) 16.00 hodin u autobusové zastáv-
a další vyhozené elektroniky a hard- ky Květnová při ulici Hřenská.
waru (televize, rádia, počítače, tis-                                         Tomáš Engel  

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
RADY MČ ĎÁBLICE

DNE 24.6. 2009
OD 18:00 

V SÁLE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Pozvánka na oslavu 
90ti let kopané                         

v Ďáblicích 
Praha 8

Oddíl kopané SK Ďáblice si 

Vás dovoluje srdečně pozvat na oslavu 90ti let 

kopané v Ďáblicích 

dne 27. června 2009 na hřišti SK Ďáblice, 

Kokořínská 400/34, Praha 8 - Ďáblice.

Program:   

13:00 Zahájení oslav

13:30 Utkání mladší přípravky SK Ďáblice - SK 

Slavia Praha

14:30 Ukázka vystoupení mažoretek

15:00 Utkání SK Ďáblice muži "A" - Sparta 

Praha "ženy"

Spojení: 

bus 103, 202 - zastávka Kokořínská

Těšíme se, že s námi strávíte příjemné 

odpoledne.

Občerstvení na hřišti zajištěno.

 

Pozvánka
Základní organizace chovatelů drobného zvířectva Ďáblice pořádá 

výstavu drobného zvířectva. 
Výstava se koná ve dnech 4. až 6. září 2009 

v prostorách U Parkánu - ve dvoře vedle Hasičského domu. 

v pátek 4. 9. od 14:00 do 18:00
v sobotu 5. 9. od 08:00 do 18:00 
v neděli 6. 9. od 08:00 do 15:00

Dětem základní školy a mateřské školky bude výstava přístupná v 
pátek od 08:00 do 14:00 - vstup zdarma. Srdečně zveme všechny zájem-
ce o chov drobného zvířectva.                                M. Maděra, Z. Beranová
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!
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 )

lice dne 6. 6. 2009 v přibližně doucí o zřízení věcného bře- výpůjčce části pozemku p. č. 
2stejném rozsahu jako loni. Po- mene mezi MČ Praha - Ďábli- 65/1 o celkové výměře 2.732m  

drobné informace budou ještě ce a Šenovská 541, s.r.o. na za účelem provedení stavby č. 
zveřejněny obvyklým způso- pozemku p. č. 65/1 v k. ú. Ďáb- 0133 - "TV Ďáblice, etapa 0005 - 

! schválila uzavření smlouvy o vý- bem lice na novou vodovodní pří- odvodnění Ďáblic"
půjčce pozemků p. č. 31/1, 32/1, pojku ! schválila požadavek PRE distri-
32/3 a 33 o celkové výměře 462 ! schválila příspěvek ve výši buce, a.s. o prodloužení termínu 

2 5.000 Kč na bytovou jednotku m  za účelem provedení stavby č. k vypracování projektové doku-
majitelům bytových jednotek 0133 - "TV Ďáblice, etapa 0005 - mentace včetně pravomocného 
v bytovém domě Šenovská č. odvodnění Ďáblic", odvodnění územního a stavebního povolení 

! schválila snížení počtu za- p. 541 na novou vodovodní lokality požární zbrojnice v ul. ze 30.1. 2009 na 31.7. 2009 na 
městnanců úřadu městské čás- přípojkuNa Štamberku akci Praha 8 - Ďáblice, ul. Kuče-
ti od 1.1. 2010 na šest a jedna ! souhlasila s navrženou změ-! schválila uzavření smlouvy o vý- rové kNN č. 8871080315 a uza-
knihovnice nou územního plánu MHMP k půjčce pozemků p. č. 194/2 a vření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

2
! schválila opětovně požádat úpravě územního plánu ÚP SÚ přípravě připojení na napěťové 194/33 o celkové výměře 122 m  

starostku MČ Praha - Dolní HMP č. U 0773 v k. ú. Ďáblice, hladině NN č. 8871080315.za účelem provedení stavby č. 
Chabry o vysvětlení, za jakých týkající se poz. 1649/1,1692 a ! schválila objednání nutných více-0133 - "TV Ďáblice, etapa 0002 - 
podmínek byla realizována 1693 prací na budově ZŠ U Parkánu 17 Komunikace", zálivy bus MHD v 
stavba na části p.č. 1268/14 a ! schválila uzavření smlouvy o v hodnotě dle nabídky 43.590,69 ulici Ďáblická
1268/13 v k. ú. Dolní Chabry, výpůjčce částí pozemků p. č. Kč s DPH, týkajících se řešení ! schválila návrh rozpočtového 
ke kterým je jedinou přístupo- 194/20, p. č. 734, p. č. 761 a p. zjištěných technických problémů opatření č. 2 k rozpočtu MČ na 
vou cestou komunikace Stat- č. 850 o celkové výměře 1.801 při opravě kanalizace a sanaci rok 2009, které je nedílnou sou-

2ková a nezpevněná polní cesta m  za účelem provedení stavby vlhkého zdiva obvodové zdi částí tohoto usnesení
v části k. ú. Ďáblice č. 0133 - "TV Ďáblice, etapa ! vzala na vědomí informaci o pří-

                        ! schválila znění smlouvy o uza- 0005 - odvodnění Ďáblic"pravách na "Dětský den", který se 
vření smlouvy o smlouvě bu- ! schválila uzavření smlouvy o bude konat opět na hřišti TJ Ďáb-                         zpracoval tajemník ÚMČ

(pokračování na str.3)

31.3.2008 přijímání žádostí na 30 let života se změny  Územního plánu. Tuto 
změnu ale ochotně podpořili - v stále rostoucí mimořádném zrychleném režimu 
schvalování jako svou prioritu. skládkou?  

Tak, teď již víte, co se chystá i 
na Vás a zatím bez Vás.  Ale do Nekonečný 
18.6. 2009 máte každý ještě mož-
nost si zjistit více o připravova-příběh?
ném záměru a souvisejících sku-

... aneb jak jsem šel tečnostech, a svůj názor na další 
existenci skládky samostatně, kolem veřejné nástěnky 
prostřednictvím veřejného zá-

a úřední desky stupce nebo občanského sdružení 
písemně vyjádřit a podat u ozna-

Stojím před vitrínou a přemýš- movatele, tj. u Odboru územního 
lím, s jakou informací pro sebe a své plánu hl.m.Prahy. Času ale máte 
okolí, nebo s jakým poznatkem od- velmi málo a stejnou příležitost k 
cházel ďáblický občan, který si mož- vyjádření svého názoru a postoje 
ná v posledních dnech přečetl toto: již nadlouho mít nebudete.
"Veřejná vyhláška - oznámení o pro- Vzpomínáte? Je to asi rok a 
jednání návrhu celoměstsky vý- půl, co se za nebývalého zájmu 
znamných změn II. Územního plánu ďáblických (také) jednalo o "pro-

velké ALE ... a tím "ale" je uchlá- nemělo existovat, ale co "nám" na hlavního města Prahy ... v souladu s dloužení již dříve prodloužené" 
cholení do klidu a nepozornosti, přechodnou dobu několika měsíců §47 a §55 atd. ... po dobu 30-ti dnů skládky. Tehdy ještě dostala pod-
případně do spokojenosti. Je to pomůže s ukládáním pražského odpa-ode dne doručení veřejného ozná- mínečně zelenou.
logické. du a umožní logicky využít zbylou mení ... může každý uplatnit své při-

Vždyť koho by mohlo napad- plochu areálu skládky, která je pro pomínky ... atd., atd." (citovány jen Co se od té doby změnilo? A 
nout, že by se měly v 21.století, skládkování  Územním plánem úryvky). co zůstalo při starém?
ve vyspělé evropské metropoli, hl.m.Prahy již určena. Navíc tato sek-Nebudu dlouho chodit kolem Na základě dotazů známých 
ze které se předsedá EU, kupit ce ještě ani nezačala fungovat."horké kaše". V celé v.u. veřejné vy- sousedů, i následných překvapi-
odpadky 30 let na jednu hroma- Vše se zdálo být až doposud jas-hlášce se nedozvíte ani slovem, kte- vých (či spíše překvapených) re-
du, do výšky, v těsné blízkosti né. Odborníci, zástupci MČ a nako-rých městských částí se avizované akcí soudím, že mezi lidmi stále 
obytné zástavby, na otevřené plo- nec i občané souhlasili s touto výji-změny týkají, natož abyste pochopi- panuje velká nevole a obavy z 
še bez terénních nerovností, na mečnou nadstavbou,; tedy s využi-li, že se bezprostředně týkají přímo další existence skládky. Lidé jsou 
zákonem chráněné zemědělské tím zbylé kapacity areálu skládky vás a vašich rodin. Opět totiž ožila také opakovaně zaskočeni svou 
půdě nejvyšší možné kvality. (26.sekce),. Podmínkou totiž mj. by-myšlenka nekonečného růstu ďáb- nedostatečnou informovaností a 
Vždyť kdo by myslel na nějaké lo i to, že se po svém naplnění tato lické skládky. Jejím autorům se už následně překvapeni vývojem 
velké rozšiřování, když poslední poslední sekce uzavře, společně s podařilo "přesvědčit" i stranické ko- událostí kolem nás.  
právě připravovaný úsek skládky celou skládkou zrekultivuje a zele-legy, zastupitele hl.m.Prahy, že celo- Jak je to možné? Proč nesle-
(26.! sekce) byl během povolo- nou výsadbou propojí se sítí povi-městská hloupost je vlastně "celo- dují úřední a nezávislé informa-
vacího procesu prezentován tak, ných a územním plánem určených městsky významnou změnou", u ce?
že je něčím navíc, co by podle přírodních koridorů Prahy.které stojí za to porušit vlastní dří- V rámci svých možností je 
povoleného projektu už vůbec vější rozhodnutí - nařídili ukončit k pravděpodobně sledují. Je tu však 
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Skládky jako zdroj kontaminace 
životního prostředí - 14 faktorů 

představujících rizika skládkování 
odpadů + zkušenosti ČIŽP

Mechanizmy transportu kontaminace ze skládky: 
1) vzduch - výstup plynů, únik skládkového plynu, VOC, prach (konta-
minovaný) a odpady, fléra, přímý roznos větrem ap.
2) voda - úniky do povrchových a podzemních vod, splachy
3) hlodavci a ptáci, hmyz, přímý kontakt člověka a skládky
4) sesuvy

Rizika skládkování: 
- Fyzikální rizika -
 1) organické sloučeniny ve skládkovém plynu - dichlormethan, benzen, 
vinylchlorid, toulen, xyleny, ethylbenzen...
2) těžké kovy - Cr, As, Cd, Cr, Hg, Pb
3) prach
4) mikrobiální patogeny - ve vzduchu u skládek a kontejnerů byly zjiště-
ny vyšší koncentrace mikroorganismů (hub, plísní, bakterií) - např- v Itá-
lii cca 2,5x vyšší hodnoty
5) škůdci, havěť, hmyz
6) anorganické látky (sirovodík=sulfan=H2S)
7) zvýšená doprava, zvýšená možnost havárií
8) požáry a exploze - požáry: zdroj PCDD/F a CO, běžné, např. Švédsko 
udává 200-250 požárů ročně, emise dioxinů cca. 8 NTEQ/rok, Švýcarsko 
odhadlo emise dioxinů ze skládek v roce 1995 na 9,15 g I-TEQ, USEPA 
udává, že požáry skládek se podílí na emisích dioxinů 11% v r.1995, v 
současné době až 20% (jednou z cest snižování těchto emisí je omezení 
výrobků z PVC).
 - Psychosociální rizika - 
9) kvalita života -obtěžující faktory jako zápach po celý rok, poletující 
odpady do oken, na zahradě, poletující ptáci nad skládkou, hluk, prach, 
bláto, bahno, doprava, pracovní doba
10) psychologické faktory - obavy, stres
- Ekonomické faktory - 
11) skládky vytvářejí minimum pracovních míst
12) snižují se ceny pozemků a nemovitostí
- Enviromentální faktory - 
13) emise skleníkových plynů
14) plýtvání zdroji na rozdíl od minimalizace a recyklace

Nejčastější závady na skládkách z pohledu ČIŽP (Ing. 
Chadima - ČIŽP): 

Obecně: nedodržování podmínek Provozního řádu · 
! nepřekrývání odpadů
! příjem nepovolených odpadů
! nedostatečná kontrola při přejímce odpadů
! únik skládkových vod mimo těleso skládky (do recipientu či podzem-

ních vod)
! neprovádění požadovaného monitoringu
! nesprávný postup při rozlivu (recyklaci) skládkové vody
! nezabezpečení skládky oproti úletům odpadů
! nedostatečné vedení Provozního deníku

(pokračování ze str. 2)

nologií malešické spalovny a dal- možná navždy) nevratným roz- sky významný". Jen nevím, proč au-30 let života se ších provozů na třídění a likvidaci hodnutím, kterému by mělo před- tor citace zúžil vymezení svého po-
odpadů Praha vložila mnoho mili- cházet řádné uvážení. znání jen na "homo úředník"… stále rostoucí ard korun  i energie v podobě sys- Opak je zatím podle mého " V podvědomí občanů našeho 
témových opatření. Díky tomu je názoru pravdou: Na začátku byl státu bohužel výraz "vzdělaný úřed-skládkou?  
již Praha po mnoha letech čekání i nápad. Vlivem svého postavení ník" vyvolává leckdy spíše úsměv 
kritiky schopna zajistit moderní autoři nápadu do procesu zapoju- než představu člověka na svém mís-Nekonečný 
likvidaci veškerého svého (a jí celý drahý schvalovací aparát tě, který se odpovědně stará o potře-
nejen svého !) odpadu. města, aby teprve v jeho rámci se by spoluobčanů".příběh?

A proto je skoro neuvěřitelné, dodatečně dohledávaly oficiální 
                                      ing. Miloš Růžička... aneb jak jsem šel s jak nepřipraveným nápadem a argumenty, proč se jedná o nápad 
                                             předseda KŽPjakým způsobem přichází, na- veřejně prospěšný a "celoměst-kolem veřejné nástěnky 

vzdory všemu výše uvedenému, 
a úřední desky malá skupinka autorů. A je neu-

věřitelné, na základě jak nejas-
Kdo by myslel na nějaké rozšiřo- ných a nezdůvodněných informa-

vání, když na velmi vlídné dotazy, cí byli někteří naši pražští zastu-
zda za tímto dílčím rozšířením měs- pitelé ochotni hlasovat o tak váž-
to skrytě neplánuje III.etapu sklád- ném návrhu. 
ky?, i na otevřené výzvy "skončete a 
odejděte - 15 let života s odpadky Jak by se tedy celá úvaha dala 
nám stačilo", všichni odpovědní čini- shrnout?
telé reagovali ujišťováním, že se 
III.etapa nepřipravuje. Podaný návrh na provedení 

Není divu, že takovým prohláše- územních změn není celoměst-
ním mnozí uvěřili, vždyť i klíčové sky významným opatřením ke 
dokumenty jako Plán odpadového zkvalitnění odpadového hospo-
hospodářství ČR a POH kraje nepo- dářství Prahy. Je jen špatně pro-
čítají (v souladu se strategií EU) s vedeným pokusem o prosazení 
podporou likvidace odpadů jejím jiných zájmů. Skládkování má 
skládkováním, navíc hromaděním jistě i aspekt ekonomický. Jeho 
do výšky. Ani rozhodující dokument veřejnou prospěšnost však ve 
města - Plán odpadového hospodář- vztahu k třicet let trvajícímu hro-
ství hl.m.Prahy, který vypracovali a madění odpadků vůbec neumím 
připomínkovali odborníci i nezávislí vnímat a chápat. A oficiálně jím 
environmentální specialisté, s dal- stejně nikdo v návrhu změn ÚP 
ším desetiletím trvání ďáblické neargumentuje. 
skládky nepočítají. A úplným závěrem uvedu 

Jinými slovy: Praha III.etapu citaci.  Je velmi přesně umístěna 
skládky v Ďáblicích, chcete-li v v již jmenovaném Plánu odpado-
Březiněvsi, nepotřebuje. vého hospodářství hl.m.Prahy, 

Kdo by myslel na nějake velké který mi připomíná smíšené poci-
rozšiřování, vždyť žádný z odborů ty prožívané ve chvílích, kdy 
magistrátu zodpovědných za územ- jsem se snažil dopátrat, jaké zdů-
ní plánování a odpadové hospodář- vodnění, jaké studie pro tak zá-
ství Prahy neupozornil Ďáblice, Bře- važný návrh autoři mají, o jak 
ziněves, ani zastupitele města na sku- velkých plochách a o  kterých 
tečnost, že je potřeba řešit nedosta- všech katastrech vlastně Rada a 
tek prostoru pro pasivní ukládání Zastupitelstvo jednalo, kde jsou 
odpadu. Samozřejmě, Praha v po- podpůrná stanoviska odpado-
sledních letech neměla a nemá tako- vých hospodářů města ,  a td .  
vou potřebu. Vždyť zrušit kousek volné kraji-

Kdo by myslel na nějake rozšiřo- ny ve městě, mezi hustě osídlený-
vání, vždyť do nejmodernějších tech- mi lokalitami, je na mnoho let (a 
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Zimní závody se uskutečnily pro Sportovní sportovce v běhu na lyžích. Sa-
motné závody jsou přiměřené aktivita daným schopnostem jednotli-
vých sportovců, tak aby všichni naší občanky 
zúčastnění sportovci zažili pocit 
úspěchu a měli chuť do dalšího JaruškyBeranové
tréninku.

             Ve Studnici se konal závod 
Slečna Jaruška Beranová je kli- na 50, 100, 500, 1000m a štafeto-

entkou DC Paprsek. V rámci této  vá závod. Nejprve se běžely kva-
organizace se zúčastní některých lifikační závody a na základě ča-
sportovních aktivit, na které přispěla sů dosažených v rozbězích se 
naše obec v letošním roce částkou uskutečnily finálové závody. Ja-
1400 Kč. ruška Beranová teprve získává 

Poslední lednový týden t. r. se zkušenosti, proto absolvovala 
konaly jako součást Speciálních závod na 50 a 100 m.
olympiád regionální hry, které orga- Všichni sportovci, kteří  se 
nizoval moravský kraj ve Studnici. závodů zúčastnili, 

byl i  odměněni .  
Také  toto je důle-
žitá součást závodů 
SO. První tři spor-
tovci vždy dosta-
n o u  m e d a i l e  a  
ostatní stužky za 
účast. V jedné dis-
ciplíně je maximál-
ně 8  sportovců.

V dalších spor-
tovních aktivitách 
přejeme Jarušce 
Beranové  úspěchy.

Zdeněk Sobotka, 
kronikář obce, ve 
spolupráci s Mgr. 

Kateřinou Křápovou 
(DC Paprsek)

Ordinační hodiny červenec a srpen 2009

Praktická lékařka pro děti a dorost
MUDr. Romana Benešová
Ke kinu 7, Praha 8, 182 00

Tel. 774 820 600
www.benesova-pediatr.cz

ordinační hodiny od 7. 7. 2009:

ordinační hodiny pro nemocné: pondělí - pátek 8,00 - 11,00 

ordinační hodiny pro pozvané zdravé: pondělí - pátek 11,00-13,00 

lékaři v naší ordinaci:

                            7. 7. - 17. 7.         MUDr. Prokopová
                            20. 7. - 31. 7.       MUDr. Kořínková
                            3. 8. - 6. 8.           MUDr. Piškulová
                            7. 8.                     v ordinaci lékař nebude přítomen                                               
                                                           možno kontaktovat sestru
                           10. 8. - 14. 8         MUDr. Benešová
                           17. 8. - 21. 8.        MUDr. Frkalová
                           24. 8. - 28. 8.        MUDr. Benešová

I
Informace pro těhotné ženy a matky novorozenců:

Narození nového miminka nám prosím zavolejte z porodnice na 
tel. 774820600, abychom se mohli s vámi domluvit na první 

prohlídce dítěte.

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.            

Otevírací  doba: Po-Čt 10-12, dalekohledy 
13:30 - 15:30  mimo 1., 2., 7. a  Po - Čt  11-12, 13:30-15:30 mimo 
8.7.Čt 30.7. 21:30 - 23:00. Ne  1.7., 2.7., 7.7. a  8.7. / Ne 5., 12.7. a 
5.7., 12.7. a 26.7.  14-16.  26.7. 14-16. Čt 30.7. 21:30 - 23:00.

Denní obloha:  
POŘADY pro veřejnost začátek Slunce  -  povrch  se  skvrnami
v 10:15. Venuše - za dobrých podmínek 
Po (13., 20., 27.) Měsíc u krejčí- Noční obloha:  
ho (pohádka). Měsíc, Jupiter, dvojhvězdy, více-
Út (14. ,  21. ,  28. )O spani lé  násobné soustavy, hvězdokupy a 
Jitřence a tajuplné Večernici  mlhoviny.
(pohádka). Podmínkou úspěšného pozorování 
St (15., 22., 29.) Letní obloha - je pokud možno jasná obloha,při 
souhvězdí, zajímavé úkazy a ob- nepříznivém počasí (zataženo) je 
jekty. možné si prohlédnout přístrojové 
Čt (9.,16., 23., 30.) Hvězdárna, vybavení hvězdárny, stálou astrono-
dalekohledy, pozorování. mickou výstavu a zakoupit astrono-

mické publikace (pohledy, mapy, 
POZOROVÁNÍ  OBLOHY  knížky). 

ČERVENEC 2009

BLAHOPŘÁNÍ

Dvojčata Helena Vomáčková a Kamila Červinko-
vá (roz. Kuličková) narozené zde v Ďáblicích se dne 

18. července dožívají v dobré kondici 80ti let. 
Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí přejí synové s 

rodinami.
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Velký úspěch 
našich žáků 
- fotbalistů

nej lepší  hráčkou 
turnaje. Takže nako-
nec i mezi žáky za-
vládla spokojenost 
a užili si závěrečné 
slavnostní vyhláše-
ní a předávání cen. 
K tomuto obrovské-
mu úspěchu všem 
moc a moc gratulu-
jeme.

12. ročník Mc-
Donald´s CUPu byl 
p r o  n a š e  ž á k y  
úspěšný a my jim 
všem - fotbalistům, 
obětavým tatínkům 
- trenérům a všem 
ostatním, kteří po-
máhali, ještě jed-
nou velice děkuje-
me.

Za ZŠ Mgr. Jana 
Chmátalová, 

zástupkyně ředitelky

úspěch, i když osm škol. Ve většině případů to 
pro žáky to nej-byly sportovní školy, například 
prve bylo trochu ZŠ Vladivostocká - fotbalová tří-
zklamání. Chtěli da Slavie nebo ZŠ Marjánka - fot-
být lepší. Ale tak balová třída Sparty.
daleko se naše Naši žáci se v tak silné konku-
škola ve fotbalo-renci rozhodně neztratili. Hráli 

Jak jsme vás informovali v minu- vém turnaji ještě výborně a vyhráli základní skupi-
lém čísle Ďáblického zpravodaje, nikdy nedostala. nu. Svým výborným výkonem 
naši mladší žáci si vybojovali ve fot- Navíc byl Domi-vzbudili pozornost všech účastní-
balovém turnaji McDonald´s CUPu nik Cingel  vy-ků turnaje. V dalších dvou zápa-
účast v krajském finále. Toto finále hlášen nejlepším sech však zapracovala trochu úna-
se konalo dne 27.5.2009 v tréninko- brankářem celé-va a hlavně velká smůla. Celkové 
vém centru mládeže AC Sparta v Pra- ho turnaje a Mar-4. místo, které naše škola nakonec 
ze na Strahově a postoupilo do něj kétka Radomská obsadila, lze považovat za velký 

Pohádkový les 
podruhé 

aneb 
Dobrý večer

Pokud se vám stalo, že jste šli jed-
no sobotní dopoledne s dětmi lesem a 
kdosi vás pozdravil: "Dobrý večer" 
tak to jste potkali Večerníčka. A po-
kud jste šli dál, potkali jste také ně-
které známé postavičky z jeho pohá-
dek. U rybníka Brčálníka na děti če-
kal Rákosníček a vodil je na laně nata-
ženém mezi stromy. Ferda mravenec 
je za  splněný úkol odměnil malou 
sladkostí. Opodál je sám Večerníček 
učil skládat papírové čepice. Za stro-
mem jako v lese Řáholci číhal lou-
pežník Rumcajs. A na louce čekala 
Maková panenka. Na konci této po-
hádkové pouti dostaly všechny děti 
malé dárečky a příjemné občerstvení. 
Všechny zimou prokřehlé organizá-
tory potěšila opět velmi vysoká účast 
dětí a jejich rodičů. 

Za ŠKK, žáky ZŠ a rodinné spolupra-
covníky  Marie Veverová

DÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ
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Vzpomínka žáků 
4. A  na školu 

v přírodě

Na škole v přírodě se mně a Když začala hodina přírodově-
možná i ostatním líbil čtvrtek dy, oznámila nám naše paní učitelka, 
14.5. To jsme po snídani nasedli že pro nás má překvapení. Poslala 
do autobusu a jeli jsme nejdříve nás obléknout se a vyrazili jsme do 
na Ještěd a odtamtud bylo vidět lesa. Šli jsme po zelené turistické 
Bezděz. Ještěd je 1012 m nad mo- značce a na odbočce jsme zahnuli do 
řem a jede se na něj kabinkovou la- lesa. Tam vyrůstaly ze země žulové 
novkou, do které se vejde až 40 li- skály. Byly trochu upravené, na pří-
dí. Kabinka jede nebo je zavěšená rodní rozhlednu. Jakmile jsme vy-
na laně, které je tlusté 5 cm. Dolů stoupali nahoru, naskytl se nám krás-
z Ještědu jsme šli pěšky, protože ný pohled na okolní stromy, les ko-
autobusy čekaly až dole. Pod Ješ- lem sice trochu zastiňoval výhled, 
tědem nás autobusy nabraly a jeli ale to vůbec nevadilo. Naopak, vel-
jsme do ZOO Liberec. Na začátku mi to zkrášlovalo výhled.
byly zebry a žirafy, za zebrami                                          Františka 

vyšli na Královku a dolů. Z Krá-
lovky byl nádherný výhled na Kr-
konoše, Ještěd (kde jsme byli ve 
čtvrtek na výletě ) i do Jablonce a 
do Liberce. Dolů byla stezka troš-
ku horší, ale zvládli jsme to v po-
hodě. Paním učitelkám se výlet 

Nikdy nezapomenu na to, kdy povedl. Budu na to dlouho vzpo-
jsme byli na Ještědu. Nejvíce se mi lí- mínat.
bilo, když jsme šli s celou třídou dolů                                            Pavla 
z Ještědu. Nahoře z Ještědu jsme vidě-
li různé hory a Trosky. Po sestupu Určitě budu vzpomínat na bí-
jsme jeli do zoologické  zahrady a ze lé tygry, protože jsou moc krásní 
ZOO jsme šli pěšky do botanické za- a  v jiné zoologické zahradě je vi- byl výběh se slony a dál byli kozo-  hrady. Pak jsme zpět jeli do hotelu. Je dět nemohu. Možná, že taky bu- rozi. A dál byli lachtani a legrační to nádherná vzpomínka na školu v pří- du vzpomínat na botanickou za- opice a o kousek dál krásný pavi-rodě ve 4. třídě s paní učitelkou Nepo- hradu, ve které je spousta zajíma- lon tropů. Když jsme vyšli, byli muckou. vých rostlin, ptáků, ryb a ještě- tam lvi a tygři. Když jsme vyšli ze 
                                              Valerie rek. Viděli jsme také kajmana. Vy- ZOO, šli jsme do botanické za-

jeli jsme lanovkou na Ještěd. By- hrady. Byl tam kajman a ryby a ta-
Na škole se mi moc líbilo. Snad la tam zima, ale viděli jsme skoro ky želvy. Ve sklenících byla i část 

nejhezčí den byla sobota 16. května. do Ďáblic. Byli jsme na rozhled- s Viktorií královskou a taky krás-
Dopoledne jsme měli vyučování a po ně Královce. Z ní jsme viděli Ješ- né a velké kaktusy. A pak jsme se 
obědě začalo trochu pršet. Naštěstí těd a Krkonoše. v pořádku vrátili do hotelu Murá-
déšť ustal a my jsme mohli jít na výlet.                                          Lucka no.                                    Martin 
Měli jsme celé odpoledne, abychom                             

Loď Doubravka
 Třídy 8.A a 8.B si letošní školu v 

přírodě užily na kurzu Prázdninové 
školy Lipnice. Cestu tam jsme strá-
vili s našimi učiteli ve vlaku. Už na 
nádraží na nás čekala posádka lodi 
Doubravka. Evka, Farda, Kriška, 
Pepa a Šošana. S každým z nich na 
nás čekalo odlišné dobrodružství. 
Cestou k naší lodi (chatě) jsme hráli 
seznamovací hry. Hned jak jsme do-
razili na Doubravku, byly nám roz-
děleny kajuty, ve kterých jsme po 
dobu plavby byli ubytováni. Poté se 
loď rozkymácela na cestu do vzdále-
ných zemí. Posádka pro nás připra-
vovala hry, kde bylo nejdůležitější 
přežít a nevypadnout z lodi. Po 
cestách na nás čekalo mnoho nástra-
h, které jsme nakonec všichni překo-
nali. Byla to spousta skvělých zážit-
ků a zkušeností, které jsme si vy-
zkoušeli na vlastní kůži. Ubytování 
se nám líbilo a také jídlo, které nám 
bylo po celý pobyt servírováno, bylo 
moc dobré. Všichni zaměstnanci na 
nás byli moc hodní a dokonce i stále 
se mračící pan správce se k nám cho-
val mile.

Zábava, smích, super lidi, nic z 
toho nám nechybělo. Kdybychom 
měly tuto školu v přírodě definovat 
jednou větou, řekly bychom: "Byla 
to ta nejlepší škola v přírodě, kterou 
jsme kdy zažily."                                 
                                       Karolína Ježková 
                                          a Lucie Fialová,  
                                                  žákyně 8.A
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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.

(placená inzerce)

(placená inzerce)
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Masáže: záda+šíje 190 Kč, dále 
medové, lávovými kameny, baňko-
vé, nápoj zdarma.
Bus Liběchovská. Tel. 777 763 605.

Kontejnery 
v obci

Harmonogram 
přistavování velkoobjemových 

kontejnerů
v Městské části Praha - Ďáblice

 ve 2. pololetí roku 2009
 

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

19. a 20. září 2009 
24. a 25. října  2009 

21. a 22. listopadu 2009 

(placená inzerce)

(placená inzerce)

(placená inzerce)

(placená inzerce)


