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bezpečnost, ale především s ohle-Slovo starostky dem na ty, kteří půjdou kolem.
                            Danuše Ševčíková

Nedávno jsem odpovídala na 
písemný dotaz jedné místní občan-
ky týkající se slibovaného obcho-
du LIDL u nás v Ďáblicích. Anketa 
ve Zpravodaji jednoznačně ukáza-
la, že občané žádají jeho realizaci. 
Majitele pozemku, který vlastně 
přišel s touto myšlenkou, se nám 
podařilo odchytit po několika mar-
ných pokusech a získat informaci, 
jak se vlastně celý projekt na vý-
stavbu marketu vyvíjí. Aktuální 
stav dle jeho sdělení je, že obchod-
ní společnost zastavila údajně na 
čas své záměry stavět další objek-
ty. Důvodem je ekonomická situa-
ce a do konce letošního roku prý 
vlastník předmětného pozemku 
obdrží vyjádření, zda-li se obchod 
v naší městské části postaví či niko-
liv. Pokud by LIDL svůj zájem ne-
potvrdil, budeme hledat jinou mož-
nost, a to i případně na pozemku 
jiném.

Vzhledem k tomu, že byl pro-
jeven zájem opatřit zastávky MHD 
v Kokořínské přístřešky, budou s 
ohledem na šíři chodníků vybudo-
vány jednoduché přístřešky, aby 
nebránily bezpečnému pohybu 
chodců. 

V poslední době je hodně dis-
kutovaná problematika, jak to 
vlastně bude s úklidem chodníků 
především v zimním období. Fi-
nanční náklady na tuto věc lze jen 
těžko vyčíslit. Nikdo nevíme, jaká 
bude zima a jak v praxi zajistit 
schůdnost chodníků. Bude, dle 
předběžného názoru MHMP, nut-
né zajišťovat schůdnost vybraných 
částí přístupových ploch u zastá-
vek MHD, kde by tuto činnost zřej-
mě prováděl DP a.s. Každá měst-
ská část by dle vlastního uvážení 
posléze zařadila údržbu chodníků 
do různých pořadí s prodloužením 
lhůty na zajištění jejich schůdnos-
ti. Znamenalo by to, že hlavně bu-
dou prioritně upraveny chodníky 
frekventované, trasy pro školáky 
apod. z vlastních prostředků té kte-
ré MČ. Hl.m.Praha zajistí dle pří-
slibu pojištění v rozsahu zákonné 
odpovědnosti vlastníka chodníků 
za škody jejichž příčinou byla záva-
da ve schůdnosti u všech chodníků 
v jeho majetku. 

Je samozřejmě na nás, jak sami 
vyřešíme dilema, zda-li chodník 
před svým domkem uklidit či niko-
liv. A to nejen s ohledem na vlastní 

Informace a příspěvky k plánovanému 
referendunaleznete na str. 2 - 7   

                                                        
redakce 

Praha - Ďáblice jednala na počátku menáváno a veřejně přístupné (viz Šíření roku 2009 na Útvaru rozvoje města hlasování v minulém čísle Zpravo-
Prahy, kde poprvé (!!) zazněl ofici- daje). Jestlipak víme, kdo je naším "úmyslných" ální požadavek MČ Praha - Březi- voleným zastupitelem v zastupitel-
něves na vytvoření alternativního stvu hlavního města Prahy a koli-omylů řešení nového konceptu územního krát jsme se na něj jako občané ob-
plánu ve věci rozšíření skládky na raceli? 

V minulém čísle Zpravodaje katastrální území obce Březiněves. Městská část Praha - Ďáblice 
jsem zveřejnil hlasování zastupite- V tento okamžik naše městská část řeší důsledky i následky (negativní 
lů hlavního města Prahy, do jejichž na jednání adekvátně reagovala i pozitivní) historického rozhodnu-
kompetence spadá mimo jiné i roz- proti konkrétnímu požadavku tí i v rámci trojdohody mezi Pra-
hodování o pořízení celoměstsky svým negativním vyjádřením. hou, MČ Praha - Březiněves a MČ 
významných změn územního plá- Běhají dotazy, proč nebyli Praha - Ďáblice. Naštěstí archivy 
nu. Velmi proto zjednoduším sel- pražští zastupitelé od naší městské existují a mnozí lidé si pamatují…
skými počty celkovou rekapitula- části informováni o našem postoji. To, že tehdejší vybraní zastupitelé 
ci, abychom nebyli populisticky Odpověď je velmi jednoduchá. naší městské části jezdili v 90. le-
mateni různými "pozdně probuze- Jestli si některý pražský zastu- tech minulého století po Rakousku 
nými" aktivisty, kteří úmyslně šíří pitel čte nebo nečte usnesení jed- (tehdy A.S.A. patřila rakouským 
nepravdy po Ďáblicích. notlivých městských částí Prahy, vlastníkům) a sondovali výhod-

Pro  pokračování  sk ládky  opravdu nikdo z nás neovlivní. Jen nost a metody skládkování  odpa-
(III.etapa) hlasovalo 46 zastupitelů pro zopakování je potřeba říci, že du, jistě ovlivnilo jejich rozhodo-
hlavního města, proti byl 1, zdrželo zastupitelé hlavního města zastu- vání. Paradoxní je, že mezi dnešní-
se 7, nehlasovalo 13, nepřítomni pují občany Prahy a nikoliv měst- mi kovanými "revolucionáři" je i 
byli 3 (z toho ODS pro skládku 27, ské části (Březiněves, Dolní Chab- bývalá zastupitelka a předsedkyně 
proti 1, zdrželo se 6, ČSSD pro ry nebo Ďáblice). Hierarchie je úpl- sociální komise, dštící hromy a 
skládku 11, zdržel se 1, KSČM pro ně jiná a je třeba rozlišovat v našem blesky na současné vedení městské 
skládku 4, SZ pro skládku 4). případě Prahu 8 a městské části Pra- části a zaštiťující se Občanským 

Tedy z 54 hlasujících zastupi- hy. Zastupitel Prahy zjednodušeně sdružením pro Ďáblice (pochybuji, 
telů hlavního města hlasovalo pro není přímým partnerem pro měst- že ostatní členové vůbec o její poli-
rozšíření skládky 46 zastupitelů skou část. Je zastupitelem jednotli- tické činnosti v minulosti mají přes-
Prahy, tj. 85% hlavních pražských vých občanů. né informace), která jako zastupi-
politiků. Tedy zcela jasně, nikoliv telka po zajímavém zájezdu po ra-Proto předpokládám, že každý 
několik politiků, ale naprostá vět- kouských skládkách počátkem aktivní občan komunikuje celá léta 
šina představitelů našeho hlavního devadesátých let hlasovala pro zří-se svým zastupitelem pro hlavní 
města. zení skládky na území Městské město Prahu a sděluje mu své poža-

části Praha-Ďáblice. Tehdy a tam Dále byl v minulém Zpravoda- davky, návrhy a svá přání.  Navážet 
jste měla vyvolávat revoluci a vo-ji obšírně a chronologicky popsán se do některých zastupitelů či sta-
lat do zbraně. Dnes, když skládka vývoj myšlenky rozšíření skládky rostky Městské části Praha - Ďábli-
stojí, je to spíš pozdní panika.u zastupitelů hlavního města Pra- ce  kvůli skládce, která zde stojí již 

hy. Zastupitelstvo naší městské skoro 15 let, je populistické a vlast- Dnes můžeme maximálně řešit 
části (opakuji jedna sedmapadesá- ně velmi jednoduché. Ono by to technické a ekologické podmínky 
tina Prahy) se záporně vyjádřilo dalo práci obracet se na správná dnešní situace a důsledně hlídat  
jako celek k možnému rozšiřování místa, ale kdo by se s tím páral, že. současný stav. Protože tu horu, kte-
skládky v roce 2008, tedy k něče- Tahle to vypadá lépe pro vybrané rá vznikla i díky Vám (hlavní měs-
mu, co vlastně v té době ještě nee- sousedy, drbat hlavu starostce a to Praha je zřejmě Vaší osobě vděč-
xistovalo. Zastupitelstvo naší měst- městské radě, která nemá z logiky né), již nikdo, nikdy a nikam neod-
ské části jako celek vždy bylo, je a věci pravomoci měnit rozhodnutí stěhuje. Naštěstí zastupitelstvo, 
bude racionální bez ohledu na to, zastupitelů HMP. A hlavně každý rada, starostka, poradní komise a 
jak hlasuje nebo nehlasuje opozice člověk, který se o věci veřejné zají- výbory naší městské části racionál-
(nebo stranický zájem), na to opět má, zná vyjádření svého zastupite- ně fungují i bez pozdních výkřiků a 
stačí kupecké počty. Městská část le, protože jeho hlasování je zazna- úmyslných matení.      Tomáš Engel 

POZVÁNKA  NA  BESEDU
V pátek  23.10. 2009,  v 17 hodin,  v sále ZŠ v Ďáblicích se koná za účasti zají-

mavých hostů a odborníků beseda o novinkách a změnách v Územním plánu hl.m.-
Prahy.  Pozornost bude věnována zejména celkové koncepci i plánům na změny ve 

způsobu využití pozemků v severní části Prahy, Ďáblicích a okolí.
Pořádá: Občanské sdružení Pro Ďáblice a sdružení Arnika



Ú

ĎÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ

ˇ̌

strana 2                                                                                                                                                                             10/2009                                                                                                                                                                          

Zprávy z rady

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 64. 
jednání rady) 

Kontejnery v obci

                                                                 

                                                                                                                                                                                    

 

 

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ 

    12.10.09   od   12,30    do  15,00   
      9.11.09   od     9,00    do  11,30            
      7.12.09   od   12,30    do  15,00   

                           

Pražské plynárenské, a.s. 

 Bližší informace na tel. číslech  267175174  a  267175202.

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 66. 
jednání rady) 

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 65. 
jednání rady) 

! vzala na vědomí doložení všech 
podkladů od paní Horké pro 
výběr nájemce na obsazení bytu 
z kvóty MHMP a souhlasila, 

! schválila žádost Komise pro aby žádost byla zaslána na byto-
investice a výstavbu a jmeno- vý odbor MHMP s doporuče-
vala nového člena komise pana ním k přidělení bytu
Jiřího Plíška
! schválila poskytnutí finančního 

daru ve výš 50 000 Kč obci Za-
šová u Rožnova pod Radhoš-
těm, postižené povodněmi v ! vzala na vědomí
letošním roce    A. rozhodnutí výběrové komise   
! souhlasila s poskytnutím věc-       nepřihlížet při hodnocení nabí-

ného daru PC, které bylo vyřa- dek k nabídce dodavatele: ob-
zeno ze sekretariátu ÚMČ Pra- chodní firma/název   
ha -  Ďáblice (inventární č.      MISTRAL HOLDING s.r.o. 
01/11/041, název PC CRX Offi- sídlo Všetaty, Na Náměstí 18, 
ce 2500) Diakonii CČE SKP v PSČ 27716 právní forma spo-
Ďáblicích lečnost s ručením omezeným, 

IČ 25024647 s ohledem na to, 
že shora uvedený dodavatel 
nesplnil kvalifikaci dle poža-
davků zadavatele a v nabídce v 

! pověřila starostku k podpisu rozporu s požadavkem zada-
nájemní smlouvy s Pozemko- vatele nepředložil obchodní 
vým fondem ČR k části pozem- podmínky;
ku p. č. 260/1 o výměře cca 511    B. doporučení výběrové komise 

2 akceptovat nabídku dodavate-m , na níž je umístěno dětské 
le: obchodní firma/názevhřiště

    SANECO -  IS s . r.o .  s íd lo! schválila zařazení majetku - 
Žďár nad Sázavou, Karlov č.p. půdních vestaveb - obsaženého 
17, PSČ 591 01 právní forma v návrhu finančního odboru do 
společnost s ručením omeze-majetku MČ
ným, IČ 26927357! schválila ukončení pronájmu 

! rozhodla uzavřít smlouvu o dílo bytu a nebytových prostor k 
s dodavatelem uvedeným pod 31.8.2009 na základě návrhu 
písm. B manželů Tvarůžkových č. j. 

1 4 4 9 / 2 0 0 9  M C P D  z e  d n e  
                     zpracoval tajemník ÚMČ29.7.2009

jaksi vytratil a občané se o údržbu Informace starají pouze v několika málo pří-
padech.o údržbě zeleně Tímto problémem se zabývala 
Rada MČ na svém zasedání a roz-v pásech hodla, že se na náklady městské 
části budou udržovat zelené pásy podél chodníků podél chodníků u hlavních ulic a 
další pouze u osob, které jsou pro-

Údržba zeleně v pásech podél kazatelně fyzicky neschopné údrž-
chodníků se stává závažným pro- bu této zeleně zajistit. Protože pro-
blémem. Vlastníci přilehlých ne- středky na údržbu veřejné zeleně 
movitostí se postupně přestávají o jsou v rozpočtu MČ Praha - Ďábli-
tyto zelené pásy starat a pro měst- ce limitované a v současné době je 
skou část jsou to další náklady na výměra veřejné zeleně, kterou MČ 
údržbu zeleně. Výsadba zeleně v udržuje, 8,5 ha.
těchto pásech se před lety uskuteč- Proto se městská část obrací na 
ňovala právě na žádost občanů s občany, aby zvážili své možnosti a 
ujištěním, že se o tuto zeleň budou pokud to bude jen trochu možné, 
starat. Dokonce městská část druh ošetření zeleně v pásech před svý-
výsadeb přizpůsobovala přání ob- mi domy prováděli samy.                    
čanů  v jednotlivých ulicích.                                              RŽP 

Postupem času se tento slib 

Městská část Praha - Ďáblice
Zastupitelstvo městské části

15. a 16. zasedání
dne 24. 06. 2009 a 30. 09. 2009

SLOUČENÉ USNESENÍ 
č. 145 a 155/09/ZMČ

k vyhlášení místního referenda MČ Praha - Ďáblice 

Zastupitelstvo městské části po projednání a na základě podání návr-
hu občanů MČ Praha - Ďáblice v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., 
o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění:

I. Schvaluje
vyhlášení místního referenda na území MČ Praha - Ďáblice v souladu 
s Návrhem na vypsání referenda výsledkem, kterého je zjištění sou-
hlasu či nesouhlasu občanů Ďáblic na konkrétně stanovenou otázku 

"Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo městské části Praha - Ďáblice 
podniklo veškeré kroky ke schválení příslušných územně plánova-
cích dokumentací v takové podobě, která neumožní skládkování od-
padů na území městské části Praha - Ďáblice a sousedících městských 
částí po roce 2012?" 
II. Stanoví 
2.1 v souladu s § 13 odst. 1 písm. 
a) termín konání místního referenda na pátek 6. 11. 2009 v době od 
13:30 do 22:00 hodin 
2.2 v souladu s § 27 odst. 4 zákona výši odměny pro člena komise ve 
výši 1 143,- Kč a výši odměny pro předsedu komise ve výši 1 600,- 
Kč
III. Pověřuje
koordinací přípravy konání místního referenda tajemníka ÚMČ Pra-
ha - Ďáblice a přípravný výbor (Mgr. Dušan Andrš, Štěpána Dejmalo-
vá, Ing. Tomáš Dvořák, ak. mal. Milada Stroblová) v souladu se zák. 
č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, v 
platném znění.

JUDr. Tomáš Engel                                      Danuše Ševčíková
 zástupce starosty                                            starostka  

 

m
Sousedé a spoluobčané 

v Ďáblicích,

mnozí z vás svými podpisy v červnu letošního roku pod-
pořili požadavek na vypsání referenda ohledně chystané ne-
standardní zrychlené změny územního plánu, která dává zele-
nou dalšímu podstatnému rozšíření skládky Ďáblice. Nesta-
čili jsme obejít všechny občany, ale přesto věříme, že všichni, 
komu záleží na tom, v jakém prostředí budou žít v budoucnu 
nejen oni, ale i jejich děti a vnoučata, přijdou v pátek 6.listo-
padu 2009 v době od 13.30 do 22.00 hodin hlasovat o bu-
doucnosti Ďáblic a definitivně tak potvrdí své červnové odmí-
tavé stanovisko. Výsledek referenda rozhodne o tom, zda bu-
deme či nebudeme další dlouhá léta žít pod neustále se zvět-
šující a rozšiřující horou odpadu! Úspěšné referendum, tj. při 
účasti více než 35% oprávněných voličů, v případě více než 
50% odpovědí ANO na položenou otázku, představuje záva-
zek pro zastupitelstvo naší MČ jednat a vystupovat aktivně 
proti navrhované změně územního plánu. Výsledek referen-
da bude současně vzkazem Magistrátu hl.m. Prahy, co obča-
né v Ďáblicích chtějí a zároveň ukázkou, jaké úsilí jsou 
schopni vynaložit, aby toho dosáhli a tím dokázali, že nejsou 
jen pasivními příjemci cizí vůle.

Přípravný výbor pro konání  referenda:
Tomáš Dvořák, Milada Stroblová, Štěpána Dejmalová, Dušan Andrš



ĎÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ
strana 3                                                                                                                                                                          10/2009                                                                                                                                                                          

Městská část Praha - Ďáblice
Úřad městské části Praha - Ďáblice

Květnová 553/ 52, 182 02 Praha 8 -Ďáblice,
tel. 283 910 723 - 724, fax. 283 910 721

Informace pro občany

Starostka městské části Praha Ďáblice podle. § 21 odst 2 zákona č. 
22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů ve 

znění zákonů č. 234/2006 Sb. a č. 169/2008 Sb.

stanovuje:

Minimální počet členů místní volební komise na 5 členů.
Minimální počet členů okrskových volebních komisí na 5 členů.

vyhlašuje výši odměny stanovenou zastupitelstvem:

pro členy komisí ve výši 1 143,-- Kč
pro předsedy komisí ve výši 1 600,-- Kč

V Praze - Ďáblicích dne 12. 10. 2009                   Danuše Ševčíková
                                                                   starostka MČ

 Městská část Praha - Ďáblice
Úřad městské části Praha - Ďáblice

Květnová 553/ 52, 182 02 Praha 8 -Ďáblice,
tel. 283 910 723 - 724, fax. 283 910 721

Informace pro občany

Starostka městské části Praha Ďáblice podle. § 31 odst 1 zákona č. 
22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů ve 

znění zákonů č. 234/2006 Sb. a č. 169/2008 Sb.

oznamuje:
           1) termín konání místního referenda v pátek 6. 11. 2009 v     
              době od 13:30 do 22:00

           2)místo konání místního referenda
v okrsku č. 671 (okrsek č. 1) v zasedací místnosti v Obecním domě, v 
ulici Ke kinu čp. 159 pro voliče bydlící v okrsku č. 1 dle plánku.  v 
okrsku č. 672 (okrsek č. 2) v atriu Základní školy, v ulici U Parkánu 
čp. 17/11, pro voliče bydlící v okrsku č. 2 dle plánku.

          3) Otázka o které se bude v místním referendu rozhodovat:
"Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo městské části Praha - Ďáblice 
podniklo veškeré kroky ke schválení příslušných územně plánova-
cích dokumentací v takové podobě, která neumožní skládkování od-
padů na území městské části Praha - Ďáblice a sousedících městských 
částí po roce 2012?"

            4) Oprávněné osoby mají povinnost prokázat při hlasová-
ní totožnost a státní občanství České republiky.

V Praze - Ďáblicích                                                Danuše Ševčíková
dne 22. 10. 2009                                                        starostka MČ                                                                      

 

okr.
č. 1

okr.
č. 2
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udělali vlastní názor na to, jak dale- přibližně dvaceti dnů je poměrně by, které spolu nesouvisí. Závěrem Mýty a pravda o ce se Vás naše činnost negativně navýšen návoz odpadů na skládku doporučuji autorovi výše citované-
dotýká a zda-li existuje možnost, .A.S.A. Ďáblice. První závěr, který ho článku prostudovat veškerou skládce .A.S.A. abychom vedle sebe ještě několik můžeme z výše uvedené bilance dokumentaci o skládce, která je k 
dalších let rozumně koexistovali. udělat je, že hl.m. Praha vyváží své dispozici u Ing. Králíkové na MČ Ďáblice
Jsme připraveni na Vaše případné odpady v daleko větší míře na kon- Ďáblice. Dále pak odkazuji na své 
doplňující dotazy kdykoli odpově- cová zařízení do Středočeského příspěvky z května a července 

Vážení občané, dět. kraje, než je tomu v opačném smě- 2007 uveřejněné v Ďáblické zpra-
ru. Druhý závěr je nasnadě. Kapa- vodaji. Tyto a další podklady byly 

původně jsme neměli v úmyslu Přehled nejčastějších témat cita spalovny nikdy, a to ani při radi- autorovi článku dostatečně známé 
na mnohé články, uveřejňované v resp. výběr z uveřejněných člán- kální přestavbě, neobsáhne pro- už před jeho vydáním. Proto nero-
Ďáblickém zpravodaji a týkající se ků: dukci komunálních odpadů nebo zumím, proč jsou v článku stále 
skládky společnosti .A.S.A., jak- podobných odpadů vyprodukova- zaměňována technická názvosloví 
koli reagovat. Osobně se domní- 1.Ďáblický zpravodaj, datum:    ných v hlavním městě.    "sekce" a "etapa" a proč se autor 
vám, že skalní odpůrce skládky o     6/2009, 9/2009 snaží občany vyděsit nepravdivou 
naší práci zřejmě nikdy nepřesvěd- 2.Ďáblický zpravodaj, datum:    informací o 30 let trvajícím provo-
číme. K těmto článkům jsme při- Název: Dostatečná kapacita spa-    6/2009 zu skládky. Znovu musím zopako-
stupovali jako k určité výměně ná- lovny společnosti P.S. a.s vat, že .A.S.A. aktuálně neprojed-
zorů mezi naší společností a Vámi Návoz odpadů z jiného Název: 30 let života se stále ros- nává nic jiného než výstavbu 26. 
občany s možností demokratické- regionu než je hl.m. Praha toucí skládkou? Nekoneč- sekce.
ho vyjádření každého z Vás. Po Autor: Ing. Růžička, paní Taťána ný příběh?
celou dobu články velmi pečlivě Dohnalová Autor:  Ing. Růžička 3.Ďáblický zpravodaj, datum:  
monitorujeme a dokud se dotýkaly     2/2009
stavu životního prostředí a případ- Reakce .A.S.A.: Reakce .A.S.A.: 
ného zlepšení života v městské čás- Spalovna Malešice provozo- V reakci na tento článek musím Název: Už končíme! Nic nového 
ti Ďáblice, nebylo samozřejmě po- vaná společností Pražské služby zopakovat některá slova, která za- nerozjíždět...
třeba z naší strany jakkoli reago- a.s. (PS a.s.) v roce 2008 termicky zněla již v úvodu. Panu inženýru Autor:  Tomáš Fatrdle
vat. Bohužel, několik posledních odstranila 206 177 tun odpadů. Z Růžičkovi nebo jeho kolegům byly 
článků popisuje velmi nepřesně těchto termicky odstraněných tun jak ústně, tak i písemně předány Reakce .A.S.A.: 
současný stav týkající se provozu bylo 190 785 tun tuhých komunál- informace a podklady o naší sklád- Pan Fatrdle se ve svých dvou 
skládky, a to nás již přinutilo vyjá- ních odpadů (TKO) pocházejících ce v takovém rozsahu, aby dokáza- článcích z února 2009 dotknul ně-
dřit svůj postoj. Od mého poslední- od občanů hlavního města. Za po- ly Vás občany pravdivě informo- kolika témat, na která bych chtěl 
ho příspěvku z července 2007 se slední čtyři roky nepřekročila kapa- vat. Bohužel výše citovaný článek reagovat. Nevím přesně, z čeho 
představitelé společnosti .A.S.A. cita spalovny Malešice cca 215 jakoby tato data neznal, proto bych pan Fatrdle čerpal při své snaze o 
prioritně zaměřili na osobní jedná- 000 tun termicky odstraněných se rád vrátil k faktům o ďáblické ekologickou argumentaci, ale mu-
ní, jak se členy kontrolní komise a s odpadů za rok. Společnost PS a.s. skládce a pár jich připomněl. sím konstatovat, že v článku je uve-
představiteli obce, tak i se členy modernizuje provoz výše uvedené Skládka odpadů zahájila svůj deno několik velkých a odborných 
nově vytvořeného Občanského spalovny tím, že spolu s odbornou provoz v průběhu roku 1993. Vý- pochybení:
sdružení pro Ďáblice. firmou projektuje tzv. kogenerační stavba skládky byla odsouhlasena 

Uvědomujeme si, že "život jednotku. Kapacita spalovny se tehdejším zastupitelstvem MČ 1) Pan Fatrdle bez bližšího odkazu 
vedle skládky" vyžaduje ze strany zvýší ze současných hodnot na pů- Ďáblice, přičemž někteří z tehdej- na rešerši nebo vědecké pojed-
provozující společnosti zajištění vodně plánované množství 310 ších členů zastupitelstva se v sou- nání píše, že v oblasti nebezpeč-
takových ustanovení a dodržování 000 tun odpadů za rok. Celý pro- časné době stali jejími velkými od- ných skládek je větší výskyt 
určitých pravidel, která jdou v mno- jekt zvýšení kapacity by měl být půrci. V prvním roce bylo na blíže nespecifikovaného karci-
hém nad rámec zákonných předpi- završen v roce 2011. K celé výše skládku dovezeno 89 824 tun od- nomu. Tady musím pana Fatr-
sů, resp. povinností provozovatele.  uvedené bilanci je třeba říci, že padu. Skládka se do dnešní doby dleho velmi důrazně zarazit a 
Představitelé společnosti .A.S.A hl.m. Praha produkuje v součtu skládá ze dvou provozních a sta- odkázat na platná ustanovení 
byli vždy připraveni k účinnému více jak 550 000 tun komunálního vebních etap. I.etapa byla ukon- Odpadového zákona a na platné 
dialogu a sami v mnoha případech a živnostenského odpadu za rok. čena v roce 2002 a kontinuálně na Souhlasy  s  provozováním 
iniciovali jednání s pověřenými Do těchto tun nejsou započítány tuto etapu navázala II. etapa. V pů- skládky. Skládka odpadu .A-
občany. Jedno z posledních námi např. odpady z čistírny odpadních vodním projektu byla naplánovaná .S.A. v Ďáblicích je určena 
organizovaných setkání se usku- vod, stavební a demoliční odpady, doba ukončení II. etapy skládky na pouze pro ukládku tzv. TKO a 
tečnilo dne 21.9. 2009 na půdě naší odpady, které produkuje spalovna rok 2013. Část kapacity skládky tzv. "ostatních" odpadů, tedy 
společnosti. Malešice ani např. tzv. nebezpečné byla odebrána zvýšeným návozem takových, které nevykazují 

Ale zpět k uveřejněným člán- odpady. Technologie spalovny ne- odpadů v období povodní v roce ani jednu ze čtrnácti evidova-
kům a naší reakci na ně. Je velmi ní určena pro odpady s nízkou vý- 2002. Tzv. II. etapa skládky měla ných nebezpečných vlastnos-
smutné, že přestože některým auto- hřevností, jinými slovy je třeba si být ukončena 25. sekcí. Z důvodu tí. V žádném případě se zde 
rům uvedených článků poskytuje- uvědomit, že v současné době a zvýšeného návozu právě v období neukládají nebezpečné odpa-
me přímo nebo přes městskou část pravděpodobně i v budoucnu se do povodní požádala společnost .A- dy.
mnoho potřebných materiálů, stále spalovny nebudou navážet odpady .S.A. o možnost vybudovat ve stá-
píší články, které se skutečností odložené občany do velkoobjemo- vajícím areálu skládky a na vlast- 2) Článek pana Fatrdleho mimo 
n e m a j í  m n o h o  s p o l e č n é h o .  vých kontejnerů. Každé sofistiko- ních pozemcích 26. sekci. V přípa- jiné zmiňuje negativní stano-
Nejsem si jist, zda jde o záměr nega- vané zařízení, jakým spalovna v dě, že bude stavebním úřadem pro visko k samotné skládce, a to 
tivně ovlivnit ostatní občany nebo Malešicích bezesporu je, musí mít Prahu 8 povolena výstavba 26. sek- nejen ze strany občanů MČ Ďáb-
se jedná o nepochopení poskytnu- svůj plán plánovaných odstávek. ce, nedojde v žádném případě z lice, ale z článku jasně vyplývá, 
tých materiálů. Vzhledem k tomu, Každý rok, a to po dobu více jak hlediska původního projektu k po- že se autor snaží hovořit i za 
že představitelé městské části byli deseti let, nám odpovědní pracov- sunutí výše uvedeného termínu M Č  B ř e z i n ě v e s  a  z a  M Č  
vyzváni k uspořádání referenda, níci spalovny PS a.s. zasílají termí- ukončení II. etapy skládky v roce Chabry. Nevíme, jaké zmocně-
pokusím se přímo a s maximální ny plánované odstávky, kdy spa- 2013. Z odborného hlediska není v ní pan Fatrdle obdržel od obča-
možnou stručností popsat skuteč- lovna odpady nepřijímá nebo je pořádku zaměňovat 26. sekci II. nů městských částí, ale proka-
ný stav dané problematiky. Na Vás přijímá ve velmi omezené míře. etapy s diskutovanou III. etapou zatelně dnes víme, že za MČ 
občanech pak ponechám, abyste si Praktický dopad je ten, že v období skládky. Jedná se o dvě různé stav- Březiněves hovoří neprávem. 

(pokračování na str. 5)
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(pokračování ze str. 4) pokud nějaká společnost dová- speciální cenu, která pouze zpravodaji na začátku roku 2007, 
ží k nám na skládku odpady ze kryje naše náklady.    jsme se intenzivně zabývali myšlen-Mýty a pravda o Středočeského kraje, pak toto kou, jak co nejlépe komunikovat s 
celkové množství je rozhodně Vážení občané, je mi jasné, MČ Ďáblice. skládce .A.S.A. menší než 5 % hm. z celkové- že jsem tímto článkem vyčerpal 
ho množství dovezených od- poměrně velkou část kapacity Snažili jsme se vysvětlit zástup-Ďáblice
padů. Nemám opět informa- Vašeho časopisu, ale opravdu cům Kontrolní komise i zástupcům 
ce, z jakých zdrojů autor člán- mně k tomu vede zvýšená aktivi- Občanského sdružení pro Ďáblice, že 

   ku čerpal, ale rozhodně bych v ta autorů, kteří vedle sebe skláda- nespokojenost se situací, jak ji vní-
    S panem starostou Haramulem z tomto případě doporučil na- jí slova, aniž by si dokonale ově- mají, je lépe řešit přímou komunikací 

MČ Březiněves jsme článek pana hlédnout do veřejných listin řili pravdivé skutečnosti. Původ- s našimi odborníky, než psaním re-
Fatrdleho velmi pečlivě probírali evidence odpadů hlavního ně jsem se nechtěl dotknout fi- klamačních a mnohdy i nepodepsa-
a musím konstatovat, že občané města za jednotlivé roky nebo nanční otázky, ale při debatě s ných dopisů na Českou inspekci ži-
Březiněvsi jsou přesně opačného případně do našich archivů. některými občany MČ jsem byl votního prostředí nebo Magistrát 
mínění, než jaké popisuje pan Fatr- Na Magistrátu hlavního města často dotazován a byla mi velmi hlavního města Prahy. Při násled-
dle ve svém článku. K MČ Chabry Prahy jsou j iž  patnáctým často pokládána otázka typu: "Co ných kontrolách pak totiž oba zmíně-
se neodvažuji vyjadřovat, a to pro- rokem tyto bilance skládky z toho máme my jako MČ?" Pro- né kontrolní orgány ve všech projed-
to, abych se nedopustil stejného .A.S.A. Ďáblice k nahlédnutí. to mi prosím dovolte, abych udě- návaných případech nezjistily zásad-
omylu jako autor článku a neho- Stejnou bilanci bychom mohli lal stručný přehled podílu společ- ní porušení v provozu skládky, které 
vořil za někoho bez jeho svolení. předložit i pro roky předcho- nosti .A.S.A. na kulturním, spor- by vedlo k udělení peněžní sankce. 
Do dnešních dní nemáme od MČ zí. tovním a společenském životě Logicky pak byla z naší strany snaha 
Chabry ani souhlasná, ale ani nega- občanů MČ Ďáblice za období k dalšímu projednávání a řešení pro-
tivní vyjádření. 5) Jedno z posledních velmi kon- našeho působení: blémů občanů MČ mnohem menší. 

troverzních tvrzení autora Celkově společnost .A.S.A. Velmi často se při jednání s eko-
3) Autor článku se o ďáblické sklád- článku se týká dopravy, resp. věnovala, předala nebo uhradila logickými aktivisty z MČ Ďáblice 

ce vyjadřuje jako o největší sklád- toho, že společnost .A.S.A. se MČ Ďáblice od roku 1993 do skloňovala otázka, zda může skládka 
ce v republice. Opět nevíme, z ja- nedokázala vyrovnat se zvý- roku 2009 celkem 22 369 466 Kč. ovlivnit zdravotní stav občanů. Z na-
kého odborného tisku autor člán- šeným provozem nákladních Z této sumy činila celková částka ší strany již v roce 2007 jménem nej-
ku čerpal, pokud vůbec byly z je- vozidel. Kdyby byl ze strany peněžních darů 8 218 420 Kč. vyššího vedení společnosti byla zá-
ho strany prováděny nějaké rešer- autora zájem a shromáždil si stupcům Občanského sdružení pro 
še. Nicméně pravda je taková, že skutečná a Českou inspekcí Mimo výše uvedené peněž- Ďáblice a zástupcům Kontrolní komi-
pouze ve středních Čechách exis- životního prostředí ověřená ní dary naše společnost každo- se nabídnuta finanční částka, která 
tují skládky, které jsou co do obje- data, pak by zřejmě tento argu- ročně minimálně do roku 2008 by plně pokryla střednědobý odbor-
mu návozu odpadů větší než je ment nikdy nemohl použít. V předávala tyto nepeněžní dary: ný výzkum v této oblasti, který by 
skládka .A.S.A. Ďáblice. K těmto roce 2007 bylo na skládku byl proveden specializovanou a cer-
větším skládkám patří skládka uloženo celkově 358 492 tun ! Deratizaci MČ Ďáblice (cca za tifikovanou firmou. Aby výsledky 
společnosti AVE Benátky nad Jize- odpadů. Společnost .A.S.A. 40 000 Kč) tohoto průzkumu byly opravdu věro-
rou, skládka naší sesterské společ- reagovala na několik faktorů, ! Prořez a úprava travního poros- hodné a nikým nezpochybnitelné, 
nosti Regios a.s. umístěná v obci z nichž jedním byla právě do- tu fotbalového hřiště (cca za 50 souhlasila společnost .A.S.A. s tím, 
Úholičky, obecní skládka Radim prava, a to razantním navýše- 000 Kč) že výběr firmy necháme pouze na 
u Kolína a v neposlední řadě ním cen na skládce. Výsled- ! Bezúplatný výsyp a odstranění pověřených občanech MČ Ďáblice. 
skládka v obci Uhy. Pokud bude kem bude oněch očekávaných psích exkrementů (cca za 20 A to i přes to, že jsme si uvědomova-
potřeba, vyhotovíme autorovi 160 000 tun odpadů za rok 000 Kč) li, že částka za tento výzkum může 
článku placenou rešerši z oblasti 2009. Všem  smluvním part- ! VOK za zvýhodněných podmí- přesáhnout hodnotu několika milio-
řízených deponií z celé ČR. nerům jsme totiž nabídli vol- nek (cca za100 000 Kč) nů korun. 

né kapacity na skládce nachá- ! Odstranění BIO odpadů za zvý- Navzdory tomu, že jsem tuto 
4) Pan Fatrdle v článku uvádí, že na zející se v obci Uhy a většina z hodněných podmínek (cca za výzvu na několika zasedáních na ad-

skládku .A.S.A. Ďáblice jsou uklá- nich této možnosti využila. 25 000 Kč) resu kontrolní komise a občanského 
dány odpady převážně ze Středo- Počet aut skutečně klesl ze ! Zvýhodněná ukládka pro obča- sdružení velmi intenzivně opakoval 
českého kraje. Na chybný názor, 103 tis. ročně na současných ny MČ Ďáblice (cca za 75 000 (naposledy na jarním veřejném za-
který je v rozporu se skutečným 46 tis. za rok. Dále pak autora Kč)       stupitelstvu MČ Ďáblice), nikdo z 
stavem, jsem již reagoval při roz- článku musím upozornit, že pravidelných kritiků skládky do dneš-
boru článku paní Taťány Dohna- nemáme status Policie ČR a Do uvedených odměn jsme ních dnů této možnosti nevyužil. 
lové a pana Ing. Miloše Růžičky. tudíž nemůžeme rozhodovat o samozřejmě nezapočítávali jed- Každý občan MČ Ďáblice si pak 
Pokusím se být tedy ještě konkrét- tom, kteří dopravci budou pro- norázové částky jako: jistě sám udělá vlastní názor na to, 
nější. Na skládku společnosti .A- jíždět městskou částí a kteří zda těmto kritikům jde opravdu o 
.S.A. Ďáblice bude v roce 2009 ne. Naši řidiči jsou dnes doko- ! peněžní dar Křížovníkům s Čer- životní prostředí v MČ Ďáblice nebo 
odhadem dovezeno cca 160 000 nale poučeni a výkonnostně venou hvězdou (46 000 Kč) jsou motivování jinými pohnutkami. 
tun odpadů. Z tohoto celkového motivování, aby na skládku ! bezplatné odstranění nebezpeč- Pro nezájem Kontrolní komise MČ 
množství dovezou PS a.s. (pro- najížděli v maximální možné ných odpadů ze školy a školky Ďáblice a Občanského sdružení pro 
střednictvím vlastních vozidel a míře z dálničního přivaděče (50 000 Kč) Ďáblice zorganizovat výše popsaný 
subdodavatelů) přibližně 85 000 (výjimkou může být dopravní výzkum, který by zajímal jak občany 
až 90.000 tun TKO. Na toto množ- kolaps či nehoda na dálničním Z odevzdaných poplatků, MČ Ďáblice, ale i naši společnost, 
ství odpadů pak skládka potřebuje přivaděči). Nutné je ovšem které .A.S.A. vybírá od svých jsme se rozhodli věnovat tyto vyčle-
cca 55 000 - 60 000 tun inertů (cca dodat, že naše společnost v zákazníků a které následně zasí- něné finanční prostředky pro jiné 
35% hm.) v podobě stavební sutě minulosti i současnosti odvá- lá na Magistrát hlavního města naše provozovny.
nebo výkopových zemin doveze- žela na přání MČ nebo na přá- Prahy, obdrží MČ Ďáblice kaž-
ných na skládku z území hlavního ní občanů jejich odpady. Před- doročně 10 000 000 Kč.
města. Celkem cca 10 000 tun od-  pokládáme, že toto nám autor 
padů naváží společnost .A.S.A. od článku zřejmě asi nevytýká, Co říci závěrem? Od uveřej-
živnostníků, opět z území hlavní- protože odpady z MČ odváží- nění prvních negativních článků, 

Libor Luňáčekho města Prahy. Na základě přes- me většinou zdarma, nebo za které se objevily v Ďáblickém prokurista .A.S.A., spol. s r.o.     ných bilancí dnes můžeme říci, že 
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Evropské unie (alespoň podle všeo- referendum o skládce je zbytečné. koná na přání 847 místních občanů, Proč becně užívaných ukazatelů), roz- Jeho názor mu neberu, ale byl bych což rozhodně není málo, a jejich 
voj. Z hlediska kvality životního rád, aby v našem případě bylo refe- hlasy už ze zákona nemohou být referendum? prostředí se případné další mnoha- rendum spíše vnímáno jako široká ignorovány.                   

             Foto a text: Tomáš Dvořák, leté prodlužování skládkování stá- podpora veřejnosti zastupitelstvu 
zmocněnec z členů přípravného le na jednom místě dá považovat za obce v jeho konání. Referendum se Aktivní skládku odpadu bude-

velmi závažný zásah do našeho ži-me mít v Ďáblicích nejméně dvacet 
votního prostředí. Zejména z toho let, to už je dnes prakticky jisté. O 
důvodu by mělo co nejvíce zdej-tom, že nás její přítomnost ovliv-
ších stálých obyvatel mít možnost ňuje a že toto ovlivňování není po 
se přímo k tomuto problému vyjád-stránce životního prostředí a vlivu 
řit a další dění v této věci ovlivnit. na zdraví pozitivní, těžko pochy-
Jde přeci zejména o zdraví nás bovat.  V blízkosti skládky nás v 
všech. Je přece nesmírně důležité Ďáblicích asi většina žije od začát-
zjistit, zda máme v obci více těch, ku jejího provozu, někteří od naro-
kteří si myslí, že skládka je pro ni zení, jiní se sem přistěhovali poz-
přínosem, či více těch, kteří vidí ději. Někteří i s myšlenkou, že 
převahu jejích negativních dopadů. skládka bude v dohledné době uza-
Zda přínosy převažují nad zápory. vřena a zrekultivována. Když za-
Nebo je nás více, kteří si myslíme, čátkem 90. let přistoupila obec 
že pokračování skládky už nechce-Ďáblice na umístění skládky na 
me za žádné peníze, protože kvali-svém katastru, vytrhla tím do jisté 
tu života nelze měřit jen těmi peně-míry pověstný trn z paty hlavnímu 
zi? A navíc, když jsme u těch pe-městu Praze, neboť tím došlo k vy-
něz. Dá se věřit, že obec má chodní-řešení velkého problému kam v 
ky, silnice, kanalizaci, plyn, vodo-Praze, resp. v jejím okolí, s odpa-
vod, zeleň, zájmové kroužky, spol-dem. Tenkrát to bylo s vidinou ulo-

3 ky, výlety, kulturní a sportovní ak-žení 1,7 miliónu m  odpadu v etapě 
3 ce, fotbalisty a jiné jen díky tomu, první a 1,8 miliónu m  v etapě dru-

že má peníze ze skládky? Skutečně hé. Pak se nějaký čas ukládalo, 
bychom nic z toho bez skládky v skládka se plnila, Ďáblice a sou-
dnešní době neměli? Máme toto sední obec Březiněves dostávaly 
považovat za nadstandard? Jiné smluvní a zákonné  finanční  kom-
obce bez skládky na svém území penzace a poplatky do svých roz-
toto nemají? Obce se skládkou na počtů. Tento stav zejména Magis-
svém území mají spíše mnohem trátu hlavního města Prahy a jistě i 
více. Naše městská část je bohužel firmě .A.S.A. vyhovoval natolik, 
odkázána na to, kolik jí z celkového že došlo na úvahu, naplnit skládku 
výnosu za skládkování odkrojí Ma-opravdu " co to jde" i za cenu, že 
gistrát. Řada lidí v Ďáblicích tedy odpad se zaveze až k samému stá-
nějaké hmatatelné, jasně viditelné  vajícímu plotu, západní hranici 
nadstandardní věci, které by zřetel-skládky, kopec se trochu  navýší  a 
ně kompenzovaly negativa vyvola-ochranný pás zeleně se posune zá-
ná skládkováním, kolem sebe nevi-padně za hranice vlastní skládky. 
dí. Zato vidí hromadu milionů kubí-Přišlo takzvané rozšíření II.etapy ( 
ků odpadu, přes patnáct let čas od o tzv. 26. sekci ) s navýšením množ-
času snášíme silný nepříjemný zá-ství odpadu o dalších 0,29 miliónu 

3 pach, vidíme mračna prachu na m . K realizaci tohoto záměru se 
skládce i kolem ní, hejna ptáků slé-přistoupilo schvalovacím proce-
tající se ze širokého okolí, bojuje-sem, který započal přibližně před 
me s průjezdy nákladních aut obcí, dvěma roky a který v rámci proce-
zvýšenou prašností a úlety odpad-su EIA ujišťoval o minimálním 
ků z aut a vlastního tělesa skládky. vlivu tohoto rozšíření na své okolí. 
Výsledky monitoringu ovzduší Zároveň zde byly představy, že 26. 
ukazují mimo jiné zvýšený obsah sekce bude naplněna v 1. polovině 
arzénu, niklu, monitoring podzem-roku 2009 a skládka bude zrekulti-
ních vod v okolí skládky vysoké vována a uzavřena. Na veřejném 
koncentrace chloridů. Za stávající-projednání v rámci procesu EIA  
ho stavu se naše zastupitelstvo 31.1.2008 zástupkyně Útvaru roz-
svým usnesením vyslovilo proti voje hlavního města Prahy na-
pokračování skládkování na našem vrhla, že by bylo vhodné iniciovat 
katastru. To však na prosazování změnu platného územního plánu 
toho, aby skládkování nepokračo-tak, aby zrekultivovaná skládka 
valo, nestačí. Jedním ze základních mohla být začleněna jako součást 
kamenů zřetelného odporu proti územního systému ekologické sta-
pokračování skládkování se může bility (ÚSES). Sešel se rok s rokem 
stát i výsledek referenda, pokud a ze stejného Útvaru rozvoje hl. m. 
občané dají jasně najevo, že sou-Prahy přichází i na popud městské 
hlasí s tím, aby zastupitelstvo vše-části Březiněves návrh, aby došlo 
mi zákonnými prostředky postupo-ke změně územního plánu tak, aby 
valo proti změně územního plánu, bylo  umožněno pokračování  
která by umožnila skládkování. skládkování za hranicemi skládky 
Byl bych tedy rád, aby referendum, západním směrem a to v ploše, kte-
resp. jeho výsledek, nebylo vnímá-rá zjevně umožňuje ukládání dal-

3 no jako "vlamování se do otevře-ších milionů m  odpadu. Tedy plo-
ných vrat", jak nám sděluje ve chu orné půdy nejvyšší bonity pře-
svém článku v Ďáblickém zpravo-měnit na plochu s odpadem. A to-
daji ( 7-8/2009) místostarosta naší mu se, prosím, v roce 2009 říká v 
městské části JUDr. Tomáš Engel a Praze, městě s výrazně nadprůměr-
kde vysvětluje, proč si myslí, že nou životní úrovní i v rámci celé 

Nepřekryté svahy

Díra v plotě

Hejna ptáků

Podivné páry

Co také bylo mimo jiné kolem skládky k vidění za poslední dva 
roky
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nafocena a jak bývá publikována v informovaností a následně Praha plánované rozšíření Proč tisku). Zkontrolujte, jak hodně překvapeni vývojem skládky 
jsem se zmýlil ve svém orientač-se během několika událostí. v Ďáblicích - chcete-li v Bře-
ním měření. Níže uvedené vzdále-

ziněvsi - pro potřeby uklá-dní více jak třetina nosti jsou opravdu v metrech, 
Ano, s touto zkušeností se stále dání odpadů z Prahy nejde o překlep.ďáblických voličů setkáváme. V případě skládky ta- nepotřebuje. Víte, že:

ké. Vše se totiž zdálo být ještě před rozhodla žádat !  je tomu již 16 let, co se k nám 
několika měsíci jasné. Odborníci, 

A to je přeci pro ďáblické obča-vozí odpadky z Prahy a ještě místní zástupci naší MČ a nakonec i obča-
ny na celém záměru to nejpodstat-více ze středočeského kraje?

né souhlasili s prodloužením již 
nější. Proč by měli být lidé i krajina  ! pokud hovoříme o dalším zabí-referendum o 

prodloužené skládky pouze pod-
vystaveni rizikům skládky tolik rání polí pro skládku a prodlu-

mínečně. Zástupci MČ potvrdili, skládce ? dalších let a navíc za situace, kdy žování skládkování, jedná se až 
že si pokračování skládky nepřejí. 

to není nezbytně nutné a kdy naše o období po roce 2012? O navá-
Podmínkou mj. bylo i to, že se po 

společnost již dospívá k úrovni žení odpadu do roku 2012 je již Svůj podpis pod žádost přidalo svém naplnění tato poslední sekce 
vyspělých evropských zemí s pro-rozhodnuto,stejný počet voličů, kolik jich při- uzavře, společně s celou skládkou 
myšleným systémem minimaliza-! také těleso nechvalně proslave-šlo k volbám do Evropského parla- zrekultivuje a zelenou výsadbou 
ce, třídění a druhotného zpracová-né, divoké chaberské skládky je mentu. 847 občanů Ďáblic, se kte- propojí se sítí  přírodních koridorů 
ní většiny odpadu? samozřejmě stále aktivní? Žije-rými organizátoři žádosti hovořili, Prahy.

Také klíčové dokumenty jako me v těsném sousedství miliónů je jistě velmi reprezentativní sta- Nyní jsou lidé překvapeni, že 
Plán odpadového hospodářství ČR tun odpadků umístěných v ote-tistická skupina s významnou vypo- vůbec ano a jakým způsobem celý 
a POH kraje nepočítají (v souladu vřené krajině - kolik jich ještě vídací hodnotou. A tak si dovolím problém zastupitelé znovu řeší. 
se strategií EU) s podporou likvi-strpíme nebo zvládneme? Jak krátké, i když zjednodušující shr- Mysleli si, že to "určitě probíhá 
dace odpadů jejím skládkováním, dlouho ještě bude možné "cho-nutí jejich reakcí i naší práce v ob- jinak", tj. lépe. Tak např. k tomu, 
navíc hromaděním do výšky. Ani dit se džbánem pro vodu, než se lasti životního prostředí. Pomohu aby většina zastupitelů hl.m.Prahy 
rozhodující dokument města - Plán …."?si trochu i svými hesly z již dříve souhlasi la  s  mimořádnou,  ve 
odpadového hospodářství hl.m. ! tyto "hory" jsou od sebe vzdále-publikovaných článků v Ďáblic- "zrychleném režimu" projednanou 
Prahy, který vypracovali a připo-ny cca 900 - 1000 m? Pokud bu-kém zpravodaji a ze stanoviska změnou využití našich pozemků z 
mínkovali odborníci i nezávislí de prosazeno další zvětšení komise k tzv. III. etapě skládky.  Po orné půdy nejvyšší bonity na poze-
specialisté na životní prostředí, s skládky, přiblíží se k sobě na cca jejich přečtení totiž musím s lítosti mek pro navážení odpadu, stačilo 
dalším desetiletím trvání ďáblické 700m.konstatovat, že jsou aktuálnější, pouze do tabulky v podkladech 
skládky nepočítá. ! "naše" skládka je od první obyt-než jsem očekával : zastupitelstva vepsat čísla dotče-

Navíc je Praha po mnoha le-né zástavby vzdálena cca 400 
ných pozemků a jakou mají výmě-

tech čekání i kritiky schopna zajis-resp. 600m? MČ Dolní Chabry 30 let života se stále ru; zmínit, že pozemky leží tam, co 
tit zpracování většiny svého odpa-by byla první zástavbou a přes rostoucí skládkou?  bydlí občané Ďáblic a Březiněvsi; a 
du v jiných, modernějších provo-svou skládku vzdálena od hrani-

do zdůvodnění napsat větu o roz-Nekonečný příběh? zech (sběrné dvory, malešický ce "nové skládky" cca 1000m.
voji infrasruktury města. Později 

komplex). A kdo i přesto chce sy-! stovky tisíc nákladních aut roč-
byla myšlenka rozvinuta do sděle-Bohužel ano. Všichni odpo- pat odpad postaru na hromadu, má ně obsluhujících skládku pro-
ní: "rozšíření skládky a posun bio-vědní odmítají stanovit ať již časo- na výběr. V nejbližším okolí Prahy jíždělo přímo obcí, nebo v její 
koridoru". Hotovo. Vyřízeno.vé nebo objemové maximální re- se obce nezávislé na hl.městě  "pře-těsné blízkosti, v nejbližším mís-

sp. konečné limity našeho odpad- tahují" o možnost provozovat tě to je cca 200m od zástavby?Chyba od samotného kového experimentu Ďáblice. skládku (šance získávat příjem ze ! ve stejném místě atakuje naše 
počátku - špatná volba Vždyť žádnou budovu, letadlo, skládky přímo, bez politického domovy také dálnice E55 re-

loď atp. nelze zvětšovat či nasta- místa pro další přerozdělování Prahou). Kdo a sp.R8 či Cínovecká, která je zde 
vovat donekonečna. Můžeme si skládkování. Ďáblice jako proč s námi tedy manipuluje ve vzdálena od našich domovů zmí-
být jisti, že si v Ďáblicích  nebudu- prospěch tak velkého rozšíření něných cca 200m a která dále součást transevropské 
jeme odpadkový Titanik? Je už skládky Ďáblice?míjí naše nejbližší domy nejvíce dálniční sítě. hotov? Nebo kdy bude dokončen? cca 400 - 500m v délce 2 km, a 
Kdo to rozhodne? Kdy ztroskotá? Ano, soudím, že: opět bez hlukových a emisních Co je místní referendum a 

    a) poloha skládky v proluce zá- bariér v hladkém terénu?   proč se mu někteří smějí?
Řekneme po 15-ti letech stavby dvou městských částí, ! do proluky mezi Ďáblicemi a 

kdy původní předpoklad o Březiněvsí se toho ještě vejde (letos již po 16-ti letech) Místní referendum dává obča-
velikosti skládky (z doby mnoho dalšího?Má tudy pro-existence skládce v nům možnost vyjádřit závazný po-
schvalování jejího umístění) cházet také transevropská čtyř- stoj obce resp. městské části a pro-Ďáblicích opět ANO či NE?
je již mnohokrát překonán,  proudová komunikace (tzv. sadit nezadatelné právo chránit své 
zcela nevhodná, pražský okruh); tady, v těsné zdraví a své domovy, mimo jiné i Po dvou letech mlčení nebo 

    b) je zcela nevhodné dále provo- blízkosti skládky a našich domo- podle ustanovení článku 35 odst. vyhýbavých odpovědí je nám sdě-
zovat skládku v místě kritic- vů má vyrůst mezinárodní dál- 1) listiny základních lidských práv leno: "chceme v Ďáblicích a Březi-
ké kumulace velkých zdrojů niční uzel, který by zabral v pod- a svobod, kde stojí:něvsi další skládku. Jedná se sice o 
hluku, znečištění vod i vzdu- statě veškeré volné místo mezi    1) Každý má právo na příznivé rozšíření té vaší skládky, ale abys-
chu. Navíc lze téměř jistě oče- zástavbou obou MČ a který si životní prostředí.te se jí tolik nebáli, nazvali jsme jí 
kávat, že na tyto zdroje zne- lze představit jako ovál, jehož    2) Při výkonu svých práv nikdo skládka Březiněves" (parafráze auto-
čištění se i zde sekundárně delší osa meří cca 1000m!? Byl nesmí ohrožovat ani poško-ra). Výše uvedená otázka je tedy 
nabalí ještě další investiční by největším silničním kříže- zovat životní prostředí, pří-opět aktuální a myslím (spolu se 
aj. aktivity, které problém ním v ČR? rodní zdroje, druhové bohat-signatáři žádosti), že bude správné 
životního prostředí a zdraví Za této situace již opravdu není ství přírody a kulturní památ-na ni v referendu, ale i při dalších 
obyvatel spíše ještě zhorší. potřeba se znepokojovat přibližo- ky nad míru stanovenou záko-příležitostech, v průběhu možného 

Pokud jste zvědaví, sedněte váním a růstem leteckého provozu nem.          schvalovacího procesu odpovědět.
prosím na chvíli k internetu, ote- (týkají se nás všechny pražská le-
vřete si mapu a podívejte se "z výš- tiště Ruzyně, Vodochody, Letňany                                

Lidé jsou opakovaně ky" na skládku a její okolí (pozor, v i Kbely). Stejně jej přes náš hluk, 
                                 ing. Miloš Růžička zaskočeni svou současné době je již skládka opět smog a zápach "dole" nebudeme 

předseda KŽPmnohem větší, než jak byla do map vnímat.nedostatečnou 
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S Chabry, B  Libčin, S Buštěhrad, doslova zní :"v Ďáblicích se před Sládkem, Srbou, Voborou, Cucem a Vážení spoluobčané, přinášíme 
Sl Velvary, ČKD Slaný, J  Otroko- mnoha lety sehrála výborná kopa- dalšími pomocníky se i nadále sna-vám pokračování vzpomínek na 
vice, K Kročehlavy a SONP Rozdě- ná! Mimo I. mužstva, které hrálo I. žili pozvednout slávu Ďáblické 90 let trvání klubu kopané v Ďáb-
lov. tř., tu bylo ještě družstvo žáků a kopané. Není bez zajímavosti se-licích od pana Jiřího Zachariáše.   

                                        Redakce ĎZ Do této soutěže jsme vstupova- velmi kvalitní družstvo dorosten- známit se s hráči, kteří v roce 1969 
li s omlazeným mužstvem a nikdo ců. To jsem převzal od Bohumila (50. let - kopané) obhajovali I. B 

Němce a tak při vzpomínce na tuto třídu: Houdek, Svítek, Svoboda, 
dobu defilují přede mnou jména: Hrdlička, Brožík, Dostál, Holec, 
Kubů Josef, Dostál Milan, Šnajdr Kubec, Cifra, Brejcha, Vostřák, 
Jiří, Bednářové Mirek a Ada, Pros Brejcha M.
Josef, Dvořák Josef, Smetana Ilja, Pro vlastní sportovní činnost 
Hrdlička Jiří, Čevený Miroslav, bylo nutno zajistit potřebné finance 
Vosecký Václav, Kubel , Lechnýř na nákup dresů, míčů, na údržbu 
Václav, Holec Jaroslav, Albrecht hrací plochy, na energii, vodu atd. 
Karel, Růžička Josef a Koubek Ka- Oddíl kopané se tak nestaral pouze 
rel. Byla radost s nimi pracovat. Z o fotbal, ale také o společenskou a 
několika talentovaných hráčů se kulturní činnost v obci, jejíž výnos 

Odznaky vydané k jubileu oddílu nevěděl, zda obstojíme či nikoliv, nejvíce prosadil Dostál Milan, kte- byl využit právě pro tyto potřeby. 
1. založení klubu r. 1919 nebo zda budeme hrát podřadnou rý to dotáhl až do I. mužstva praž- Proto se pravidelně pořádaly taneč-
2.odznak klubu v roce 1939 roli jako v minulé soutěži. Trené- ské Sparty. S těmito dorostenci ní zábavy Josefská, Silvestrovská, 
3.odznak klubu v roce 1959 rem byl v té době pan Kratochvíl jsme se probojovali až do krajské- sportovní plesy a karnevaly, které 

Jaroslav, kterého v čase jeho nemo- ho přeboru! Po skončení mé práce se pořádaly v místní sokolovně v 
ci zastupoval pan Antonín Průša. v dorostu dorostence převzal Jaro- restauraci Na Růžku. Kromě taneč-

SK ĎÁBLICE 
KOPANÁ

1919 - 2009

I v poválečné době život klubu 
pokračoval dál, i když za odliš-
ných podmínek. Oddíl se přede-
vším spoléhal na vlastní odcho-
vance. V 50 letech dostal oddíl též 
nové jméno "Dynamo", pod nímž 
jsme v hracím roce 1958 - 1959 
opět vybojovali postup do I. A tří-
dy.

Tak jako po všechna předchozí 
léta trvání oddílu, tak i nyní skláda-
li své účty tehdejší členové výbo-
ru. Vždyť převzetím funkce je kaž-
dý povinen plnit s láskou a důsled-
ně své povinnosti a hájit oddíl proti 
všemu, co jej poškozuje. Tohoto si 

Mužstvo roku 1958. V závěru tohoto roč- slav Kratochvíl." ních zábav se konaly při různých byli plně vědomi i následující funk-
níku soutěže jsme navzdory všemu skon- Když se v roce 1954 slavilo vý- oslavách v obci i přátelské zápasy cionáři, kteří kandidovali pro čili na krásném 3. místě.

ročí Ďáblické kopané, hrál Ďáblic- starých gard i různé sportovní akce funkční období 1959 - 1960. Do Nejlepší střelci byli: Kubec J. - 14 bra-
ký oddíl v pražské I. B třídě. V té na hřišti.nek, Milek - 3, Hrdlička - 9čela klubu byl zvolen pan Kubec  
době má oddíl i nadále dorostenec-Nejvíce sehraných zápasů měli hráči:st. Jemu byli nápomocni pánové 

Dorostenecké družstvo - vítěz okres-Holec 17, Hrdlička 17, Kaucký 16, ké a žákovské družstvo. Vedením Pešek, Papírník, Čemus, Janata, ního přeboru v roce 1953. Zleva: vedoucí Milek 16, Vosecký, Kubec 14, oddílu byl zvolen členskou schůzí Šedivý st., Kubů, Měchurka, Za- dorostu Stolina, Koubek, Kubec, Kubů, Kindl 13, Krbec 10, Zamrazil 10 bývalý hráč František Svoboda st., chariáš, Sládek, Kratochvíl, Thím, Červený, Smetana, Dvořák, Holec, Bed-
který spolu se členy výboru Jana- nář, Pros, Růžička, Šnajdr, Hrdlička, Zahrádka, Svoboda, Vávra, Tichý, Během této sezóny se po skon- Kratochvíl .tou, Šedivým st., Zachariášem, Višic, Rulík, Josecký, Kocík, Obo- čení vojenské prezenční služby 

ra. vrátili hráči Pavlík a Fric. 
Do jarního kola nevstupovalo Dále ale nesmíme zapome-

naše mužstvo moc dobře. V jarním nout ani na dobré výkony 
a podzimním kole jsme skončili v našich mladých ďáblických 
soutěži na posledním místě s cel- fotbalistů. Zvýšená péče o 
kovým počtem 7 bodů. Jen díky mládež se projevila i na je-
reorganizaci soutěže, která byla v jich výkonech. Je nutno se 
té době provedena ve všech odvět- zmínit o dorosteneckém 
vích našeho sportu, jsme se udrželi družstvu z roku 1953, které 
i nadále v I. A třídě, tedy v krajské si vybojovalo a získalo titul 
soutěži. přeborníka okresu Praha - 

Při vylosování soutěže 1960 - sever a udrželo si jej po dvě 
1961 pro I. A třídu byl náš oddíl léta.
zařazen do skupiny "sever". V ní Ve vzpomínkách, které 
byly oddíly SL  Kostelec, B Libuší- napsal jeden z vedoucích 
n, D  Slaný, S Stodůlky, SP Mělník, dorostu Jaroslav Stolina st. 



panu Pacovskému. Ten kvalitními hráči a poctivé přípravě se 
tuto práci vykonával do mužstvo opět probojovalo zpět do I. 
roku 2007.  V tomto B třídy.
roce předal tuto zodpo- V roce 1974 se oddíl dočkal opět 
vědnou funkci panu nového názvu. Hrálo se pod hlavič-
Renému Cingelovi, kte- kou TJ Dynamo Agrostav. Agrostav-
rý ji vykonává dosud. byl zdejší stavební a průmyslový zá-

Náš sportovní stá- vod.
nek měl až do 80. let Dík za dobré vedení a činnost 
minulého století škvá- oddílu v této době patří členům a 
rové hřiště. Pak bylo funkcionářům, kteří se o to zaslouži-
svépomocí hřiště za- li. Jsou to pánové: Karásek Josef, 
travněno. Novák Ladislav, Kučerové st. i ml., 

V dalších letech Mezera Jaroslav, Klouda Zdeněk, 
byly úspěchy v oddí- Jiroušek Petr, Kubů Josef, Bednář 
lech různě kolísavé. Miroslav, Kubice Jiří.
Družstvo dospělých po Družstvo dospělých hrálo v těch-
neúspěších hrálo nako- to letech I. B třídu.
nec až II. třídu okresní 
soutěže. Po doplnění 

Na foto vám představujeme jednu ze sta- lo do dnešní doby 7. 
rých gard.  Jako první se ujal 
Stará garda: stojící zleva: Kocík, Svoboda, správce hřiště v roce 
Rychnovský, Tyllinger, Měchurka, Černý, 

1919  zak láda j í c í  Kopek.Klečící zleva: Brož, Čermák, Hrd-
člen a předseda oddí-lička, Růžička.
lu pan Josef Litera. 
Druhým správcem V roce 1969 slavil oddíl padesáté 
byl pan Bohumil No-výročí založení. K této příležitosti 
vák. Třetím pak pan byla oddílu předána pamětní medaile 
Rudolf Starý. Miro-od ČSTV - Československého fotba-
slav Kočovský  po lového svazu za vzorné a příkladné 
něm převzal tuto od-vedení a reprezentaci oddílu. 
povědnou funkci  Když už představujeme v růz-
jako pátý v pořadí. ných souvislostech práci oddílu a 
Pan Jiří Kučera, kte-funkcionáře, nesmíme zapomenout 
rý ji dokázal vyko-na ty, kteří se celých 90 let starali a 
návat, a vzorně, pl-nadále starají o činnost oddílu a vzor-
ných čtyřicet let až nou reprezentaci fotbalového stánku 
do roku 2002, kdy v naší obci. 
správcovství předal Za celých 90. let se jich vystřída-
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Jiří Zachariáš, dlouholetý 
činovník ďáblického fotbalu

 Dlouholetí členové oddílu a jeho funkcionáři. 

Představujeme starou gardu v roce 1970. 



J
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novali a o víkendech hráli zápasy vlastně žádnou sportovní plo- jiných aktivit. Na druhou stranu Co vlastně nebo chceme, aby bloumali po chu, a to ani obec ani základní si musíme uvědomit, že SK Ďáb-
Ďáblicích? škola, je podle mne strategic- lice spravuje majetek (který je chceme ké, aby tato akce byla dokonče- obce) s velkým zázemím a rozlo-Oblast investic, výstavba 

na. Samozřejmě je počítáno s hou, a že vlastně celá dotace od ! Začnu již realizovanými šatnami v Ďáblicích? širším využitím hřiště i pro or- MČ jde na zabezpečení a udržení pro mládež, o kterých jsem něko-
ganizované akce v rámci Ďáb- provozu areálu.  A to jsme ještě v likrát četl v ďáblických tištěných Jedu v autobuse 103 a nemohu lic. Nebo si myslíme, že asfal- roce 2008 246 tis. Kč vrátili zpět médiích. Osobně mohu říci, že přeslechnout část rozhovoru " no- tové hřiště "na dopraváku" je do majetku obce (viz  rekon-dětem šatny slouží, že je využí-jo, když úřad v Ďáblicích všechny na klouby dětí i dospělých lep- strukce škvárového hřiště).    vají a že jsme rádi, že nemusíme peníze dává čutálistům…." ší? Co zranění hlavy….? ! Abych tuto dotaci nějak vyvážil, být v prohnilých stavebních buň-Tento rozhovor mě samozřej-
# prosím tedy všechny kdo mo- chtěl jsem vypočítat jaký finanč-kách. Jen jedna malá (velká) po-mě zaujal. Před několika lety jsem 

hou pomoci, včetně všech za- ní přínos jde zpětně z SK Ďáblic  známka: celé vnitřní vybavení o se nechtěl smířit s tím, že své děti 
stupitelů MČ, aby bylo vyvi- pro obec. Jak však přepočítat na víkendech realizovali trenéři, budu vozit na Admiru do Kobylis. 
nuto max. úsilí, aby tato akce peníze radost dětí z vítězství, jak vedoucí a někteří rodiče. Kousek od domu mám přece nád-
byla dokončena.  přepočítat, že děti, které si hrají ! Rekonstrukce starého škvárové-herné fotbalové hřiště a přitom ze 

nezlobí a tedy neničí majetek v ! Co tedy chceme více? Získali ho hřiště na hřiště s umělým po-skládky, kterou mám také kousek 
o b c i  a t d . ?  N i c m é n ě  j e d e n  jsme pro Ďáblice dotaci 11mil. vrchem III. generace. od domu, jdou na podporu sportu v 
transparentní a zcela korektní Kč. Z vlastních zdrojů jsme urči-Ďáblicích nemalé finanční pro- # snažím se chodit na veřejné 
výpočet mohu poskytnout. Po-tým způsobem vložili zpět do středky. A tak jsem začal pomáhat chůze zastupitelstva MČ a zde 
kud sečtu ročně hodiny strávené majetku obce 246 000 Kč. Je to v Ďáblicích s mládeží. Proto se po- několik let slyším - Ďáblice 
pouze trenéry mládeže na trénin-málo?kusím v následujícím příspěvku neumí získat dotace. SK Ďábli-
cích, zápasech a soustředěních a Mužizrekapitulovat některé informace o ce ač nemá specializované 
na  t en to  ča s  na sad ím  cenu  fotbale v Ďáblicích.    úředníky na získávání dotací ! Tato oblast není v mojí kompe-
250Kč/hodinu, tak dojdu k ná-(má jen trenéry), získalo dotaci tenci, ale jen několik osobních Kolik kluků na fotbal vlastně 
kladům/přínosům přes 1,2 mil na rekonstrukci starého škvá- postřehů. Řada místních dost chodí?
Kč/rok, a to je prostě nezpochyb-rového hřiště   kritizovala, že v mužích hraje ! 100 dětí v pěti týmech od školič- nitelná částka, kterou děti, obec málo ďáblických. S touto kriti-# rekonstrukce je od 11. měsíce ky až po dorostence, pět týmů zase získávají zpět. kou souhlasím i když vše má své roku 2007 realizována na zá-mládeže v Ďáblicích nepamatuje 
! A už jen poslední otázka, která se "ale". Pokud však udržíme stá-kladě rozhodnutí o přidělení ani kronikář klubu pan Zachari-

nabízí. Proč neshánějí sponzory? vající trend a každý rok přijde z prostředků hlavního města Pra-áš. Argument, že v současné do-
Ano, dobrá připomínka. V situa-dorostu jeden, dva nebo i více hy, oblast sportu a tělovýchovy bě, kdy se Ďáblice rozrůstají je 
ci, kdy výbor SK Ďáblice tvoří tři kluků, tak za několik let zde mu-formou grantu, kdy celková nábor jednoduchý, neobstojí. 
činovníci, kteří dělají adminis-sí určitě hrát někdo, kdo vzešel z investiční částka činí 10 437 Nabídka různých aktivit je v sou-
trativní a sportovní činnost a sa-ďáblické mládeže. A pro rodiče 928 Kč. Z toho již  6 090 000 časné době opravdu velká, takže 
mozřejmě mají svou práci a rodi-těch malých, vše hrozně rychle Kč bylo profinancováno. Pro zájem o fotbal dětí by nás měl 
nu, to prostě nejde. Přijďte a mů-utíká a z malého kluka v příprav-dokončení rekonstrukce poža-těšit a řada týmů z okolí nám mů-
žete sponzory za provizi shánět.ce je za několik let velký chlap a dujeme  po hl. m. Praze příspě-že závidět.
! Takže, jak jsem začal, tak i kon-pokud ho fotbal bude bavit, tak vek ve výši 4 347 928 Kč, která ! Jsou to ale všechny děti z Ďáb-

čím: "Co vlastně chceme v Ďáb-kde by hrál pokud by v Ďáblicích je potřebná k dokončení celé lic? Odpovídám ANO! Většina 
licích?" Osobně bych některým nebyli muži?   akce. O tento příspěvek žádá-je z Ďáblic. Samozřejmě, že pro 
svým kolegům dal ohromnou Financeme, ale zatím nám nebyl přidě-fungující tým je potřeba určitý 
medaili za to, co udělali pro děti, len. ! MČ přispívá každý rok SK Ďáb-počet hráčů a pokud máme v tý-
fotbal, a tím i pro Ďáblice. Zatím lice cca 400tis. Kč. Tato částka # z vlastních zdrojů, které měly mu 10 hráčů z Ďáblic, tak přeci 
se mi zdá, že místo ocenění se v jde cestou .A.S.A. - Magistrát hl. být původně určeny především toho 11. neodmítneme pouze 
Ďáblicích raději kritizuje, takti-m. Prahy - MČ a ta má dle smluv-na sportovní činnost se SK Ďáb-proto, že je ze sídliště. Naopak, 
zuje a některé věci se řeší for-ních podmínek zase tyto pro-lice podílí na výstavbě částkou jsme rádi, že k nám přicházejí v 
mou, která je pro mne zcela nepo-středky vracet do vybraných akti-246 000 Kč, takže stávající situ-poslední době kluci ze širokého 
chopitelná. A tak zase budeme vit, přičemž sport je jednou z aci bych shrnul takto: nemáme okolí a to i kluci, kteří hráli v ji-
tento rok platit za umělku na zim-těchto aktivit. Samozřejmě zcela finanční prostředky ani na do-ných týmech a v Ďáblicích se jim 
ní přípravu v Březiněvsi, v Čako-chápu argumenty, že je to velká končené hřiště a nakonec ani to líbí.
vicích a nevím, kde ještě.částka a kolik by za danou částku staré hřiště. ! Chceme tedy dále pokračovat. 

bylo např. zeleně, stromků nebo # pro Ďáblice,  které nemají  Michal MošničkaChceme, aby kluci 2x týdně tré-
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F3A – II. Třída – skupina A (mladší žáci)

Kolo Den Datum Čas Tým Hřiště

7. NE 18.10.2009 11:00 Stodůlky B - Ďáblice Stodůlky

8. SO 24.10.2009 11:00 Ďáblice - Bílá Hora Ďáblice

9. SO 31.10.2009 12:00 Sportovní Jižní Město - Ďáblice ZŠ Pošepného

10. SO 7.11.2009 11:00 Ďáblice - Třeboradice Ďáblice

11. SO 14.11.2009 08:30 Háje B - Ďáblice Háje

A2B – I.A Třída – skupina B (muži)

Kolo Den Datum Čas Tým Hřiště

9. NE 18.10.2009 15:30 Ďáblice - Kunratice Ďáblice

10. SO 24.10.2009 14:30 Nebušice - Ďáblice Nebušice

11. NE 1.11.2009 14:00 Ďáblice - Slavoj Podolí Ďáblice

12. NE 8.11.2009 14:00 Slivenec - Ďáblice Slivenec

13. NE 15.11.2009 13:30 Ďáblice - Řeporyje Ďáblice

D2A – I. Třída – skupina A (mladší dorost)

Kolo Den Datum Čas Tým Hřiště

7. NE 18.10.2009 11:00  Ďáblice - Čechie Smíchov Ďáblice

8. NE 25.10.2009 12:15 PSK Union - Ďáblice PSK Union

9. NE 1.11.2009 11:00 Ďáblice - Tempo Ďáblice

10. SO 7.11.2009 14:00 Slavoj Podolí B - Ďáblice Podolí

11. NE 15.11.2009 11:00 Ďáblice - Inferno Ďáblice

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

Kolo Den Datum Čas Tým Hřiště

7. PÁ 16.10.2009 15:30 Stodůlky - Ďáblice Stodůlky

8. SO 24.10.2009 09:45 Loko Vltavín - Ďáblice Loko Praha

9. SO 31.10.2009 09:00 VOLNO Ďáblice

10. SO 7.11.2009 09:00 Kbely - Ďáblice Kbely

11. SO 14.11.2009 09:00 Ďáblice - SK Vikt. Žižkov B Ďáblice

E3B – II. Třída – skupina B (starší žáci)

Kolo Den Datum Čas Tým Hřiště

7. NE 18.10.2009 15:30 Chabry - Ďáblice Chabry

8. NE 25.10.2009 08:30 Ďáblice - Admira B Ďáblice

9. SO 31.10.2009 09:00 Čechie Smíchov - Ďáblice Čechie Smíchov

ˇKOMISE         TERMÍN              AKCE                         POZNÁMKA

13,30 - 22,00
rozděleno podle volebních okrsků

6.11. Referendum

20.10.                      Klárovo kvarteto
od 18,00 v sále ZŠ, zazní skladby 
Suchého, Šlitra, Voskovce a Wericha,
vstup zdarma 

ÚMČ
PRAHA - ĎÁBLICE

ŠKOLSKÁ 
A KULTURNÍ

P
telné polední ved-Neporazitelní ro, mohli si  naši 
borci připsat další 

Poslední den prázdnin si mladí výhru. To už se za-
fotbalisté z Ďáblic pořádně užili! č a l o  š u š k a t ,  ž e  
Vyrazili totiž na turnaj, pořádaný jsme dobří!
letos poprvé Vladimírem Šmicrem Dalším týmem 
= Šmíca cup. Byli jsme sice řádně byly Kbely. Celý 
připraveni po fyzické i psychické zápas se nesl v du-
stránce díky prázdninovému sou- chu vyrovnaného 
středění, na němž se nenechávalo 0:0, ale našim zapá-
nic náhodě, ale i tak jsme byli tro- leným nadšencům 
chu zaskočení, když jsme zjistili, to nestačilo a muse-
že jako první nám byla přidělena li na závěr poslat 
SK Slávia.  Jelikož někteří naši alespoň jeden míč 
hráči byli ještě na prázdninách, do soupeřovy bran-
musel každý, nehledě na střídání ky - tudíž 1:0 pro 
soupeřů po celých sedmičkách, úctyhodně bojovné 
bojovat do posledních sil. Boj o Ďáblice.
život přinesl své ovoce: neuvěřitel- A blížili jsme 
nou výhru 3:1 - a to jsme ještě gól se do finiše. Teď 
dostali v nastaveném čase. stál proti nám roz-

lání bojovat udělalo své. Byl to ost- rodiče úctyhodná podívaná a obdiv Do druhého zápasu jsme nastu- paráděný Union Žižkov, dělající si 
rý zápas tělo na tělo, kde někteří k vlastním dětem. Stojíme proti povali psychicky posíleni. Ačkoli naděje na vítězství. Horko i vyčer-
naši nejbojovnější padali zásahem Viktorce Žižkov, dáváme první gól, se o úbytek sil postaralo i nesnesi- pání se hlásily o slovo, ale odhod-

soupeře jako podťatí, jen aby se ale v zápětí inkasujeme také. Ale 
nedostali k jejich brance. Ale nic nakonec rozhodující gól letí do sou-
to nebylo platné, neboť KDO peřovy  brány  a  my j sme  prv-
UMÍ, TEN UMÍ - vyhráli jsme níííííííííííííííí!!! Příznivci skáčí, děti 
opět. leží, maminky slzí. Malí velcí fot-

A je tady neuvěřitelné finále! balisté, děkujeme!!! 
Kluci byli unavení, dokonce se 
objevil i pláč z vyčerpání a vedra, Za SK Ďáblice děkuje dětem, 
ale chtěli jsme vyhrát a dali jsme  trenérům i všem, kteří pomáhali 

                                     Michal Mošnička   do toho poslední zbytky sil - pro 

                              Vazba 
24.11.
                            ADVENTNÍCH VĚNCŮ

od 17,00 hodin v jídelně ZŠ ,
 vede pí. Filipová, přihlášky 
zsuparkanu@volny.cz,  pomůcky viz 
plakátky
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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)

Zal.: 1956
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 

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

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.            

LISTOPAD 2009

Hvězdárna Ďáblice
Uran - za dobrých podmínek
Dvojhvězdy,vícenásobné sousta-
vy - po celý listopad. Hvězdokupy, 
mlhoviny, galaxie - za bezměsíč-
ných večerů. Při nepříznivém  po-
časí (zataženo) je možné  promít-
nout filmy a prohlédnout si  pří-
strojové vybavení hvězdárny a 

Otevírací doba: Po 18-21/ Čt astronomickou výstavu. 
19-21/  Pá 27.11. 19-21/ Ne  14- HROMADNÉ  NÁVŠTĚVY
16. vždy  ve  čtvrtek  od 18 do 19  mo-
PŘEDNÁŠKY astronomické , hou hvězdárnu navštívit předem  
přírodovědné a cestopisné v pon- objednané skupiny návštěvníků  5 
dělí od 18:30.       až 20 osob - vhodné pro rodiny s 
23.11. Mgr. František Špoutil:  dětmi, školy.  
Madagaskar Program: pozorování oblohy ne-
30.11. RNDr. Jan Tomsa: Za ta- bo promítání filmů .
jemstvím židovského kalendáře ŠKOLNÍ  POŘADY
FILMOVÉ  VEČERY s pozoro- vždy v Po, Út, St, Čt a Pá v 8:30  a  
váním oblohy v pondělí od 18:30. 10:30 pro  předem objednané  
 2.11. APOLLO 10 , APOLLO 11 školní  výpravy. Bližší informace 
9.11. Člověk a nebeská mechani- a objednávky  na  č. 283910644.
ka , APOLLO 12 - 40. výročí.
16.11. APOLLO 16 , Slunce , Per-
seus.
POZOROVÁNÍ  OBLOHY    
dalekohledy  Čt 19-21, Pá  27.11.  
19-21/ Ne 14-16 a v Po 2., 9. a 
16.11. 20-21 za  jasného počasí. 
Přístupné bez objednání.
Denní obloha: 
Slunce  -  povrch  se  skvrnami
Noční obloha:  
Měsíc  - od 1.11. do 6.11 a od 
23.11. do 30.11.
Jupiter - po celý listopad

24. a 25. října  2009 
21. a 22. listopadu 2009 

RŽP

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

!
SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK

KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZDARMA!

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 )

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů
v Městské části Praha - Ďáblice ve 2. pololetí roku 2009

 Určené termíny:  

Kontejnery v obci
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! Masáže: záda+šíje 190Kč, dá-
le medové, lávovými kameny, 
baňkové, nápoj zdarma. Bus 
Liběchovská. 

   Tel. 777 763 605.

! HOSTEL PRAHA-LÁDVÍ nabí-
zí levné ubytování pro skupiny i 
jednotlivce více na www.hostel-
prahaladvi.cz(http://www.hostel-
prahaladvi.cz)Při předložení to-
hoto inzerátu sleva 10%.

!Cvičení pro seniory. Od října 
2009 se cvičí každou středu od 
17 - 18 hodin. Cvičení vede p. 
Dvořáková, tel. 283 921 191

!Vyměním 2+1, I.kat., 95 m2, 
P2 Vinohrady, 3.p. výtah za 
2+k.k. do 50 m2. 

   Tel. 224 24 60 35

(placená inzerce)

!Vyučuji španělštinu. Mám 
velkou zkušenost také s výukou 
pomalejších žáků. 

   Tel. 286 88 65 79

Řádková inzerce



PLACENÁ INZERCE

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 6. listopadu 2009.
Náklad: 1400. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce. Za roznos zpravodaje odpovídá V. Dvořáková tel.: 283 921 191.

PLACENÁ INZERCE

Clio Grandtour: spotřeba 4,0 - 7,6 (l/100km), emise CO 117 - 139 (g/km). Vyobrazení vozu je ilustrativní. *Nabízen jako výbava na přání. Nabídka platí při financování Renault leasing. 2  
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