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skládky - jsem toho mínění, že kont-Slovo starostky rola byla a je prováděna důsledně 
ze strany naší MČ.

Bývá dobrým zvykem zamys- V souvislosti se zpracováním 
let se na závěr roku, jaký vlastně "Regulačního plánu Čakovice zá-
byl a co přinesl či případně vzal. pad" bylo požadováno na objedna- něna. Splněno.Inženýrské sítě v obci - pokra-
Asi každý z nás by mohl potvrdit, teli a zpracovateli (MHMP) zabý- čuje se ve výstavbě dle schválené- Sportovní vyžití dětí - jistě ne-že toho co nám vzal je mnohdy více vat se protihlukovými barierami, ho územního plánu. V současné stačí tělocvična ve škole a malé hřiš-než dal. A nemyslím jen hmotné odhlučnit oblast Na Blatech. Zatím době jde konkrétně o prodlouženou ťátko u školy. Podle našich roz-statky, ale především to co nás dělá nesplněno, neboť práce na regulač- Kučerovou, která jako jedna z mála počtových možností podporujeme i spokojeným, anebo dokonce šťast- ním plánu byly zastaveny a plán míst nebyla zasíťována. Jen pro sport v TJ Ďáblice. Byly postaveny ným. Starostí nám všem spíše při- nedopracován. Důvody byly mno- připomenutí - bylo provedeno (jak kabiny a sociální zařízení převážně bývá než ubývá a bohužel se nám o hé. Hlavně majitelé pozemků na výše uvedeno) Na Blatech, v ulici sloužící dětem. Vzhledem k tomu, ně většinou někdo postará. To zřej- rozhraní Blat a Čakovic se nemínili Řepná a v ulici Statková. Samo- že rozšíření areálu TJ Ďáblice není mě proto, že on sám jich má nemálo smířit s plánovanými regulativy a s zřejmě kromě toho developerské možné díky cizím pozemkům, bu-a tak ten snaživec se snaží. Nechci tím souvisejícími zábory částí po- firmy si zajišťovaly ve svých loka- deme se snažit společně s TJ dořešit v žádném případě tvrdit, že člověk zemků na komunikace atd. litách a tedy ve svých komunika- alespoň možnost dohotovení tré-musí být v každé chvíli jen a jen Lokalitě Na Blatech bylo slíbe- cích položení sítí svými investice- ninkového hřiště s umělým po-happy. I smutky a neveselo patří k no zasíťování plynem a el.vede- mi. vrchem. Někdy se věci zdají jedno-životu. Ale připadá mi absurdní, ním. Toto splněno. Nyní je třeba v duché, ale nejsou.Památková zóna Ďáblic - poda-abychom se museli smiřovat se vše- součinnosti se stavební firmou řilo se s naší pomocí získat kapli Kulturní a společenský život - mi podlými činy, které se chytře Bussmark, po dočištění některých Nejsv. Trojice zpět do majetku his- akce probíhají a záleží jen na obča-schovávají za roušku DEMOKRA- právních nesrovnalostí (dědická torických vlastníků Rytířského řá- nech, zda-li se jich zúčastňují. Do-CIE a tím je volná cesta, kdy si pře- řízení pozůstalých apod..), aby in- du křížovníků s červenou hvězdou. mnívám se , že jde o velice zajíma-ce může každý s prominutím "pin- vestor MHMP mohl dokončit ko- Kaple se opravuje a hlavně se obno- vé pořady, ať již jde o koncerty, či dat" a dělat co chce. Pokud na po- munikace. Celá akce se doslova vily bohoslužby. Další části majet- akce pro veřejnost a navíc je kromě dobné akce reagujete, dostanete táhne, ale urychlit soudní řízení ku se díky nedořešenému restituč- plesů vstup zdarma. pěkně na frak. Pominu-li občanské nelze. nímu zákonu prozatím křížovní- Internetové stránky naší měst-spory, mezi sousedy apod., jde dost Posílení strážníků z jednoho na kům nevrátily. S tím pochopitelně ské části - zřízeny, tedy splněno.často i o názory některých jedinců, dva - splněno. souvisí i nerealizace některých plá- Z oblasti školství - výstavba dle kterých osoba veřejná by měla Budoucí náměstí - s výstavbou novaných projektů v Ďáblicích. nové části školy proběhla a v r. pěkně mlčet a sklopit uši, vždyť se se započalo. Stojí dva bytové domy Hlavně jde o prostory areálu při 2001 byla otevřena. Současně byla "nesluší" bránit se pomluvám po- a před dokončením je rekonstrukce kapli a pole v severní části u sklád- provedena celková rekonstrukce dobnými zbraněmi. S tím lze sou- a přístavba Battistovy cihelny. Pra- ky. Jinak ke chvále vlastníků nemo- budovy staré. Tři pavilony mateř-hlasit za předpokladu, že kritizující cuje se na realizaci centrálního par- vitostí v oblasti historické návsi lze ské školky - postupně byly prove-strana postupuje v mezích zákona a číku, který bude jedním z dalších v jen konstatovat, že stav se zlepšil. A deny stavební úpravy včetně přísta-na základě pravdivých argumenta- naší městské části (co do počtu ve- to i s přispěním naším, vždyť za veb patra. Proběhla rekonstrukce cí. Není-li tomu tak, pak promiňte řejných parků - dětských hřišť by- školu se stydět nemusíme a tra- hospodářského zázemí MŠ s nově všichni ti, co se tímto neřídí. Pak je chom mohli konkurovat i daleko fostanice změněná do úhledného vybavenou kuchyní. Příští rok bu-třeba ozvat se a to razantně. větším městským částem Prahy). domečku také vypadá dobře. de zrealizována přestavba posled-A to nejen z důvodů, že napada- Jak jsem se již zmínila, po několika Dětská hřiště - byla již výše zmí- ního pavilonu. (pokračování na str. 2)ná osoba chrání čest sama sebe, ale letech dohadování, jsme získali 
hlavně proto, že dostala důvěru ob- zpět od MHMP připravený poze-
čanů a je povinna obhájit se a vy- mek po kině na výstavbu domu se 
světlit své činy. sociálním zaměřením. Zastupitel-

Chtěla bych teď po tomto úvo- stvo by mělo jednat o realizaci a 
du zhodnotit práci našeho zastupi- budoucím provozu plánovaného 
telstva (protože jsou mezi námi ta- objektu v nejbližším termínu.
cí, co jen mluví) očima kritiků a Problémem zůstává pozemek s 
případně si posypat hlavu popelem, domkem naproti hospodě U Holců, 
protože ne vše se zadařilo vykonat kde se trochu protahuje úplatný 
tak, jak jsme si předsevzali a ko- převod domku s pozemkem od stá-
nečně i slíbili vám, občanům Ďáb- vajícího majitele do majetku naší 
lic ve svých volebních progra- městské části. Bez získání této části 
mech. zatím nelze pokračovat ve výstav-

Vzhledem k tomu, že ve funkci bě dalších objektů (viladomů) dle 
starostky jsem poměrně dlouho a schváleného a naším zastupitel-
tudíž bylo ve volebních progra- stvem již ve volebním období 
mech mnohé řečeno, bude asi dob- 2002-2006 odsouhlaseného regu-
ré shrnout je dohromady. lačního plánu náměstí. Samozřej-

mě do celkového konceptu patří též 
Podle významu jednotlivých vo- areál VŠUP. Jak již víme, výstavba 
lebních slibů od r. 1999: vysoké školy byla stažena z inves-

tičních plánu ministerstva a VŠUP Volební program Sdružení nezá-
jako vlastník pozemků projednává vislých kandidátů ĎÁBLICE sli-
další možnosti.boval přísnou kontrolu II.etapy 

Vzácná návštěva
Naši radnici navštívila první dáma československé atletiky Dana 

Zátopková. K jejím nedávno oslaveným 87. narozeninám (úžasný věk si 
riskneme uveřejnit) jí popřála i naše starostka Danuše Ševčíková.
                                                                                                                 Tomáš Engel

Jak dopadlo referendum?
(str.3)
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Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme 
některé nejdůležitější body z 
67. jednání rady) 

Kontejnery v obci

                                                                 

                                                                                                                                                                                    

 

 

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ 

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 69. 
jednání rady) 

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme 
některé nejdůležitější body z 68. 
jednání rady) 

obdrží mohou nárok na příspěvek Příspěvek za rok 2009 uplatnit v březnu a v 
dubnu 2010 v pokladně ÚMČ Pra-na odpad ha Ďáblice. Příspěvek bude vypla-
cen po předložení dokladů o úhra-

Vážení občané, dě poplatku za rok 2009 a občan-
tak jako v předchozích letech ského průkazu k ověření trvalého 

poskytne Městská část Praha Ďáb- pobytu.
lice příspěvek na úhradu poplatku Občanům v bytových domech 
za odvoz komunálního odpadu i v bude příspěvek poskytnut v rámci 
roce 2009. Výše příspěvku je sta- vyúčtování služeb za příslušné ob-
novena na částku odpovídající po- dobí prostřednictvím vlastníka 
platkové povinnosti za 2. pololetí objektu nebo pověřeného správce, 
2009. který nárok uplatní rovněž předlo-

Příspěvek může být poskytnut žením příslušných dokladů.
občanům městské části - plátcům - V letošním roce jsou k dispo-
s trvalým pobytem v MČ Praha -  zici data z  evidence správce po-
Ďáblice. platku, tedy MHMP a ne Praž-

Pracovníci úřadu MČ Praha - ských služeb. I přesto se mohou 
Ďáblice, vedeni snahou o další zlep- vyskytnout jiné nesrovnalosti, 
šení služeb pro občany Ďáblic jed- než v předchozích letech.
nají se správcem poplatku - Magis- Očekáváme, že občané - plátci, 
trátem hl. m. Prahy(MHMP) - o kteří z důvodu neshodnosti eviden-
zjednodušeném postupu při výpla- ce nejsou zahrnuti do automatizo-
tě příspěvku na svoz komunálního vaného zpracování příspěvku, si u 
odpadu za r. 2009. MHMP - oddělení poplatků za od-

Občanům, u kterých bude z pad, v rámci ohlašovací povinnosti 
dostupných dat potvrzena shodnost ověří popř. opraví evidenční údaje. 
v evidenci MČ a MHMP, bude pří- Tím budou vytvořeny podmínky 
spěvek poskytnut úhradou poplat- pro další zlepšení služeb, poskyto-
ku za 2. pololetí 2009 z rozpočtu vaných občanům úřadem MČ.
MČ přímo správci poplatku. Těmto Upozornění správce poplatku: 
občanům nebudou zaslány složen- V případě neplnění ohlašovací po-
ky k úhradě výše uvedeného po- vinnosti, např. změna evidenčních 
platku a proto nebudou muset ve údajů, by mohl MHMP jako správ-
druhém pololetí na poštu a poté na ce poplatku vyměřit plátci finanční 
úřad. pokutu a to i opakovaně.   

Ostatní občané, kteří složenky                         Finanční odbor MČ 

vého opatření č. 4 k rozpočtu člen ! 1.2.  paní Hanou Dluhošovou.
MČ na rok 2009 1. Jaroslav Černý ! souhlasila s volbou Renaty Ar-
! vzala na vědomí prodloužení 2. František Churáček noštové do funkce přísedící u 

nájemní smlouvy č. 131N09/01 3. Jiří Myslivec Obvodního soudu v Praze 8 na 
! vzala na vědomí informaci pří- mezi PPF České republiky a MČ 4. Karel Kučera čtyřleté funkční období let 2010 

spěvkové organizace ZŠ a MŠ, Praha - Ďáblice k části pozemku 5. Martin Lonek - 2014
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu č. 260/1 v k. ú. Ďáblice "Dětské náhradník

217, o užití příspěvku-dotace za 1. Lukáš Sládekhřiště" o výměře 511 m  a schvá-
1.pololetí r.2009 2. Petr Jirkůlila výši nájemného 2 535Kč za 
! souhlasila s povolením výjim- 3. Jiří Marušiakrok

ky z počtu žáků v jednotlivých ! schválila krátkodobý pronájem ! rozhodla o prodloužení lhůty ! rozhodla zahájit výběrové řízení 
třídách, skupinách, odděleních p.č. 1260/1, p.č. 1261/4 a komu- pro podání nabídek ve výběro-na stavební akci "Pěší komuni-
základní školy od 01.09.2009 a nikace p.č. 88/1 o (dále jen poze- vém řízení na stavební akci "Pě-kace a parkově upravené plo-
to v hodinách tělesné výchovy mek) a to ve dnech 20.09.2009 ší komunikace a parkově upra-chy, Rekonstrukce menší parko-

o d  0 7 . 0 0  -  1 3 . 0 0  h o d  a  vené plochy, Rekonstrukce men-vě upravené plochy" Praha 8 - 
21.09.2009 od 07.00 - 13.00 hod ší parkově upravené plochy" Ďáblice, Červnová, Červenco-
společnosti Film Makers, s.r.o. Praha 8 - Ďáblice, Červnová, vá, Srpnová
! schválila navýšení nájmu v ná- Červencová, Srpnová, s tím že ! schválila znění výzvy k podání 

jemních bytech MČ Praha - Ďáb- t a t o  l h ů t a  s k o n č í  d n e  nabídky podle přílohy č. 1 usne-
! souhlasila s návrhem smlouvy lice na rok 2010 o 11,6% místo 20.10.2009 ve 12:00 hod. a ote-sení a vzorové smlouvy o dílo a 

o dílo mezi MČ Praha - Ďáblice maximální možnosti navýšení o vírání obálek s nabídkami a po-obchodních podmínek podle 
a "STUDIEM FINAL - Ing. 21,06%. suzováním kvalifikace dodava-přílohy č. 2 usnesení, s tím že 
arch. Václavem Kubcem, na ! souhlasila se zahájením řízení o telů a hodnocení nabídek se lhůta pro podání nabídek skončí 
akci " Stavební úpravy mateř- navýšení kapacity ZŠ, MŠ a ŠJ uskuteční dne 21.10.2009 v dne 2.10.2009 ve 12 hodin a ote-
ské školy - pavilon č. 4 (objekt MŠ 16:00 hodinvírání obálek s nabídkami a po-
A) v Praze 8 Ďáblice; ul. Kuče- ! souhlasila na základě původního ! souhlasila se záměrem Městské suzování kvalifikace dodavate-
rové" a s novým zněním přílo- záměru na pronajímání nebyto- části Praha - Ďáblice rozvíjet lů a hodnocení nabídek se usku-
hy č. 1 smlouvy o dílo, které vých prostor (horní sál) v Obec- partnerství a spolupráci při rea-teční dne 5.10.2009 v 16 hodin 
specifikuje konečnou cenu díla ním domě v č.p. 159/7, ul. Ke lizaci projektu eGovernment v ! jmenovala tyto členy a náhrad-
ve výši 377 000 Kč bez DPH a Kinu, s uzavřením dodatků k ná- Praze a se znění smlouvy o part-níky komise pro otevírání obá-
zároveň souhlasí s taxou 450,- jemním smlouvám na dobu urči-    nerství INO/04/01/002090     lek s nabídkami a posuzování 
Kč/1hod. autorského dozoru. tou s:     /2009kvalifikace dodavatelů a hodno-

                     zpracoval tajemník ÚMČ! souhlasila s návrhem rozpočto- ! 1.1.  paní Věrou Dvořákovou.cení nabídek:

(dešťových) vod do retenčních ná-Slovo starostky drží jak na straně východní tak na 
západní. Tento problém řeší ma-

Plánovaný polyfunkční objekt gistrát jako svou investiční akci s 
v areálu "U Holců" - bylo požádáno názvem "Generel odvodnění k.-
o dotaci z "Evropských fondů", ale ú.Ďáblice". Situace v současné 
v prvním etapě byly schváleny pou- době je taková, že při projednávání 
ze finanční prostředky na připrave- dokumentace EIA (vlivů na životní 
nost zájmového území, tedy na de- prostředí) se vyskytlo několik ná-
molici hospody a vybudování pří- mitek a celá záležitost se dále řeší a 
pojek. Vzhledem k tomu, že nebylo projednává. Dílčí problém, kterým 
jisté, zda bude přidělena další dota- je zaplavování ohybu silnice Na 
ce, která by samozřejmě představo- Štamberku - U Parkánu u hasičské 
vala největší část peněz na stavbu zbrojnice při návalových deštích, 
(cca 45 mil. Kč), rozhodlo naše za- bude řešen znovuzprovozněním 
stupitelstvo od projektu odstoupit. historického odvodňovacího sys-

Obchod a služby - po ukončení tému v areálu křížovníků.
provozu samoobsluh i několika Přestavba hasičské zbrojnice - 
pokusů malých soukromých ob- byla provedena.
chůdků je prozatím životaschopná Instalace bezpečnostních ka-
prodejna Večerka na Ďáblické. Kro- mer - do provozu uvedeno 6 kamer. 
mě toho je možné některé potravi- Záznamy jsou využívány Policií 
ny a nápoje zakoupit též v obchodě České republiky.
Na Štamberku (p.Vlach). S podi- Inženýrské sítě v ul. Kučerové 
vem se drží dvě trafiky a to přesto, a komunikace, téměř splněno, stav-
že jsou poměrně blízko sebe. Otáz- ba je těsně před dokončením. 
kou zůstává zda-li bude některá Samozřejmě ke konečné reka-
obchodní společnost (zájem proje- pitulaci všech splněných či nespl-
vil LIDL) ochotna menší market u něných volebních slibů se vyjádří-
nás postavit. V případě potvrzené- me příští rok, kdy končí další vo-
ho zájmu bude nutné najít vhodný lební období.         

                           pozemek.
Odkanalizování obce - to zna-

                           Danuše Ševčíkovámená vyřešit odvod povrchových 
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hlasovacím schránkám dostavilo  Jak dopadlo 31,91 % (což je 735) občanů.
Z výše uvedených 735 hlasů místní bylo odevzdáno 728 platných hla-

sů, to znamená že, pouze 7 hlasů referendum ke 
platných nebylo. Ze 728 odevzda-
ných platných hlasů bylo pro odpo-skládce 
věď ANO 687 hlasů, pro odpověď 

dne 6. 11.  2009 NE 39 hlasů a 2 občané se zdrželi 
hlasování tím, že zaškrtli obě dvě v Ďáblicích
odpovědi.

Jak si může každý spočítat, refe-
Na začátek pro vysvětlení: k 

rendum v Ďáblicích konané dne 6. 
platnosti referenda v Ďáblicích by-

11. 2009 k otázce:  "Souhlasíte s 
lo třeba účasti 35% (což je 806) 

tím, aby Zastupitelstvo městské 
voličů. Aby byl výsledek referenda 

části Praha - Ďáblice podniklo veš-
pro Zastupitelstvo městské části 

keré kroky ke schválení přísluš-
Praha - Ďáblice závazný, je součas-

ných územně plánovacích doku-
ně třeba, aby se nadlopoloviční vět-

mentací v takové podobě, která neu-
šina zúčastněných a současně 25% 

možní skládkování odpadů na úze-
oprávněných voličů (což je 576), 

mí městské části Praha - Ďáblice a 
vyjádřilo pro jednu z variant. A teď 

sousedících městských částí po ro-
fakta. Z celkového počtu 2304 ob-

ce 2012?" je neplatné.
čanů oprávněných hlasovat, se k                       V. Fouček, tajemník ÚMČ                                                                                      

ku pana Ing. Luňáčka. V Ďáblicích  ČIŽP rozhodně nevyplývá, že vše chodem zahájilo činnost až v lednu Mýty a pravdy neexistuje žádná kontrolní komise, je v pořádku, ale vyplývá, že pro- 2008 a těžko tedy se zástupci toho-
ani s velkým K, která by se zabýva- vozní řád je v jistých částech  nedo- to sdružení mohl pan Ing. Luňáček v článku la problematikou skládky. Kont- konalý a nedefinuje přesně některé komunikovat již v roce 2007, jak 
rolní činnost zabývající se proble- pojmy a úkony,které tak není mož- ve svém článku zcela nepřesně uvá-Ing.Libora 
matikou skládky je v rámci naší no přesně kontrolovat (míru a roz- dí), dozvěděl prvně na stavebním 
městské části prováděna v rámci sah zvlhčení proti prášení, spotřeba úřadě 21.10.2008 při ústním pro-Luňáčka, 
činnosti kontrolního výboru. To je i vody, časy překryvů a rychlost je- jednávání územního řízení v rámci 
z hlediska příslušného zákona zce- jich dokončení), natož za jejich procesu povolování 26.sekce. Zde prokuristy firmy 
la odlišný orgán na rozdíl od komi- neplnění uložit pokutu. Celé znění pan Ing. Luňáček konstatoval, že 
se, případně od jakýchkoliv jiných usnesení o zastavení řízení ve věci nerozumí tomu, proč městská část .A.S.A. spol.s r.o.
komisí. Do tohoto kontrolního vý- uložení pokuty je v čitelné podobě nereagovala na nabídku tohoto mo-
boru jsme byli jmenováni ještě s m o ž n o  p r o s t u d o v a t  n a   h t t- nitoringu, kterou již 3x!!! učinil. Dovoluji si touto cestou reago-
panem Dušanem Andršem od p://www.osprodablice.cz/ téma Nechápali jsme ani my všichni pří-vat na rozsáhlý článek pana Ing. 
1.7.2008 s pověřením zastupitel- skládka. V názoru na výsledky šet- tomní, proč zůstaly tyto nabídky Luňáčka, kterým zaplnil část říjno-
stva naší městské části zabývat se ření ČIŽP, které proběhlo na zákla- bez odezvy. Přítomen byl i náš pan vého Ďáblického zpravodaje, zřej-
skládkou. Když jsme se začali hlou- dě podání podnětu členů KV po místostarosta JUDr. Tomáš Engel, mě v zájmu dodržování veřejno-
běji zajímat o problematiku sklád- neohlášené kontrole skládky v 19. který na tuto poznámku nijak nere-právní vyváženosti, v rozsahu pří-
ky Ďáblice, nebyli jsme bráni příliš září 2008, se pohledy společnosti agoval. Pokud byla nabídka pak mo nebývalém. Název článku je 
vážně. Teprve v okamžiku, kdy .A.S.A. a členů kontrolního výboru ještě opakována dále na jarním skutečně výstižný, protože obojí se  
jsme se snažili věci dotahovat do výrazně liší. V tomto duchu pro- (2009) zasedání zastupitelstva zde vyskytuje, jen ne každému je 
konce, a to i v rámci spolupráce s běhla korespondence mezi členy (kde jsem osobně přítomen nebyl), jasné, co jsou ty mýty a co je ta 
Českou inspekcí životního prostře- KV (včetně jeho předsedy, zastupi- mohu se pouze ptát, proč na ni nere-pravda. Pokusím se tedy některé 
dí (ČIŽP), začaly se věci, zdůraz- tele MUDr. Petra  Bačkovského) a agovali zastupitelé, rada, starost-informace nezasvěceným poněkud 
ňuji, teprve po vytvoření poměrně společností .A.S.A., která byla pře- ka, místostarosta. Oni mají výkon-přiblížit. Nehodlám se zabývat vše-
značného tlaku (fotodokumentace, posílaná přes úřad městské části. nou pravomoc uzavírat smlouvy a mi částmi umně propracovaných 
konkrétní a věcné připomínky na Její plné znění je opět možno pro- vyhodnocovat takovéto nabídky a statí týkajících se jeho reakcí na 
jednáních probíhajících v rámci číst na výše uvedených stránkách. uzavírat dohody. To, že tyto nabíd-některé články dříve publikované 
procesu schvalování 26.etapy - V posledních dopisech členů KV ky nebyly vyslyšeny a využity, lze v minulosti různými, více či méně 
rozšíření II.etapy skládky, emaily s jsme žádali společnost .A.S.A. o stěží dávat za vinu kontrolní komi-v problému zorientovanými auto-
konkrétním časy, směry průjezdů  konkrétní odpovědi, resp. vyjádře- si (neexistuje), či Občanskému ry. To nechám případně na nich 
a registračními značkami vozů spo- ní k jednotlivým fotografiím, resp. sdružení pro Ďáblice (partnerem samotných. V čem bych však všem 
lečnosti .A.S.A. projíždějícími bez- byla dále MUDr. Bačkovským jas- takovéto akce musí být obec). Za rád udělal jasno, jsou některá tvr-
důvodně Ďáblicemi), měnit, co se ně signalizována připravenost KV kontrolní výbor mohu prohlásit, že zení a informace v závěru elaborá-
týče provozu skládky a dopravy na ke konstruktivnímu jednání ohled- nám žádná takováto nabídka uči-tu, o kterých už něco vím a zdůraz-
ní, z hlediska ochrany životního ně problémů kolem skládky. To něna nebyla a navíc by to ani nemě-ňuji, že až od září 2007 jsem i jejich 
prostředí, resp. možného vlivu na bylo koncem března 2009. Vše toto lo smysl, neboť kontrolní výbor přímým aktérem. Jen na okraj při-
naše zdraví, k lepšímu. Kdo to chce bez konkrétní odezvy. Při další kon- zde pouze může konstatovat, že je dám poznámku,že pan Ing. Luňá-
vidět, vidí. A ještě k těm kontro- trole skládky 26.6.2009 jsme už chybou, že nabídka nebyla využita ček měl více štěstí než já, když 
lám. Ano, jednalo se skutečně o mohli  konstatovat,  že provoz naší městskou částí, jejíž volení jsem, tuším, někdy v listopadu 
následné kontroly. A to tak násled- skládky probíhá tak, aby jeho nega- zástupci, ani Referát životního pro-2007 napsal do Ďáblického zpra-
né, že po naší prezentaci nedostat- tivní dopady na okolí byly dle mož- středí (přesto, že je dobře obezná-vodaje rozsáhlejší článek, byl mi 
ků koncem ledna 2008 (na veřej- ností a v souladu s provozním řá- men s  výsledky moni tor ingu bez jediného udání důvodu a infor-
ném projednání EIA k 26.sekci) dem minimalizovány.     skládky, který ukazuje na dlouho-mace nekompromisně o polovinu 
"vyrazila" kontrola z Magistrátu O nabídce společnosti .A.S.A. dobé překračování limitních hod-zkrácen a jeho plná verze je do-
"už" v dubnu. Kdo by za tu dobu na provádění výzkumu dopadu pro- not arsénu a niklu v ovzduší, resp. stupná pouze na internetových 
neuklidil, že.   vozu skládky na zdraví obyvatel- chloridů v podzemních vodách) na stránkách. Možná však šlo o něco 

V roce  2009 nebyla udělena stva jsem se osobně, stejně jako nabídku nijak nereagovali.více než jen o štěstí.
pokuta za nedodržování provozní- přítomní zástupci Občanského Nyní tedy k části v závěru člán-                     (pokračování na str. 4) ho řádu na skládce, ale ze závěrů sdružení pro Ďáblice (které mimo-
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Ministerstvo životního prostředí ho lo padesátkou, jen se práší za kočá- val do několik metrů hlubokých Mýty a pravdy v odvolání potvrdilo s tím, že poku- rem, aby, když je velký vítr se ne- jam bez možnosti důkladného zhut-
ta byla snížena na 100 000 Kč.   s k l á  d k  ovalo, kde nemá, abych se nění. Tak hlavně o to mi jde. A mys-v článku No, a na závěr bych se pokusil panu na můj telefonický dotaz, jaká rych- lím, že mnohé z výše popsaného se 
Ing. Luňáčkovi vysvětlit, pokud lost je právě měřena na skládce, díky našemu zájmu, tlaku a připo-Ing.Libora 
mě zahrnuje mezi kritiky, o co že když meteorologové varují před mínkám, výrazně mění k lepšímu a 
mi jde a jaké pohnutky mě vedou ke silným větrem, který evidentně výsledky jsou a budou vidět. Poli-Luňáčka, 
konání, které s takovou vehemencí zesiluje, od vedoucího skládky ne- tické ambice nemám a v Praze a 
kritizuje a které na jednom jednání dozvěděl jen to, že neví, že by mu- širém okolí mi nepatří žádná nemo-prokuristy firmy 
nazval na mou adresu udavač- sel vyjet nahoru a změřit to, když  vitost, ani to nejmenší políčko. Ale 
stvím. Tak tedy: když už tady provozní řád počítá s tím, že za jis- víme, o co vlastně na druhou stranu A.S.A. spol. s r.o.
skládku máme, tak ať svým provo- tého větru se skládkovat nemá, či se jde firmě .A.S.A.? Samozřejmě, 
zem a přítomností co nejméně obtě- mají dělat odpovídající opatření, jako každému správnému dravému 
žuje své okolí. Prachem, hlukem, jde mi o to, aby auta, která dle do- podnikatelskému subjektu, o zisk.   Jedinou konkrétní  nabídku, 
dopravou materiálu, zápachem. hod a smluv nemají jezdit přes Ďáb- Však je možno prohlédnout si tu kterou jsme v prosinci 2008 od pa-
Minimálně toto všechno lze zahr- lice, skutečně přes Ďáblice nejezdi- argumentaci. A v tom může být ně-na ing. Luňáčka dostali, bylo po-
novat mezi faktory, které působí la, aby, pokud je v provozním řádu kdy ta potíž.  zvání na neformální oběd, kterou 
negativně na naše zdraví, psychiku, napsáno, že se má snižovat a ome- No a v poslední době, i po výše jsme však s díky zdvořile odmítli.
výkonnost. Ve všech dokumentech, zovat prašnost, za suchého počasí popsaných zkušenostech, po nabytí        Za velký mýtus  ing. Luňáčka 
posuzujících vliv skládky na své nebylo považováno projetí a vy- některých vědomostí, ověření ně-považuji jeho tvrzení o zasílání  
okolí a povolujících její provoz se kropení pěti cisteren za celý den na kterých informací, po prohlédnutí nepodepsaných dopisů na Českou  
předpokládá, že vlivy na naše zdra- celou skládku a cesty přilehlé za některých souvislostí, seznámení inspekci životního prostředí (ČIŽ-
ví budou minimalizovány, pokud maximum, co proti prachu bylo se s výsledky monitoringu ďáblic-P). Na můj přímý dotaz, kolik ano-
se dodrží řada norem, předpisů, možno udělat, jde mi o to, aby v kých vod a ovzduší, mi jde i o to, nymních podnětů přišlo k proble-
nařízení, vyhlášek.  provozním deníku nebyly zápisy aby skládka byla co nejdříve uza-matice Ďáblické skládky, mi z 

Nemám rád formalismus a ali- ukončovány v 16:00,  jde mi o to, vřena, zrekultivována a aby se Ma-ČIŽP přišla odpověď, že podnět 
bismus. Pokud je někde napsáno, aby ptáci ze širého okolí nehodova- gistrát hlavního města Prahy vypo-přišel za poslední dva roky pouze 
že nějaká plocha má být velká tak a li na haldách nepřikrytého odpadu řádal s likvidací odpadu jinak, než jeden a to mnou podepsaný. Záro-
tak a překrytá tak a tak, tak bych a neroznášeli ty pochoutky po oko- že nám ho bude po dvaceti letech i veň mi přišlo na moje vyžádání i 
chtěl, aby taková byla, protože lí, jde mi o to, abychom se po sil- další roky štosovat přímo za humny rozhodnutí z 20.3.2008 o uložení 
chci, aby Ďáblice tak moc a tak čas- ných větrech nemuseli koukat na jenom proto, že to někdo spatřuje pokuty firmě .A.S.A., která byla ve 
to nesmrděly. Když je někde napsá- rozlítané papíry a igelity, jde mi o ekonomicky náramně výhodným.výši 200 000 Kč inspekcí udělena 
no, že na skládce se má jezdit na to, aby když je předepsáno, že od-                                                                                                                                       za nedodržování provozního řádu. 
zpevněné komunikaci rychlostí pad se má ukládat a hutnit po vrst-Toto rozhodnutí je pravomocné a                                         Tomáš Dvořák20km/hod, tak aby se po ní nejezdi- vách 2m tlustých, aby se neshrno-

Zal.: 1956
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 

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

PROSINEC 2009

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.            

24., 27. a 31.12. zavřeno. Přístup- nomické pohádky je možné si ob- mlhoviny, galaxie - za bezměsíč-
ných večerů. Při nepříznivém  po-né bez objednání. j e d n a t  i n d i v i d u á l n ě  n a  č .  
časí (zataženo) je možné  promít-Denní obloha: 283910644 v pracovní dny v časo-
nout filmy a prohlédnout si  pří-Slunce - povrch se skvrnami vém termínu dle dohody.
strojové vybavení hvězdárny a Noční  obloha:  
astronomickou výstavu. Měsíc - od 1. do 6.12. a od 20. do 
HROMADNÉ  NÁVŠTĚVY

31.12.                             vždy  ve  čtvrtek  od 18 do 19  mo-
Mars - koncem prosince, hou hvězdárnu navštívit předem  Otevírací doba: Po 18-21/ Čt 19-

Otevírací doba:Po18-21, Čt Jupiter - po celý prosinec objednané skupiny návštěvníků  5 21/  Pá 27.11. 19-21/ Ne  14-16. 
18:30-20:30/ Pá  11.12. 18:30 - Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy až 20 osob - vhodné pro rodiny s PŘEDNÁŠKY astronomické , 
20:30/Ne 14-16. 24., 25., 26., 27. - po celý prosinec. Hvězdokupy, dětmi, školy.  přírodovědné a cestopisné v pon-

Program: pozorování oblohy ne-a 31. 12. 2008 zavřeno. mlhoviny - za bezměsíčných veče- dělí od 18:30.       
bo promítání filmů .PŘEDNÁŠKY astronomické, rů.Při  nepříznivém počasí (zataže- 23.11. Mgr. František Špoutil:  
ŠKOLNÍ  POŘADYMadagaskarpřírodovědné a cestopisné v pon- no) se  koná promítání filmů spoje-
vždy v Po, Út, St, Čt a Pá v 8:30  a  30.11. RNDr. Jan Tomsa: Za ta-dělí od 18:30.          né s prohlídkou přístrojového vyba-
10:30 pro  předem objednané  jemstvím židovského kalendáře14.12. Petr Adámek : ZIMNÍ vení hvězdárny.                                                         školní  výpravy. Bližší informace FILMOVÉ  VEČERY s pozoro-OBLOHA - souhvězdí, zajímavé HROMADNÉ  NÁVŠTĚVY a objednávky  na  č. 283910644.váním oblohy v pondělí od 18:30.

úkazy a objekty. vždy ve  čtvrtek 17:30 - 18:30 mo- POZOROVÁNÍ   OBLOHY    
FILMOVÉ VEČERY s pozoro- hou hvězdárnu navštívit předem  dalekohledy  Čt 19-21, Pá  27.11.  
váním oblohy v pondělí od 18:30. objednané skupiny návštěvníků (5 19-21/ Ne 14-16 a v Po 2., 9. a 
7.12. Hledání harmonie světa, až 20 osob - vhodné pro rodiny s 16.11. 20-21 za  jasného počasí. 
Počasí a atmosféra . dětmi, školy).  Přístupné bez objednání.

Denní obloha: 21.12. Země náš kosmický domo- Program:pozorování oblohy nebo 
Slunce  -  povrch  se  skvrnamiv, Karlův most - paprsek staletí- promítání filmů.
Noční obloha:  mi. ŠKOLNÍ  POŘADY
Měsíc - od 1.11. do 6.11 a od 23.11. POZOROVÁNÍ OBLOHY dale- V Po, Út, St, Čt a Pá v 8:30 a 10:30  
do 30.11.kohledy Čt 18:30-20:30/ Pá pro předem objednané školní vý-
Jupiter - po celý listopad

11.12. 18:30 - 20:30/Ne14-16/ Po pravy. Bližší informace a objed- Uran - za dobrých podmínek
7.  a  21.12.  20-21/  Po 28.12.  návky  na č. 283910644. Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy 
18:30-20:30 za jasného počasí. POHÁDKY pro nejmenší astro- - po celý listopad. Hvězdokupy, 

LISTOPAD 2009
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Plán zimní údržby komunikací 
v období 1.11.2009 - 31.3.2010

1) TSK Praha - sever zajišťuje úklid ulic:
Hřenská, Šenovská, Kokořínská (část), Ďáblická, Kostelecká, U Par-
kánu, Na Štamberku

2) MČ zajistí sjízdnost a schůdnost místních komu-
nikací a chodníků:

1. Zastávky MHD: v obou směrech: Květnová, U Spojů, Ďáblická,          
    Liběchovská, Kokořínská, Na  Lukách
2."obytná zóna" - ulice směrem od lékárny k Battistově cihelně 
3. náměstí - chodník ulice Hořínecká od komínu směrem k ul. Ďáblic    
    ká (strana u komínu)
4. chodník u zastávky Na Štamberku (ul. Šenovská) 
5. chodník v ul. U Parkánu pod pomníkem padlých 
6.chodníky před bytovými domy ve správě ÚMČ - č.p. 553, 339, 161,   
   160, 88, 66, 18 
7. místní komunikace Květnová, Říjnová, Zákupská, Skalnická,  

Buližníková, Liběchovská, Ke Kinu, Kučerové, Na Znělci, K Lo-
mu, 

8. chodník mezi ul. Kučerové a Květnovou (nad  školkou)
9.chodník ulice Květnová (u školky) a chodník ulice Kučerové (u 

školky)
  10. chodník před vstupem na hřbitov
pouze při kalamitě 
komunikace ul. Legionářů, Chřibská, Županovická, Humenecká, Dra-
žetická, Březnová, Zářijová, Červnová, Červencová, Srpnová, Boro-
tická
ostatní místní komunikace a chodníky
úklid bude zajišťován operativně v závislosti na dostupnosti finanč-
ních prostředků 

Zimní údržba komunikací 
hlavního města Prahy 

v zimním období 2009/2010

ZAŘAZENÍ KOMUNIKACÍ PODLE STUPNĚ 
DŮLEŽITOSTI

I.a pořadí
! vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy a míst-

ních komunikací, které navazují na dálnice a rychlostí komunikace, 
dopravně důležité místní komunikace a svahové komunikace s pro-
vozem MHD; komunikace I. pořadí se udržují chemickým rozmra-
zovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a v 
oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím interním materiálem 

I.b pořadí
! ostatní vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy a 

místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž 
veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové míst-
ní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné 
místní komunikace; komunikace I. pořadí se udržují chemickým roz-
mrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a 
v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím interním materiálem 

II. pořadí
! zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní 

komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komu-
nikace; komunikace II. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím 
materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a v oblastech 
zdroje pitných vod zdrsňujícím interním materiálem 

III. pořadí
! ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do II. pořadí ;komu-

nikace zařazené do III. pořadí se udržují až po ošetření komunikací I. 
a II. pořadí, udržují se chemickým rozmrazovacím materiálem, pou-
ze v chráněných krajinných oblastech a v oblastech zdroje pitných 
vod zdrsňujícím interním materiálem 

Neudržované
! místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z 

důvodu malého dopravního významu - komunikace zařazené do vy-
hlášky č. 45/1994 Sb. hl. m. Prahy. 

ČASOVÉ LIMITY PRO ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOS-
TI 

Stanovené časové limity ke zmírnění závad ve sjízdnosti MK 
nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru při 
zimní údržbě komunikací

I.a pořadí        od výjezdu     do 2 hod.
I.b pořadí        od výjezdu     do 4 hod.
II. pořadí         od výjezdu     do 12 hod.
III. pořadí        po ošetření vozovek I. a II. pořadí, nejpozději do 48 hod.

Pohotovost
Zahájení prací na zajištění schůdnosti do 4 hodin 30 minut po vyhlášení 
pokynu zástupce příslušné TSK

je  takových mís t  vybráno a  
schváleno několik. Na území MČ 
Prahy 8 - Ďáblice je k měření urče-
no a schváleno pouze jedno místo 
a to v ulici Ďáblická v úseku mezi 
ulicemi Hořinecká a ulice K lo-
mu. V těchto místech na výjezdu 
z Ďáblic směrem do kopce k ďáb-
lickému hřbitovu je po pravé stra-
ně komunikace vhodná plocha k 
postavení radarového vozidla a 
na výjezdu za obcí je možno vozi-
dla zastavovat a řešit případné 
přestupky bez toho, že by zde do-
cházelo k omezování plynulosti Městská policie hl.m. Prahy, ob-
dopravy. Další vhodné místo k vodní ředitelství pro Prahu 8 provádí 
provádění měření na území obce ti, v zákazu zastavení apod. Další úsecích dokonce rychlost omezena měření povolené rychlosti radaro-
nebylo nalezeno a k měření dopo- podstatná věc je ta, že posádka dopravním značením, není možnost vým měřičem AD9 C, který je napev-
ručeno. Jedná se zejména o to, že tohoto vozu musí mít také mož- zde nikde radarové vozidlo v souladu no zabudován ve služebním vozidle 
k měření je třeba mít místo, kde nost zastavit kontrolované vozi- se zákonem zaparkovat a to v obou Škoda Octavia. Toto vozidlo s rada-
se dá postavit radarové vozidlo dlo tak, aby při řešení přestupku, směrech této ulice. A možnost zasta-rem se v souladu se zákonem používá 
tak, aby řidič tohoto vozidla něja- které trvá zpravidla několik mi- vit a kontrolovat vozidlo, jehož řidič k měření rychlosti na celém území 
kým způsobem neomezoval ply- nut, nepřekážela s kontrolova- porušil zákon je v této ulici prakticky MČ Prahy 8. Místa určená k měření 
nulost dopravy, popřípadě stáním ným vozem i s radarovým vozem vyloučena vzhledem k šířce komuni-povolené rychlosti (úseky kde se mě-
vozidla sám neporušoval zákon o na komunikaci ostatním účastní- kace a její dopravní obslužnosti.       ření provádí) musí být dle zákona 
provozu na pozemních komuni- kům provozu. Co se týká návrhu                                                                                                          označena dopravními značkami, kte- ORK OŘ MP Praha 8kacích. Znamená to tedy to, že na měření rychlosti v ulici Šenov-ré vymezují začátek a konec měřené- vrchní komisař                                                                                                     
radarové vozidlo nemůže stát při ská, tak tato ulice je pro měření ho úseku. Dále musí být tato místa a Josef Skalka, sl.č. 1758                                                                                            
měření např. na chodníku, na zele- rychlosti naprosto nevhodná. Pře- Schválil: úseky měření schváleny Policií Čes-
ni, v křižovatce nebo její blízkos- sto, že v této ulici je v některých Ř OŘ Mgr. Ing. Jaroslav Kašpárekké republiky. Na území MČ Prahy 8 

Vyjádření k měření povolené 
rychlosti na pozemních 

komunikacích Městské části
Prahy 8 - Ďáblice
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ková výmalba. jí od studentů orientaci v chrámo- ce byly dohodnuty nové termíny Rozhovor vém, či klášterním prostoru, po- pravidelných bohoslužeb. Tyto   Z ostatních pracovník aktivit 
znání barokní architektury, sochař- se budou nyní konat vždy kaž-pracuji na svém postgraduálním s Mgr. Markem 
ství, malířství  i užitého umění. Mo- dou sudou neděli v měsíci. (Např. studiu, mj. píši, resp. se snažím 
je aktivity na Ústavu dějin křesťan- ve 42. týdnu je neděle 18. října psát doktorskou práci u pana prof. Pučalíkem, O.Cr., 
ského umění jsou zaměřeny na zmí- sudá). Je to v souladu s Vaší akti-Horyny na téma "Mecenát křižov-

členem řádu něné dva předměty, s čímž souvisí i vitou v kostele sv. Jiří v Hloubětí-nického velmistra Františka Ma-
vedení různých prací, zkoušení, ně?  touše Bohmba". Také spolupracuji křižovníků 
organizace seminářů v terénu a po-na edici významného historického Ano, tato změna bohoslužeb je 

s červenou hvězdou chopitelně k vědeckému snažení pramenu našeho řádu, Deníku vel- v souladu s mým přáním. Kaple 
patří i publikační činnost.mistra J. I. Pospíchala, na kterém je byla dlouhou dobu nepřístupná, 

spousta práce. Mou zálibou i mým V otevřené encyklopedii Wi- dokud ji opět nepřevzal náš řád do Pane magistře, od 1. října 
povoláním na KTF je umění rané- kipedie není heslo kostel sv. Jiří v správy, bohužel bez ekonomické-2009 přicházíte k nám z kostela 
ho novověku, jednoduše se věnuji Praze Hloubětín. Můžete nám ho zázemí. Můj řeholní spolubratr sv. Jiří v Hloubětíně, přesněji 
tedy barokní epoše, jež byla pro tento kostel několika slovy při- P. Lukáš  ji před pár lety zprovoznil přibral jste si duchovní správu  
náš řád velmi významným údobím blížit? a já na započatou aktivitu navázal a naší Ďáblické zámecké kaple Nej-
rozkvětu. Právě Pospíchal byl vel- snažím se nyní rozšířit počet boho-Kostel sv. Jiří v Hloubětíně je světější trojice. Kostel sv. Jiří v 
mistrem v závěru 17. století a pan služeb, aby místní nemuseli dojíž-původem raně gotická jednolodní Hloubětíně má bohatou tradici, 
Bohmb mezi léty 1722 - 1750. dět do okolí, když mají kapli doma. stavba snad ze 3. čtvrtiny 14. stole-duchovní služba zde je jistě ná-
Podle možností se trochu snažím i Pochopitelně bych rád navázal in-tí, jež byl barokně rozšířen a zaří-ročná. Dále jste angažován v 
vypomáhat  v Muzeu Karlova tenzivnější spolupráci s místními zen roku 1695 za generála velmist-Ústavu dějin křesťanského umě-
mostu, kde nedávno proběhla vý- spoluobčany, kteří, jak pevně vě-ra Waldsteina, ovšem jistě výkon-ní na  Katolické teologické fakul-
stava o sv. Janu Nepomuckém . řím, mají skrze dlouholetou tradici ným činitelem byl generální převor tě Karlovy univerzity jako vyu-

vztah k našemu řádu stejně jako v V tomto semestru jste garan- Pospíchal. Bohužel byla stavba čující pro bakalářský a navazu-
Hloubětíně. Domnívám se, že tem i vyučujícím v rozsahu 28 zcela novogoticky přestavěna v jící magisterský studijní pro-
Hloubětín s Ďáblicemi je dobrá hodin v předmětu s  názvem duchu tehdejšího purismu  A. Saen-gram "Obecná teorie dějin umě-
kombinace pro duchovního správ-"pražské klášterní kostely rané- gerem v roce 1892 a zhruba v této ní a kultury". Jak rozvrhnete 
ce. Právě už v 18. století dojížděli ho novověku". Můžete nám Vaší podobě známe kos te l  sv.  J i ř í  síly mezi kostel sv. Jiří v Hlou-
křížovníci z Ďáblického statku do kantorskou aktivitu v tomto se- dodnes. Pro křížovnický řád je z bětíně a kaplí Nejsvětější Trojice 
Hloubětína, než se později obě du-mestru přiblížit? A prosím při- historického hlediska chrám sv. Jiří v Ďáblicích a fakultu? A máte 
chovní správy oddělily.dat něco obecného o Vaší aktivitě významnou stavbou, protože sem ještě jinou pracovní aktivitu či 

v Ústavu dějin. měli právě přijít dle zbožné legen- Na závěr bych rád zmínil, že záměr získání dalšího odborné-
dy první křižáci ze Svaté země již "Půlnoční" bude  24. 12. přesně ve V zimním i letním semestru ho, pedagogického či vědeckého 
1217 a sv. Anežka Přemyslovna je 24 hodin. Ovšem na počátku doby přednáším Úvod do barokního titulu? Věřím, že Vám, přede-
měla dále odtud uvést ke sv. Petru Adventní zvu také všechny Ďábli-umění, jde tedy o přednášky z ev-vším s organizací pomůže pan 
Na Poříčí. V době barokní právě čáky, aby si přinesli adventní věn-ropského baroka a našeho českého. Pavel Strnad, správce kaple Nej-
byl kostel vyzdoben malířským ce, které všem požehnám.Dále vedu seminář také po oba se-světější Trojice v Ďáblicích, kte-
cyklem řádových dějin a my může-mestry s názvem Pražské klášterní Děkuji za rozhovor a přeji Vám rý je nám velmi dobře znám, pře-
me jen želet, že se nám díky radi-kostely raného novověku. Zde se především příjemné chvíle mezi devším jeho přátelským přístu-
kální přeměně interiéru v 19. věku mají studenti seznámit s typologií námi Ďábličáky.                                             pem i aktivitou při rekonstrukci 

             nedochoval.staveb různých řádů, které vybudo-kaple, dále  jako ministrant. Je-
                                        foto a text:  valy fenomenální soubory církev- Při přátelské besedě s místní-ho výzdoby kaple o vánocích 
          Ing. Zdeněk Sobotka, Dr.Sc., ních staveb, jež neodmyslitelně mi věřícími 20. září po mši svaté jsou velmi příjemné.                                   kronikář obcepatří k pražskému baroku. Vyžadu- v zámecké kapli Nejsvětější troji-Původně jsem myslel, že polo-

vinu času budu věnovat farnosti a 
polovinu fakultě, ovšem záhy jsem 
zjistil, že je to nesmysl, že to prostě 
nejde. Práce se neustále prolíná a je 
třeba dělat to, co má právě před-
nost. Krom toho práce katolického 
duchovního se náramně snoubí s 
kunsthistorií, není tomu tak? Takže 
bych řekl, že tato dvě povolání se 
vzájemně doplňují. Na KTF mám 
být dva dny v týdnu, ovšem ve sku-
tečnosti, když je nutno, musím se 
účastnit i jiných fakultních aktivit, 
ne jen přednášení. Duchovenské 
aktivity spočívají povětšinou v za-
jišťování svátostí ve farnosti Hlou-
bětín, která mi byla svěřena a také 
v kapli Nejsvětější Trojice v Ďábli-
cích. Snažím se krom základní 
kněžské služby, to znamená boho-
služebného provozu, věnovat dle 
možností i čas pastoraci v terénu 
svých oveček.

Pan Strnad krom práce v kláš-
teře, mi i dobrovolně pomáhá se 
zámeckou kaplí Nejsvětější Troji-
ce v Ďáblicích a jsem za to moc 
rád. Bohužel, právě tato vzácná 
stavba vrcholného baroka by po-
třebovala nutných restaurátor-
ských zásahů, poněvadž nám do-
slova padá na hlavu veškerá fres-
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starostka obce paní Danuše Ševčí- mateřské školky, bylo vidět uvol-
ková. Následovalo uvítání každého nění i oprávněná hrdost na úspěch. 
miminka starostkou obce a malý Po skončení programu přisedli k 
dárek s pamětním list em . připravenému příjemnému občer-

Nejvíce na uvítání občánků stvení oslavenci s rodiči i prarodi-
bodoval dětský sbor z naší mateř- či. Kromě uvítání občánků mnozí 
ské školy pod vedením paní učitel- rodiče i prarodiče se vzájemně prv-
ky Fraňkové. Dlouhotrvající ovace ně setkali a projednali "sousedské 
byly jen potvrzením úspěchu . vztahy", což je další přínos této ak-

V sousední jídelně školy bylo ce pro pohodu v obci.  
      připraveno občerstvení pro všech-

ny přítomné. První k dobře připra-   Ing. Zdeněk Sobotka Dr.Sc.,                           
           za přispění Dr. Jany Bártovévenému občerstvení přisedl sbor z 

Bártové. Vítání se opět uskutečnilo Vítání v minimálně dobrém stylu v pří-
jemném prostředí Atria naší zá-nejmladších kladní školy. Celkem jsme přivítali 
27 občánků (15 chlapečků a12 hol-občánků Ďáblic čiček).  

Miminka byla vítána na klí-
Po roce jsme se znovu sešli 21. nech maminek ve dvou řadách, vza-

října 2009, abychom uvítali opět du seděli otcové a prarodiče, pokud   
nejmladší občánky Ďáblic. Je to intenzivně nevyužívali fotoaparáty 
velmi chvályhodná akce naší obce, nebo kamery.  
přesněji sociální komise pod vede- Úvodní slovo pronesla paní Dr. 
ním předsedkyně komise Dr. Jany Jana Bártová, hlavní slovo měla 

videlně zásobováno dřevem. Ná-Piknikové místo vštěvníci musí dodržovat návštěv-
ní řád, především podmínky pro v Ďáblickém háji
rozdělávání ohně. Tento návštěvní 
řád je na tabuli v piknikovém mís-

V rámci projektu čisté a zelené tě. Kontrolu návštěvního řádu bu-
Prahy začala v některých lesích de provádět lesní stráž a strážnici 
hlavního města vznikat pikniková městské policie. 
místa po vzoru Bratislavy či New Piknikové místo umožňuje 
Yorku. Jedno z nich se vyskytuje v příjemné posezení spojené s grilo-
našem katastrálním území Ďáblice, váním. Lokalita je označena cedulí 
v Ďáblickém háji. Přesnější poloha "Piknikové místo". 
je v přiložené mapce. Toto pikniko- Přeji příjemné chvíle strávené 
vé místo je samozřejmě vybaveno v našem Ďáblickém háji při opéká-
ohništěm, dřevěným stolem s lavi- ní špekáčků či jiném grilování.
cemi, odpadkovým košem a  mo-                    
bilní toaletou. Pracovníci lesů sli-                   
bují, že piknikové místo bude pra-                   Ing. Zdeněk Sobotka, DrSc.

Dolní Chabry

Ďáblický háj

Piknikové místo

Vozovna Kobylisy
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Vypuštění se nám povedlo a děti ny nás šlo více než šedesát. Večer pěkným počasím se nám výlet se Školní družina sledovaly, jak lampion stoupá k se nám vydařil. I počasí bylo mi-vydařil. Na začátku školního roku 
nebi. Vystoupal opravdu vysoko a lostivé, neboť pršet začalo až po jsme vyhlásili soutěž ve výrobě v roce 2009-2010 lampionů. Děti spolu s rodiči doma 

vyrobily krásné lampiony, které 
V letošním školním roce pra- zdobily atrium školy. Do soutěže 

cuje naše školní družina podle pro- se zapojilo kolem padesáti dětí. Na 
jektu "Zdravá družina" a ačkoliv je začátku října proběhlo vyhodnoce-
teprve krátce po začátku školního ní o nejkrásnější lampion. I když 
roku, stihli jsme již spoustu věcí. všechny lampiony byly krásné, na 

Od září pravidelně navštěvují první pomyslné příčce se mohl 
přihlášení žáci solnou jeskyni v umístit jen jeden.  Všichni zúčast-
Letňanech. Pro velký zájem se děti nění byli odměněni bonbony. Děti, 
střídají ve dvou skupinách. Žáci které se umístily na 1. - 10. místě, 
druhých tříd, kteří chodí na plavec- dostaly navíc malé věcné odměny 
ký výcvik, zahájí návštěvy solné a sladkosti. Koncem října jste nás 
jeskyně v lednu 2010. V jeskyni mohli potkat na lampionovém prů-
máme připravené hračky, které vodu. Sraz jsme měli před školou v 
děti používají na soli - písku (lopat- šest hodin večer. Děti přišly v do-
ky, kyblíky). V jeskyni jsme nece- provodu rodičů, sourozenců, babi-
lou hodinu a je zde příjemné tlume- ček, ale i dalších kamarádů. Potěši-
né světlo a teplo. lo nás, že se na průvod vypravily i 

V září uvítala školní družina děti z Březiněvsi a Báště. S rozsví-
nové žáčky prvních tříd návštěvou cenými lampiony, převážně těmi 

poté zhasl. Následně jsme pokračo- skončení průvodu.zoologické zahrady v Tróji. Viděli soutěžními, jsme vyrazili do ulic 
vali dál v průvodu ulicemi Ďáblic, V září byla vyhlášena ještě jed-jsme lední medvědy, lachtany, pa- Ďáblic. Šli jsme okolo Prefy, kde 
kolem školky a zpět ke škole. Účast na soutěž a to Svatováclavské peče-poušky a mnoho dalších zvířat. S jsme vypustili "lampion štěstí." 
byla opravdu nečekaná. S lampio- ní. Tato akce byla spíše pro rodiče 

dětí, ale o to větší radost byla při 
ochutnávání dětmi a jejich rodiči. 
Také této soutěže se účastnilo ko-
lem čtyřiceti dětí a jejich šikov-
ných maminek i tatínků, kteří pekli 
různé dobroty. Během vyhodnoce-
ní byly pro děti připraveny soutěže 
a vystoupení děvčat, která navště-
vují kroužek aerobiku. Kromě 
ochutnávky koláčů, bábovek, závi-
nů a dalších krásných a dobrých 
výrobků, byly děti pohoštěny limo-
nádou. Také toto družinové odpo-
ledne se dětem i rodičům moc líbi-
lo.

Věříme, že i další akce, které 
máme pro děti v naší školní druži-
ně pro letošní rok přichystané, se 
budou dětem i jejich rodičům líbit 
a co nejvíce dětí se do nich zapojí. 
Fotografie z jednotlivých akcí si 
můžete prohlédnout na webu naší 
školy.

Za ŠD 
Olga Sládková 

a Vlasta Poláčková
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Na úterý 20. října připravila strumentální, jiné byly doplněny 
ŠKK pro občany Ďáblic již druhý zpěvem slečny Klárové nebo pana 
koncert letošního podzimu. Svým Klára. Pětice protagonistů nám 
vystoupením nás tentokrát přijelo všem připravila krásný podvečer, 
potěšit Klárovo kvarteto. V jejich na který budeme dlouho rádi vzpo-
podání zazněly nejen skladby z mínat.
repertoáru Osvobozeného divadla Věřím, že po koncertě odchá-
a Semaforu, ale rovněž filmové zeli domů jen spokojení diváci. Za 
skladby Karla Svobody či písně z Klárovo kvarteto to mohu potvrdit 
repertoáru skupiny Olympic a Edi- zcela zodpovědně. Moc se jim u 
th Piaf. Program, který pro nás pan nás líbilo a říkali, že za tak báječný-
Klár sestavil a kterým nás mluve- mi diváky, kteří v sále vytvořili 
ným slovem provázela slečna Klá- skvělou atmosféru, se budou vždy 
rová, všechny přítomné nadchl. rádi vracet.

V podání smyčcového kvarteta Za školskou a kulturní komisi 
zazněly například skladby David a ještě jednou všem divákům i všem 
Goliáš, Pramínek vlasů, Lásko má protagonistům moc děkuji.

                                       M. Bulirschovájá stůňu a další. Některé byly in-

Klárovo kvarteto

Návštěva 
Národní galerie 
ve Veletržním 

paláci

Žáci pátých tříd navštívili 8. 
října 2009 NG s doprovodným pro-
gramem. Z prací žáků Aničky S., 
Františky T., Pavlínky H., Domini-
ka L. a Nikolky K. jsem vybrala 
následující ukázku:
                 

    "Po zahájení návštěvy jsme 
se stali skupinou badatelů. Před vý-
stupem do 3. patra jsme se seznámi-
li s pravidly chování v galerii. Po 
krátkém představení a seznámení s 
lektorkami jsme dostali první úkol, 
složit z malých dílků obraz. Dru-

hým úkolem bylo při prohlídce galerie najít originál. Když jsme ho našli, dozvěděli 
jsme se, že autorem je malíř Jan Zrzavý a obraz se jmenuje Kleopatra. Při prohlídce 
jsme se seznámili s některými pojmy, které se vážou k výtvarnému umění, jako akt, 
portrét, busta. Třetím úkolem bylo nakreslit obraz "Kleopatra".

Každý dostal kousek skládačky a měl ho zvětšeně namalovat. A tak se nám podaři-
lo společně namalovat kopii, ale zároveň i originál.

Návštěva se nám moc líbila a těšíme se na další."                                     
                                                             V.  Nepomucká,třídní učitelka 
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ĎÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ

ˇ̌

strana 10                                                                                                                                                                             11/2009                                                                                                                                                                          

Informace 
z mateřské 

školky

První  týdny školního 
roku 2009 - 2010 máme za 
sebou. Nově přijaté děti si 
pomalu zvykají na paní uči-
telky, ubývá slz. Do školky se 
začínají těšit stejně jako je-
jich starší spolužáci. O to, aby 
děti chodily do mateřské ško-
ly opravdu rády, se starají 
nejen paní učitelky, ale všich-
ni zaměstnanci MŠ.   

Během jarních měsíců a v 
době letních prázdnin jsme se 
na příchod nových dětí pečli-
vě připravovaly a snažily se 
pro ně vytvořit krásné a pří-
jemné prostředí. Na zahradě 
školky se nám podařilo zrea-
lizovat další úpravy zeleně, 
které obdivují všichni. Dále 
byly upraveny 2 třídy. Došlo 
zde jednak k výměně oken a 
jednak k zateplení. Generální 
úklid celé školky po těchto 

policií. Její zástupci se-
znamují děti pomocí pro-
gramu Medvídek Brum-
la, jak se chovat v jednot-
livých situacích. Od října 
děti mohou navštěvovat 
různé kroužky - angličti-
nu, flétnu, zpívánky, vý-
t v a r n ý ,  l o g o p e d i e .  
Všechny tyto kroužky 
jsou vedeny lektory z 
agentury Kroužky. 

Další kroužek - ta-
nečky - vede již tradičně 
paní učitelka Dluhošová. 
Na podzim nás čeká celá 
řada akcí, další divadla, 
fotografování a přede-
vším se postupně začíná-
me připravovat na nej-
krásnější svátky v roce, 
na Vánoce. Paní učitelky 
začínají pomalu s dětmi 
nacvičovat vystoupení 
pro rodiče a prarodiče. 
Věříme, že se vydaří a 
těšíme se, že se na své 
ratolesti přijdete, tak ja-
ko každý rok, podívat.

Závěrem děkuji paní 
A. Vránové, která něko-
lik let vedla účetnictví 
Fondu rodičů a pomáha-
la s organizací mnoha tech. Velký dík patří všem rodičům i divadelní či hudební představení, úpravách zvládla velmi rychle a 

akcí. Nyní se těšíme na spolupráci - sponzorům, kteří nám s dovyba- která se konají vždy jednou za mě-kvalitně firma pana Medala. Vel-
s paní Ing. A. Sýkorovou.vením a zkrášlováním jednotli- síc. V září se dětem velmi líbilo kou radost máme i z toho, že jsme 
                                 vých tříd pomáhají. vystoupení pana sokolníka, kde se konečně mohly vybavit novým 
                                 Jak jsem již zmínila, chceme, chlapci a děvčata dozvěděli, jak nábytkem třídu Zajíčků. Vybavení 

aby děti chodily do školky rády. K žijí draví ptáci a mohli si je i pohla-tříd je velmi nákladná záležitost, 
tomu přispívá i řada akcí, které ve dit a nakrmit. Kromě toho začala                                  Martina Buderová, proto probíhá postupně v závislos-
školce probíhají. Mezi ně jistě patří školka spolupracovat s Městskou zástupkyně ředitelky školy                                                                        ti na našich finančních možnos-
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ho dorostu si vedli 
úspěšně a vykopali 
si II. třídu.

Tak konečně po 
dlouhých letech se 
opět  v  Ďáblicích 
začala hrát I. A tří-Družstvo dospělých hrálo v 
da, což si fandové a sedmdesátých letech I. B třídu - 
funkcionáři dávno oddělení B a měla v této soutěži 
zasloužili. Dobrá soupeře: Újezd Praha 4, Tatran SZ, 
práce výboru, trené-TJ Podolí, S. Královice, D. Pan-
r a  a  p o c t i v á  h r a  krác, S. Hloubětín, S. Březiněves, 
všech hráčů přines-A Čakovice, TJ Hostivař, S. Uhří-
l a  p o  r o c e  d a l š í  něves, Uhelné sklady Vršovice 
vysněný sen - hrát 1870 a Viktorie 8. 
ještě vyšší  tř ídu.  V této soutěži skončilo druž-
Toto přání se usku-stvo na 7. místě s těmito výsledky: 
tečnilo a fotbalový 10 výher, 5x nerozhodně, 11 pro-
oddíl v roce 1996 her, skóre 57:48, 25 bodů. Dorost 
postupuje do praž-hrál III. třídu - oddělení D. V soutě-
s k é h o  p ř e b o r u .  ži skončil neradostně, a to až na 
Družstvo bylo bě-posledním 12. místě: 2x vítězství, 
hem soutěže v I. A PO Praha.1x nerozhodně, 19 proher, skóre 
třídě opět doplněno kvalitními hrá- Soutěžní sezona 1997 - 1998 v 22:108 a 5 bodů.
či, ale bylo škoda, že mezi těmito pražském přeboru seznala v našem Starší žáci hráli II. třídu - oddě-
jmény bylo málo ďáblických od- oddíle několik změn. Trenérem se lení D.  A dopadli v tabulce hodno-
chovanců. (Nyní ještě několik stal pan Jan Vlček, rovněž v hráč-cení také špatně. Stejně jako dorost 
vzpomínkových fotografií mla- ském kolektivu byly změny. Přišli na posledním místě. Družstvo do-
dých fotbalistů.) brankař Řezáč K., hráči Boštík H., spělých hrálo až do roku 1994 I.B k boji o holé přežití. To se ale neko-

V soutěžním ročníku 1996 - Krása V., Krpeš H., Průša J., Šich třídu. V tomto roce - po příchodu nalo (se sponzorem odešlo i něko-
1997, kdy se začal hrát pražský pře- M., Tesař P., Vyšata K.firmy Vela do oddílu - se oddíl opět lik kvalitních hráčů společně s tre-
bor, vedl družstvo trenér Vladimír V konečné tabulce pražského dočkal nového názvu "FC VELA nérem Vlčkem do Uhelných skla-
Pacovský, sekretářem byl nadále přeboru jsme se opět umístili na 3. ĎÁBLICE". Po doplnění dobrými dů). Ďábličtí věděli, co hrát, uměli 
dlouholetý člen výboru pan Josef místě s těmito výsledky 15 - 11 - 4; a kvalitními hráči se podařilo v tom- být trpěliví a drtili soupeře ze stan-
Karásek. Mužstvo hrálo ve slože- 64 : 47, 56 bodů.to roce vybojovat si postup do I. A dardek a brejků. Sponzorem se sta-
ní: Hampl Jiří, Jahoda Mário, Kup- Fotbalový přebor v soutěžní třídy pražské soutěže. Byl to oddíl la .A.S.A. Praha. V ukončené ta-
čík Jan, Muška Jiří a Miroslav, Str- sezóně 1998 - 1999 pokračoval dál, dospělých a hrál vyšší třídu. Za- bulce tým skončil v pražském pře-
nad Ladislav, Šlegr Kamil, Tříska ale už zase pod novým názvem a to sloužil se o to hráčský tým, který boru na 4. místě.
Karel, Veniger Pavel, Volf  MartinVladimír Pacovský "ASA Ďáblice". Trenérskou funkci trénoval . Kapi- Po změně sponzora se uskuteč-
brankář - Diviš Petr. převzal Mikuš Zdeněk (hrál za Duk-tánskou pásku nosil v první polovi- nila volba nového výboru v tomto 

Jirka Kučera ml. Po ročním působení v soutěži lu Praha).ně soutěž  a v dru- složení:Stolina Jar. ml., Šedivý  
Ladislav Strnad pražského přeboru jsme obsadili 3. Proč ta náhlá změna názvu? Co hé polovině . Nej- Zdeněk ml., Ropek Ivan, Karásek 

Petr Halo. místo v konečné tabulce (16 vítěz- k tomu psala MF Dnes 3. prosince více gólů vstřelil  Po Josef, Novák Ladislav, Zachariáš 
ství, 4 remízy, 10 proher, skóre  53: 1998? .A.S.A. Ďáblice - největší dlouhé přestávce se opět podařilo Jiří, Mezera Jaroslav, Kovalčík 
36, 52 bodů). přeborová bomba v tom pozitiv-dát dohromady družstvo žáků. Je- Jan, Kučera Jiří st.

Zdeněk Prim- V soutěži bylo 16 oddílů. Po- ním slova smyslu. V létě po odcho-ho vedení se ujal pan Po odchodu trenéra pana Miku-
ke stup do vyšší soutěže si zajistil ce- du hlavního sponzora "VELA" pa-. Ten toto družstvo dovedl od žá- še se stal trenérem pan Líska, který 

lek Čechie BVB, sestoupilo TEM- na Lapky, byly Ďáblice odsouzeny  ků až do dorostu. Ve skupině starší- však po těžkém úrazu v zaměstnání 
musel funkci trenéra ukončit a pře-
dat ji panu Zábranskému.

Mužstvo odehrálo podzimní 
část soutěže 2000 v tomto slotění: 
Rokos, Zeman, Pichl, Šlégr, Rodr, 
Antal, Černý, Diviš, Dostál, Hrib, 
Malík, Bejšovec, Jahoda, Úlovec, 
Gonda, Langer, Šmejkal, Vítek.

Po slabých výkonech skončilo 
mužstvo po podzimní části soutěže 
pražského přeboru na předposled-
ním místě tabulky s pouhými 6 bo-
dy.

Kvalitní zimní příprava na jar-
ní soutěž nebyla dobře připravena. 
Tato skutečnost vedla k odvolání 
trenéra pana Zábranského z funkce 
trenéra a k mužstvu byl angažován 
nový zkušený trenér pan Milan 
Vitz. Dostal nelehký úkol - stabili-
zovat současný stav hráčského ká-
dru. Cíl byl před jarní soutěží jed-
noznačný, pokusit se o záchranu v 
soutěži pražského přeboru.
.                     (pokračování na str. 12)

Žáci v roce 1946 
stojící: Rathouský - Charvát - Von-
dráček - Rošk - Novák - Česák - 
trenér Kratochvíl
klečící: Dostál - Kahoun - Kouba - 
Zachariáš - Havíř

SK ĎÁBLICE 
KOPANÁ

1919 - 2009

Družstvo dorostu  psal se rok 1933
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hlášeni do soutěže starších žáků. Záložníci - Michal Šich (1971), 
Podzim roku 2001 zahajuje Ondřej Lípa (1981), Ondřej Vdo-

družstvo dospělých svoji soutěž v I. vjak (1983) ,  Miroslav Muška 
A třídě. Klub má v současnosti tři (1974), Jiří Černý (1968), Franti-
družstva: A + B mužstvo dospělých šek Bouček (1975)
a žáky. Útočníci - Michal Tomeček (1977), 

Dorost, který velice úspěšně Milan Žoledzievski (1972), Petr 
hrál první třídu ukončil svoji čin- Diviš (1975)
nost a to z důvodu dovršení věkové V roce 2003 se opět vrací zpět z 
hranice u větší části dorostenců, Uhelných skladů do našeho oddílu 
kteří tak již nemohli v této kategorii pan Richard Lapka. A to jako člen 
pokračovat. Proto bylo založeno B výboru. Byl pověřen funkcí spor-
- mužstvo dospělých. Toto mužstvo tovního managera. Jeho příchodem 
bylo přihlášeno do soutěže PFS - bylo mužstvo opět doplněno kvalit-
pražského fotbalového svazu ve 3. ními hráči. Trenérem A mužstva se 
třídě. Trenérem se stal pan Zdeněk stal pan Jaroslav Urban. Mužstvo 
Primke, který byl dlouholetým tre- se kvalitním tréninkem plně sou-
nérem žáků, později dorostu a v středilo na příští sezonu. Součástí 
podstatě tyto hráče vychoval. přípravy na hrací sezonu 2003 - 
Hrací sezona podzim - jaro 2001 - 2004 byla i účast v turnaji v Měši-
2002 dopadla pro družstvo takto: cích, ve kterém mužstvo zvítězilo. 
A mužstvo - I. třída, 12. místo, 7. Rovněž B mužstvo v přípravě na 
vítězství, 8 nerozhodně, 11 porá- podzim - jaro 2003 - 2004 začalo 
žek, score 33 : 37. 29 bodů trénovat pod vedením Jaroslava 
B mužstvo - III. třída, 3. místo, 10 - Lehovce. Vedoucím mužstva je 
5 - 7 - 52 : 47, 35 bodů. Ivan Ropek. Svoji přípravu začal 
Žáci- II. třída, poslední místo 2 - 1 rovněž i dorost pod vedením trené-
- 15 , 1 : 109, 5 bodů. ra pana Siváka. Vedoucím družstva 
Hrací sezona podzim - jaro 2002 - byl jmenován Jaroslav Vrtiška.
2003 Nově bylo v tomto roce založe-
A mužstvo - I. třída, 9. místo, 8 - 6 - no družstvo nejmladších žáků, tak 
12 , 55 : 51, 30 bodů zvaná přípravka. Jsou to chlapci ve 
B mužstvo - III. třída, 12. místo, 2 - věku 6 až 10 let. Přípravka byla rov-
5 - 15, 27 : 87, 11 bodů něž přihlášena do soutěže. Vede-

ním byli pověřeni paní Drtinová a 
Oddíl v tomto roce (2003) opět trenér pan Kratochvíl.

založil družstvo dorostu a vedením V sezoně podzim - jaro 2003 - době vrací k původnímu názvu z Přes veškeré úsilí realizačního 
byl pověřen pan Roman Kulík. 2004 se naše družstva umístila tak-roku 1919 a to "SK Ďáblice".týmu, trenéra, hráčů a přes to, že 

Soupiska A mužstva - podzim to:V roce 2001 se podařilo dát mužstvo mělo podstatně lepší herní 
2002. Brankaři - Zdeněk Vrána A mužstvo, skončilo v I. A třídě na opět dohromady po nějaké době projev než na podzim, tak se nepo-
(1971), Jiří Maršík (1977) 1. místě jako vedoucí celek si tímto družstvo žáků, kteří budou jistě no-dařilo pražský přebor v Ďáblicích 
Obránci - Pavel Veniger (1967), zajistilo opět postup zpět do praž-vými nástupci mládežnické kopané zachránit a mužstvo se po pěti le-
Pavel Tesař (1974), Pavel Vejvoda ského přeboru a to s jedinou poráž-v Ďáblicích. Vedením družstva žá-tech vrací pět do I. A třídy.
(1969), Michal Hrib (1980), Miro- kou 20 - 5 - 1, 71 : 26, 65 bodůků se ujal pan Kováč. Žáci jsou při-V tomto roce se oddíl po dlouhé 
slav Plessl (1972) B mužstvo, skončilo na 4. místě 9 - 

4 - 5, 42 : 35, 31 bodů
Dorost se umístil v tabulce na 

druhém místě. Protože postupova-
ly dva oddíly, vybojoval si dorost 
postup do I. A třídy. 
Starší přípravka ukončila sezónu 
na 10. místě 3 - 1 - 14, 29: 106  10 
bodů.

V tomto roce skončilo svou čin-
nost "B" mužstvo, důvodem bylo 
malé zapojení do činnosti oddílu, 
tréninková morálka a nedostatek 
hráčů. Počítá se však s opětovným 
přihlášením do soutěže, kdy do 
mužstva přijdou dorostenci, kteří 
dovrší dorostenecký věk.
Foto dorostenců z roku 2000 před 
rozpuštěním
Stojící odleva: Popkorný, Kužílek, 
Jeřábek, Šmejkal Jiří, Tresner, 
trenér Primke, Turek, Carballo, 
Fiala, Nepraš Ondřej, Cabaj
Klečící odleva: Žíhala, vedoucí 
družstva Vrtiška, Nepraš Petr, Ku-
čera, Šmejka Jan, Lapka, Dvořák, 
Wurm.

Takto také vypadala propagace k mistr. zápasům. Toto bylo umístěno 
na restauraci "Na růžku" (dříve hotel Veselý).

Pro vzpomínky opět několik archivních snímků: I. A mužstvo v roce 
1936

Jiří Zachariáš, dlouholetý 
činovník ďáblického fotbalu
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Ďáblické šlapky 
2009

Letos již počtvrté patřil druhý 
školní víkend milovníkům kol. So-
botního zápolení v Ďáblickém háji 
se zúčastnilo na padesát dětských 
závodníků. Přestože si i dospělí 
mohli změřit své síly v kategorii 
pro ně určené, nikdo nenašel odva-

hu.  Zdatní závodníci i ti, kteří na výchozího stanoviště ve svých pe-
kole seděli velmi nejistě, zdolali dálech.  
závod a veškeré disciplíny bravur- A protože zpáteční cesta byla v 
ně. rychlejším tempu, dorazili do Ďáb-

Na závěr byly pro každého cyk- lic všichni ve stejném čase. 
listu připraveny sladkosti a malé                                                                                                                   
dárečky. Na vítěze pak čekaly za-
sloužené odměny. Na nedělní výlet 
bylo sice chladněji, ale o to lépe se 
nám šlapalo do kopců. Odpočinko- Markéta Bouzková 
vá trasa vedla z Ďáblic do Nelaho- a Dana Činková

                                                                                                                        zevsi s možností návratu vlakem. 
Sdružení ďáblického míčeTi zdatnější se ovšem vraceli do 



ĎÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ

ˇ̌

strana 14                                                                                                                                                                          11/2009                                                                                                                                                                          

ˇKOMISE         TERMÍN              AKCE                         POZNÁMKA

ÚMČ
PRAHA - ĎÁBLICE

ŠKOLSKÁ 
A KULTURNÍ

11.12.                      Koncert A je to                   Vánoční koncert v 18,00 h v kapli               
                                                                                     Nejsvětější Trojice. 
                                                                                     Všichni jsou srdečně zváni.

16.12.                    Zastupitelstvo MČ       18,00 h v sále ZŠ

5.12.                Vánoční setkání seniorů       od 12,00 v jídelně a 

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

SOCIÁLNÍ

SPORTOVNÍ

24.11.                        Vánoční dílna -                 od 17,00 hodin v jídelně ZŠ pro děti 
                          vazba adventního věnce       i dospělé zdarma, přihlášky na tel. 
                                                                                     721137523 nebo zsuparkanu@volny.cz 
                                                                                     pomůcky - nůžky 

1.12.                      Vánoční koncert       od 19,00 v sále školy, pan Sevruk 
                                                                                     a jeho přátelé + pěvecký sbor, 
                                                                                      na závěr vánoční posezení 
                                                                                      s občerstvením, vstup zdarma

8.12.                        Vánoční dílna -                  od 17,00 hodin v jídelně ZŠ pro děti
                           výroba drobných dárků            i dospělé zdarma pomůcky - nůžky 
                   a ozdob z korálků a plechové folie   

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

24.12.                           Půlnoční mše         24,00 hodin v kapli Nejsvětější Trojice. 
                                                                                       Všichni jsou srdečně zváni.

od 4.12.         Výstava betlémů                   4.12. v Diakonii  v průběhu odpoledne
                       a drobných vánočních dárků        ukázky  tvorby betlémů. 
                                                                                       V následujících dnech výstava 
                                                                                       otevřená od 9,00 do 16,00 hodin.  

16.12.                       Adventní koncert         od 17,00 h v Diakonii, 
                                                                                       slavnostní slova pana faráře 
                                                                                       Erdingera.Všichni jsou srdečně zváni.

ŘÁD KŘÍŽOVNÍKŮ 
S ČERVENOU 

HVĚZDOU

14.12.                    Koncert žáků ZUŠ                 od 17,00 h v sále ZŠ
                                a sdružení Ďáblík

ZUŠ 
A 

SDRUŽENÍ ĎÁBLÍK

SDRUŽENÍ 
ĎÁBLICKÉHO 

MÍČE

DIAKONIE

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 30.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.
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! Masáže: záda+šíje 190Kč, dále 
medové, lávovými kameny, baň-
kové, nápoj zdarma. Bus Libě-
chovská. 

   Tel. 777 763 605.

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

!Vyučuji španělštinu. Mám vel-
kou zkušenost také s výukou po-
malejších žáků. 

   Tel. 286 88 65 79

Řádková inzerce

Poskytujeme tyto základní úkony:

Za předpokladu, že to provozní podmínky 
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
2) půjčování kompenzačních pomůcek na přechodnou dobu
3) další informace na uvedených kontaktech
ÚHRADA ZA SLUŽBY JE ÚČTOVÁNA PODLE PLATNÉHO CENÍKU.

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

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

Za finanční dary a příspěvky 
zaslané na náš účet:

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

č.ú. 1932094339/0800
v.s. 22

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA ĎÁBLICE

a

! Doprovod dítěte na trénink. 
Hledám spolehlivou paní/pána, 
která by 3x týdně (Po, Ut a Čt) od 
12.00 do 15.00 vozila mého 6le-
tého syna na trénink z Ďáblic do 
Letňan a zpět. Bližší informace 
na tel. čísle 737 312 594. Odmě-
na dohodou. 


