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ný směr bude prozatím do vyřešení Slovo starostky všech náležitostí zřízena prozatím-
ní zastávka před parčíkem při ul. 

V listopadu proběhlo jednání Hořínecké. Dle vyjádření zástupců 
ohledně nové trasy modrého auto- Dopravních podniků a Ropidu se 
busu č.348 (Ládví - Neratovice), samozřejmě předpokládá, že bude 
který by měl projíždět Ďáblickou vyhověno našemu požadavku a 
ulicí od 13. prosince tohoto roku. bude zde výhledově zastavovat i 
Již před výstavbou lokality "Nové další linka autobusu. Kromě toho 
Ďáblice" se počítalo se zřízením je přislíbeno zkrácení intervalů pro 
dalších zastávek MHD a to před linku č.103 také od 13.12.09. 
cukrárnou "U Emy" směrem na Vzhledem k tomu, že jsme již avi-
Březiněves a před garážemi (na- zovali obsadit nejvíce frekvento-
proti našemu hřbitovu) ve směru vané zastávky přístřešky, předpo-
na Ládví. Realizace obou zastávek kládáme, že i toto bude splněno. V 
(Investice OMI MHMP), respekti- případě, že by z finančních důvodů 
ve hlavně té směrem na Ládví, se toto nebylo provedeno v brzké do-
značně zdržela díky průtahům ze bě ze strany Dopravních podniků, 
strany majitelů pozemků v areálu tedy jak jsem již v některém minu-
Automotoklubu (garáží) při pro- lém Zpravodaji zmínila, budeme 
jednávání záměru a stavebního řešit vlastními investičními pro-
řízení. Nyní se věc pomalu rozpo- středky.
hybovala, nicméně je třeba opera- Na závěr mi dovolte, vážení 
tivně reagovat na nově vzniklou spoluobčané, abych vám všem po-
situaci, neboť máme samozřejmě přála klidné dny na konci tohoto 
eminentní zájem, aby integrovaný roku, hodně pohody a štěstí v kru-
autobus zastavoval v Ďáblicích hu vašich nejbližších o vánočních a 
(byť v hodinovém intervalu) i v novoročních svátcích, do roku 
tomto místě. 2010 pak co největší porci zdraví a 

Proto se prosazuje z naší stra- životního elánu a co nejvíce úspě-
ny, aby zastávka "U Emy" sloužila chů ve všem vašem konání.
podle původního návrhu a pro opač-                                    Danuše Ševčíková

Mezinárodní návštěva

V listopadu naši městskou část navštívila v rámci své cesty po Evropě
skupina představitelů vedení provincie Quingpu z části Shang - hai z Čí-
ny. Byli uneseni vzhledem i čistotou Ďáblic, některým, mimo jiné, moc 
chutnaly naše chlebíčky.                                                         Tomáš Engel

Pěkná 
silnice 

M á m e  d a l š í  
kus dobré práce za 
sebou, v ulici Kuče-
rové se dokočila 
horní část povrchů 
silnice a chodníků.                                                    

        
        Tomáš Engel

centrálních Ďáblic a bude zajímavě Park vedle doplňovat nejenom bytové domy, 
ale i budoucí restauraci v bývalé komína peci s komínem. Doufám jen, že 
majitelé psů nebudou ponechávat 

V době, kdy čtete nový Zpra- své miláčky volně běhat v této ob-
vodaj, byl dokončen nový park v lasti a navíc budou poctivě uklízet 
oblasti ulice Hořínecká vedle komí- případně nahodile zanechané psí 
na. Myslím, že architektonicky exkrementy.
naprosto skvěle zapadá do oblasti                                             Tomáš Engel
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Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme 
některé nejdůležitější body ze 
70. jednání rady) 

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

ne mezi MČ Praha - Ďáblice a ninkové hřiště TJ - Ďáblice umě- těchto pozemků z dosud platné-
bytovým družstvem Šenovská lý povrch" a pověřila starostku a ho koeficientu B na D a to s při-
541, na p.č. 65/1 v k.ú. Ďáblice zástupce starosty, aby vstoupili hlédnutím na charakter okolní 
s.r.o. spolu s TJ Ďáblice do jednání s stávající i plánované výstavby

! rozhodla o zrušení výběrového ! schválila znění smlouvy o uza- kompetentním orgánem MHMP ! souhlasila, aby kritéria pro vy-
řízení na stavební akci "Pěší vření smlouvy o smlouvě bu- o dofinancování na tuto akci plácení příspěvku za pobyty 
komunikace a parkově uprave- doucí o zřízení věcného břeme- ! schválila ve věci příspěvku na dětí v přírodě v roce 2010 byla 
né plochy, Rekonstrukce menší ne mezi MČ Praha - Ďáblice a svoz komunálního odpadu na totožná jako v roce 2009 (viz. 
parkově upravené plochy" Pra- PRE distribuce, a.s.na p.č. 65/1 a rok 2009: příloha č. 1 tohoto usnesení) a 

>ha 8 - Ďáblice, Červnová, Čer- p.č. 1026/1 v k. ú. Ďáblice. 1.1.úhradu příspěvku ve výši to: příspěvek ve výši 4 000Kč 
vencová, Srpnová ! souhlasila s předloženým plá- poplatkové povinnosti na 2. polo- na dítě ve věku 5 - 15 let
! souhlasila s volbou Mgr. Marti- nem zimní údržby v MČ Praha - letí 2009 bezhotovostním převo- ! rozhodla zahájit výběrové říze-

ny Postupové, do funkce příse- Ďáblice v období 2009 - 2010 a dem z rozpočtu MČ přímo správ- ní na stavební akci "Pěší komu-
dící u Obvodního soudu v Pra- objednáním údržby v tomto roz- ci poplatku dle seznamu odsou- nikace a parkově upravené plo-
ze 8 na čtyřleté funkční období sahu. hlaseného správcem poplatku chy, rekonstrukce menší parko-
let 2010 - 2014 ! nesouhlasila s úplatným převo- (MHMP). vě upravené plochy Praha 8 - 

>! vzala na vědomí, že na základě dem  pozemku p.č.1698/2 a po- 1.2.výplatu příspěvku ostatním Ďáblice, Červnová, Červenco-
žádosti MHMP převedl usne- věřila tajemníka  zaslat zamíta- poplatníkům po 1. březnu 2010 z vá, Srpnová" podle změny sta-
sením č. 29/61 ze dne 17.9. vou odpověď na MHMP Odbor rozpočtu MČ 2010. Nárok na pří- vebního povolení (rozhodnutí 
2009 pozemek p. č. 1731/6 do správy majetku a dále urgovat spěvek ve výši poplatkové povin- vydané dne 19. 10. 2009 OV 
svěřené správy MČ Praha - žádost MČ Praha - Ďáblice ze nosti na 2. pololetí 2009 budou ÚMČ Praha 8) 
Ďáblice dne 31.3.2008 o svěření pozem- poplatníci uplatňovat předlože- ! schválila znění výzvy k podání 
! schválila přidělení bytu č. 3 v ků  p.č. 70/2, p.č. 70/3, p.č. ním dokladu o zaplacení poplatku nabídky podle vzorové smlou-

domě Ďáblická 161/8 paní Jitce 642/3, p.č. 1747/4, p.č. 1559/1, za 2. pololetí 2009 a osobním do- vy o dílo a obchodních podmí-
Aston p.č. 1559/19, p.č. 1559/103, p.č. kladem k ověření trvalého poby- nek s tím, že lhůta pro podání 
! schválila znění smlouvy o uza- 1698/2 v k.ú. Ďáblice do správy tu. nabídek skončí dne 2. 12. 2009 

>vření smlouvy o smlouvě bu- MČ Praha -  Ďáblice 1.3 ukončit výplatu příspěvku k ve 12:00 hod. a otevírání obá-
doucí o zřízení věcného břeme- ! ve věci monitoringu podzem- 30. 4. 2010. lek s nabídkami a posuzování 
ne mezi MČ Praha - Ďáblice a ních vod - z devíti poptaných ! schválila poskytnutí finančního kvalifikace dodavatelů a hod-
paní Milenou Hoffmanovou a společností a předložených pěti daru oddílu tenisu TJ - Ďáblice nocení nabídek se uskuteční 
panem Tomášem Hebrem na nabídek: ve výši 10 000Kč dne 3. 12. 2009 v 15.00 hod.
pozemcích p. č. PK 267/66 a >EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.     ! jmenovala tyto členy a náhrad-
p.č. PK 267/156 v k. ú. Ďáblice.      s nabídkou 96 000Kč níky komise rady pro otevírání 

> EKORA  s.r.o. obálek s nabídkami a posuzo-
      s nabídkou 73 780 Kč vání kvalifikace dodavatelů a 
>GEOtest Brno, a.s. s nabídkou hodnocení nabídek:! schválila MUDr. Petru Sládko-
71 400 Kč     členvou za člena sociální komise 

! vzala na vědomí výroční zprá- >Aquatest s nabídkou 90 000Kč     1. Jaroslav Černý rady MČ Praha - Ďáblice
vu o činnosti a hospodaření Zá- >Mikolanda Miloš s nabídkou 20       2. František Churáček! nedoporučila vyhovět žádosti 
kladní školy a mateřské školy,   000Kč + DPH     3. Jiří Myslivecpaní Jarmily Lorencové a dal-
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu     vybrala rada nejlevnější nabídku         4. Karel Kučeraších vlastníků pozemků p.č. 
17 za školní rok 2008 - 2009     od společnosti "RNDr. Mikolan      5. Lukáš Sládek434, p.č. 439, p.č. 1576, p.č. 
! schválila znění smlouvy o uza-     da, Geologická služba s.r.o.".     náhradník1577, p.č. 1578/1, p.č. 1578/2 v 

vření smlouvy o smlouvě bu- ! vzala na vědomí aktuální infor-     1. Petr Jirkůk.ú Ďáblice, která požaduje na-
doucí o zřízení věcného břeme- maci o nedokončeném díle "Tré-     2. Martin Lonekvýšit koeficient míry využití 

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body ze 72. 
jednání rady) 

Zal.: 1956
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 

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

LEDEN 2010

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 Lád-
ví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky 
ulicí Pod hvězdárnou do kopce.             
! stanice U spojů bus 202 a 10 min. 

pěšky.            

za bezměsíčných večerů. Při nepří-25.1.Ing. Hynek Bulíř : SIBIŘ - POHÁDKY pro nejmenší promí-
(úplné za- znivém počasí (zataženo) se koná ČTYŘI KONTAKTY tání astronomických pohádek je 

tmění Slunce 1.8.2008) promítání filmů spojené s prohlíd- možné si objednat i individuálně 
kou  p ř í s t ro jového  vybaven í   FILMOVÉ VEČERY s pozoro- na č. 283910644 v pracovní dny v 
hvězdárny.                                          č a  s  o  v  é m     t váním oblohy v pondělí od 18:30. ermínu dle dohody.

4.1. Sluneční soustava, HROMADNÉ  NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek  17:30 - 18:30  mo-Míry a váhy                                            
hou hvězdárnu navštívit předem POZOROVÁNÍ  OBLOHY  dale-
objednané  skupiny  návštěvníků kohledy Čt 18:30-20:30/ Pá 22.1. 
(5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s Otevírací doba: Po 18-21, Čt 18:30 - 20:30 / Ne 14-16 a v  Po 4.1. 
dětmi, školy).  18:30-20:30/ Pá 22.1. 18:30- 20-21  za jasného počasí. Přístupné 

 pozorování oblohy ne-20:30/ Ne 14-16. 1.1.zavřeno . bez objednání. Program :
bo promítání filmů.PŘEDNÁŠKY astronomické , Denní  obloha:  

přírodovědné a cestopisné v pon- Slunce  -  povrch  se  skvrnami  ŠKOLNÍ  POŘADY
v Po,Út, St, Čt, Pá v 8:30 a 10:30 dělí od 18:30.          Noční obloha:  
pro předem objednané školní vý-11.1. Ing. Václav Přibáň: ZIM- Měsíc -  od 19.1. do 31.1.

- souhvězdí, zají- pravy. Vstupné:NÍ OBLOHA Mars - po celý leden
mavé úkazy a objekty 30,-Kč, pedagog. doprovod zdar-Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy 

ma. Bližší informace a objednávky 18.1. Zdeněk Lipovčan : BRA- - po celý leden
na č. 283910644. ZÍLIE Hvězdokupy,mlhoviny, galaxie - 

 zpracoval tajemník ÚMČ
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nou révou. Jak jste dosáhl Rozhovor této revoluce na statku?
Přispěla tomu změna reži-s panem mu, jsem si nyní svým pá-

nem. A mám smysl pro pořá-Jiřím Kmínkem  
dek. 

o statku  křížovníků, 
Jak se díváte na situaci, kdy jehož součástí je, 
statek i polnosti jsou "zablo-

přesněji byla, kaple kovány" již 20 let t.j. není 
vlastník -  některá pole či Nejsvatější Trojice
louky  jsou vklíněná do ob-
ce. Zřejmě by bylo vhodné 

Obec Ďáblice se začala rozví- transformovat tyto "vklíně-
jet v návaznosti na statek křížov- né" pozemky na stavební 
níků. Historie statku  včetně kap- parcely. Jak jsou řízeny a 
le Nejsvatější Trojice je dosti  zná- hrazeny opravy  budov?  
má, avšak dosti bílého místa je ve Ohradní zeď zahrady statku 
válečném období a poválečném po pravé straně při příjezdu 
období až do doby něžné revolu- do obce z Březiněvse roz-
ce v roce 1989. Uvítal bych, kdy- hodně nedělá dobrou vizitku 
by jako starousedlík, jste nám obci. Také budova v zahradě 
pomohl alespoň s novodobou his- senkranz. Výměra pozemku příslu- nám pomocí alespoň částečně s se již několik let rozpadá. 
torií či současností statku křížov- šející k tomuto statku byla přibliž- její novodobou historií? Stav vlastnictví, který je, není 
níků, jehož součástí byla kaple ně 40 ha.  Pamatuji si, že do roku 1957 či ideální. Církevní majetek je, či byl, 
Nejsvatější Trojice. S tímto cílem 1960 se konaly v kapli bohoslužby, veliký. A o tento velký majetek se 
si dovoluji položit Vám několik Obhospodařujete také pozemky docházel sem kněz. Následně do-zajímají různé skupiny.
otázek. mimo katastrální území Ďáblice?   šlo k uzavření kaple. V 80tých le-Drobné opravy nemovitostí 

Kolik máte zaměstnanců? Jaká je tech kaple dostala novou fasádu. provádí nájemce, větší opravy 
Od kdy bydlíte v Ďáblicích a od nejrozšířenější plodina a proč se Po listopadu 1989 byla kaple zno-(střechy, ohradní zeď k Březiněvsi) 
kdy jste se angažoval ve statku kří- odstoupilo značně od pšenice a  vu otevřena řádem křížovníků. provádí, či má provádět, pozemko-
žovníků? řepa  snad úplně vymizela?  vý fond.  

V Ďáblicích bydlím od roku Mám pronajmuty i pozemky v Předpokládám, že zámeček, jehož 
1957, ve statku pracuji od roku sousedních katastrálních území.  součástí je kaple, byl po roce 1948 Katastrální území Ďáblice měří  
1975. Všechny pozemky obhospodařuji  využívána jako kanceláře a byty. 738 ha. Část je zastavená (30 ha), 

s 9 zaměstnanci. Nyní pěstuji na Jaký je současný stav? Je uspořá-přibližně stejnou výměru tvoří za-
Předpokládám, že statek křížovní- 40% výměry pšenici, na 20% řep- dání zámku nyní v původním sta-hrady (29 ha). Zbytek je převážné 
ků včetně polí, jakožto církevní ku, na 20% mák a na 20% soju.  vu? Jak je využíván? Jsou Vám orná půda (525 ha). Obhospoda-
majetek, je ve správě státu, přes- Řepu nepěstuji z následujících dů- známé původní plánky zámku? řujete ornou půdu v celém katast-
něji pozemkového fondu. Jaká vodů: cukrovar v Čakovicích byl Pokud si pamatuji, využívání ru tj. máte pronajaté pozemky i od 
výměra polí patří ke statku křížov- zrušen asi před 25 lety. Nejbližší zámečku se až dosud nezměnilo.  ostatních soukromníků v katast-
níků? Předpokládám, že  všechny cukrovar je až v Dobrovicích u První poschodí je využíváno jako rálním území  Ďáblice?
pozemky máte od fondu pronaja- Mladé Boleslavi. Dále cukrovka je bytový fond, jsou tam tři byty. Pří-Obhospodařují ornou půdu v 
té. náročná na dopravu - zde je velmi zemí je využíváno  jako kanceláře celém katastrálním území Ďáblice. 

Ano, všechna pole, která patři- hustý provoz. V nepolední řadě by a sklady. S původními plánky zám-
la ke statku křížovníku mám prona- se nepřípustně znečišťovaly silni- ku jsem se nesetkal. Mohl byste vyjmenovat alespoň 
jaté od pozemkového fondu, výmě- ce, jejich průběžné čištění by bylo podstatnější vlastníky orné půdy, 
ra těchto polí je přibližně 130 ha. náročné.    Děkuji Vám za rozhovor a přeji která příslušela k dalším statkům 
Nesmíme zapomínat, že statek po Vám úspěchy v hospodaření.  v Ďáblicích? 
1. světové válce byl částečně roz- Středem zájmu obyvatel Ďáblic je Po statku křížovníků největší  
parcelován.                    Ing. Zdeněk Sobotka Dr.Sc, především kaple. Předválečná his-byl statek pana Ing. Steyskala, je-

                                         kronikář obcetorie kaple je dosti známa. Můžete hož polnosti mají výměru 130 ha. 
Při mé krátké návštěvě statku se Nyní statek vlastní Jana a Martin 
statek podstatně liší od bývalých Steyskalovi. Budovy statku, jako 
běžných státních statků, které se prakticky všech statků v Ďábli-
prakticky všechny vyznačovaly, cích, se nachází v ulici U Parkánu 
především před r. 1989, značným a v jejím pokračování (ulice Na 
nepořádkem v areálu statků.  Stro- Štamberku). Nyní má areál pro-
je nové, starší, rozbité i trosky byly najatý pan Čámský, kde provo-
různě umístěné zpravidla celoroč- zuje sběr železa, prodej písku a 
ně na dešti, často zarostlé trávou a drtě. Naproti přes ulici měl statek 
plevelem. V současné době ve stat- pan Jan Stejskal. Tento areál zdě-
ku křížovníků, který je Vámi řízen, dil pan Kudrnovský, který jej pro-
převážná část strojů je pod stře- dal.
chou, srovnaná, u garáží květiná- Dalším hospodářem byl pan  
če s pelargóniemi. Kolem rybníč- Battista, který vlastnil asi 40 ha.   
ku ve statku je oáza klidu a krásy  - Tento statek restituovalo několik 
na rybníku je několik desítek divo- dědiců, jejich mluvčím je pan Ilja 
kých kachen, které krmíte na umě- Smetana. Tento statek se nachází 
le vytvořeném ostrůvku. Na břehu v ulici U Parkánu č. 1  za hasič-
je klec s andulkami, cestička ko- skou zbrojnicí vpravo. 
lem rybníčku je z části tvořena Další statek vlastnil pan Ro-
krásným podloubím tvořeném vin-

Rybník ve statku křížovníků, v pozadí zámek s kaplí

Dvůr statku křižovníků
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organizuje obec, přesněji sociální plný žalu-Vánoční setkání komise pod taktovkou paní Dr. Ja- dek je zá-
ny Bártové. klad spo-seniorů Každý účastník byl osobně uví- j e n o s t i .  
tán a obdržel malý dáreček s přá- Dobře byl  sociální komise za 1*
ním příjemných Vánoc. Dárečky l a d ě n  d o  
byly výtvorem žáků naší školy.  p ř e d v á-Jsem přesvědčen, že málokterý 
Úvodní slovo pronesla paní Dr. Bár- noční do-občan příslušného věku odmítl 
tová - uvítala přítomné a popřála by krátký osobní pozvánku na vánoční setká-
dobrou chuť k následnému obědu. p r o j e v  ní seniorů, které se konalo 5.12. 
Oběd byl skutečně vynikající, dopl- starostky 2009 v hezky vyzdobených prosto-
něný zákusky, pivem a vínem. A  obce paní rách místní školy. Toto milé setkání 

D a n y  
Ševčíko-
vé. V pro-
g r a m u  
perlil sbor 
z naší škol-
k y.  J e  a ž  

becnou dobrou náladu a spokoje-zarážející, 
nost. jak ti caparti jsou schopni si zapa-

Odpolední příjemné setkání se matovat tak dlouhý program. Ova-
dosti protáhlo, sousedé si popoví-ce byly plně zasloužené. Během 
dali, zazpívali i zatancovali.  Je tře-oběda, po převzetí malého dárku, 
ba poděkovat všem, kteří přispěli děti vzájemně hodnotily své vy-
ke zdaru úspěšné akce. stoupení. 

Ti  kteří se nezúčastnili setkání Dlouhou dobu nás bavil písnič-
pro svůj nízký věk, se mohou jen kami z našeho mládí Karel Štědrý- 
těšit, že  v budoucnu stráví velmi mnozí jej doprovázeli zpěvem. 
příjemné odpoledne.K poslechu a k tanci nám hrál  

                                 pan Zigmund na svůj flašinet. Do-
                                  foto a text:provodný, stále se rozšiřující  sbor 
                              Zdeněk Sobotkaseniorek a seniorů, vyjadřoval všeo-
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Ještě pár fotek ze setkání seniorů.
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V3

K
výbězích. Viděli jsme poníky, ko-Exkurze zičky, ovečky, prasátka, slepice, 
králíky, roztomilé sovy pálené a do majestátního výra velkého.

Pak nás paní učitelka vzala do výrobny svíček
výrobny, kde to pěkně vonělo. Kaž-
dý si ozdobil  tři bílé svíčky barva-

3. prosince 2009 navštívily tří- mi, nalepenými obrázky a jednu 
dy 5.A, 5.B a 6. výrobnu svíček v barevnou jsme polili voskem. Do 
Šestajovicích. Žáci 5.B své dojmy skořápek od ořechů někteří lili 
z této exkurze popsali v hodině slo- vosk a dali knot a tak zhotovili plo-
hu. A zde jsou některé jejich zážit- voucí svíčky na Vánoce. Všem se 
ky. moc povedly.

Ve čtvrtek ráno jsme autobu- Potom nám paní vedoucí uká-
sem jeli do Šestajovic, kde je jediná zala stroj, který tyto bílé svíčky 
výrobna svíček v Čechách. Po pří- vyrábí. Je řízen počítačem a za jed-
jezdu jsme šli do obchůdku, kde si nu hodinu jich udělá 1200. Vyrábí 
každý naplnil sáček vonnou solí do je stlačením studeného parafínu, 
koupele, kterou tam taky vyrábějí. který firma nakupuje v Německu.
Potom jsme si nakoupili různé svíč- Byla to skvělá exkurze, moc se 
ky jako dárečky pod stromeček. nám tam líbilo a návštěvu doporu-
Překvapilo nás, že všechny jsou čujeme i vám.                                       
nestékající.  

Po svačině jsme se na zahradě                           Jitka Bartoňková,
                          třídní učitelka 5.B.podívali na zvířata v klecích a ve 

jsou naplánovány dvě taneční zába- která se uskuteční postupně ve 
vy. Jednu, Ples čertů a andělů, už všech třídách.
máme za sebou a druhou - Vánoční Za všechny zaměstnance ma-
diskotéku s Míšou Růžičkovou - teřské školy přeji všem dětem a 
pro děti objednala za Radu rodičů rodičům krásné vánoční svátky a 
paní Ing. Sýkorová. hodně štěstí a zdraví v novém roce 

Děti i paní učitelky srdečně 2010.                                                              
                                 Martina Buderová, zvou všechny rodiče na Předvá-
                              zástupkyně ředitelkynoční vystoupení a malá posezení, 

čekání alespoň trochu zkrátilo, jsou Poslední týdny pro žáčky připravovány různé ak-
ce, divadelní představení a taneční roku 2009 v MŠ zábavy. Koncem l is topadu se  
uskutečnilo vystoupení Hrombu-

Konec roku v mateřské škole je rác loupežník a čert, v prosinci si 
ve znamení velkého těšení na Váno- Lala divadélko nachystalo předsta-
ce, ale zároveň je to období, kdy se vení Ježibaba Ramcajda by ráda 
dětem čas, na rozdíl od nás dospě- oslavila Vánoce, ale neví jak na to. 
lých, neuvěřitelně vleče. Aby se Tento rok, jak již bylo zmíněno, 

Půlnoční mše

24.12. 2009
od 

24,00 hodin

v kapli Nejsvětější Trojice

Půlnoční mše

24.12. 2009
od 

24,00 hodin

v kapli Nejsvětější Trojice

Dne 11. 11. 2009 se vybraní Podzim žáci naší školy s paní učitelkou Bal-
carovou zúčastnili vzpomínkové v základní škole     akce - slavnostního kladení věnců 
při příležitosti připomenutí konce 

V naší škole od začátku školní- 1. světové války na Ďáblickém hřbi-
ho roku, kromě běžné výuky, pro- tově. Žáci byli pozvání prostřed-
běhla celá řada akcí. Žáci chodí do nictvím paní starostky Danuše 
divadel, na koncerty, do galerií, na Ševčíkové francouzským velvy-
dopravní hřiště, jezdí na exkurze - slanectvím v Praze.      
například do sklárny Něnašovice či V jídelně naší školy se dne 24. 
do svíčkárny Šestajovice, účastní 11. 2009 uskutečnil zábavně vzdě-
se akcí v Toulcově dvoře i akcí pořá- lávací pořad Renesanční vojenství 

aneb od Jiřího z Poděbrad po Ru-daných ekologickým sdružením 
dolfa II. Byl to již třetí díl cyklu, Tereza. Starší žáci navštěvují cyk-
který pro školy připravila agentura lus koncertů v Rudolfinu, žákům 5. 
"Pernštejni z Pardubic". Žáci se tříd začal cyklus návštěv ve Státní 
sami podílejí na přípravě i realizaci opeře Praha, ve škole funguje Klub 
těchto pořadů a všem se moc líbí.mladého diváka, Klub čtenářů, pro-

běhly hodiny keramiky, žáci se prů-
běžně zúčastňují sportovních sou-
těží, ale i soutěží vyhlašovaných 
ekologickým programem Recyklo-
hraní, do kterého je škola již dru-
hým rokem zapojena. (pokračování na str. 7)
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Ch

besídky žáků 1. až 4. třídy, ale také Podzim vystoupení pěveckého souboru, v 
tělocvičně školy předvedla své v základní škole     umění děvčata z kroužků aerobiku 
a v jídelně školy se konal vánoční 

Chlapci ze 2. stupně se zúčast- trh výrobků dětí školy. Výtěžek 
nili turnaje Prahy 8 v halové kopa- této akce - téměř 10 000 Kč - je vě-
né. Mladší žáci se ze 14 škol umís- nován, tak jako každoročně, na  
tili na 7. - 8. místě, starší žáci v kon- uhrazení školní docházky Samue-
kurenci 16 škol obsadili výborné 4. la, kterému v rámci "Adopce na 
místo. Příští turnaj již budou moci dálku" umožňujeme již šestým 
žáci hrát v nových dresech s logem rokem studium. Celé odpoledne se 
naší školy. Děkujeme sponzorům z mimořádně vydařilo. Děkuji všem 
řad rodičů, díky kterým jsme tyto žákům 1. až 4. třídy ZŠ a jejich uči-
dresy mohli zakoupit. telkám za přípravu krásných vá-

Za celou školu bychom rádi nočních besídek, děvčatům, která 
poblahopřáli naší žákyni Františce předvedla tři sestavy aerobiku a 
Tranové, která se zúčastnila Logic- jejich trenérce, paní vychovatelce 
ké olympiády 2009 a získala 8. mís- Gáborové, pěveckému souboru 
to ze 100 zúčastněných. školy vedenému paní učitelkou 

Velkého úspěchu dosáhla rov- Součkovou i paní učitelce Vevero-
něž děvčata 4. a 5. třídy, která se vé a všem žákům a vyučujícím, kte-
již delší dobu věnují stepu. Ema ří se na přípravě a realizaci vánoč-
Viačková, Adéla Poštulková a ního trhu podíleli. Děkuji všem ro-
Johanka Lukešová na mistrov- dičům i všem ostatním, kteří se na 
ství světa, které se konalo 2. a 3. vánoční odpoledne přišli podívat. 
prosince 2009 v Německu, obsa- Děkuji rovněž sponzorovi za slad-
dily v kategorii STEP - dětská ké odměny, které jsem následně 
formace s obručemi 1. místo a mohla všem aktérům vánočního 
staly se tak mistrněmi světa. Moc odpoledne předat. Měli opravdu 
gratulujeme. (viz foto "step") velkou radost.

Další velkou akcí školy je již Děkuji rovněž všem, kteří se 
tradiční "besídkový den". 2. pro- podíleli na vánoční výzdobě školy 
since se v sále školy konaly nejen a tím přispěli k vytvoření příjemné 

předvánoční atmosféry. Věřím, že krásné Vánoce a v novém roce hod-
stejně příjemná atmosféra nás bude ně zdraví, štěstí a pohody.

Milada Bulirschová, provázet po celý rok 2010 a přeji 
ředitelka školy všem, žákům školy, dětem ze škol-

a Jana Chmátalová, ky, jejich rodičům, zaměstnancům 
zástupkyně ředitelky

ZŠ i MŠ a všem občanům Ďáblic 

Pietní akt

Renesanční vojenství

Vánoční trhy

Step
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V

V

9. B s paní učitelkou Zelenayovou Karneval sportovní dopoledne v tělocvičně 
pro žáky třetích, čtvrtých a pátých a sportovní tříd.

Obě akce byly dokonale připra-dopoledne
vené, dobře organizované, všichni 
zúčastnění si je užili a byli spokoje-

V naší škole je již tradicí, že ni. Děkujeme našim "deváťákům" 
žáci 9. tříd připravují během svého a přejeme, aby se jim v tomto pro 
posledního školního roku na zá- ně tak důležitém školním roce vše 
kladní škole různé akce pro své dařilo a to nejen při organizaci akcí 
mladší spolužáky. Tradici nechtějí pro své spolužáky, ale hlavně v ob-
porušit ani současní "deváťáci" a lasti studijní.      
začali moc dobře.      Velice děkujeme také za spon-

V pondělí 16.11.2009 uspořá- zorský příspěvek na občerstvení a 
dala 9. A pod vedením paní učitel- odměny pro děti.
ky Veverové pro žáky prvních a                           Mgr. Jana Chmátalová, 
druhých tříd karneval v sále školy a                               zástupkyně ředitelky

ra). V jejich podání jsme slyšeli Vánoční koncert např. písně Jana Nedvěda nebo 
Markéty Mazourové. Koncert za-v naší škole končilo již tradičně vystoupení pě-
veckého souboru pod vedením 

V úterý 1. 12. 2009 se uskuteč- sbormistryně paní Lozoviukové. 
nil v prostorách naší školy tradiční Zazpívali nám nejen koledy, ale i 
vánoční koncert s punčem. Pro- písně E. Claptona nebo J. Lennona. 
gram sestavený panem Sevrukem Naplněný sál školy odměnil všech-
ve všech přítomných navodil pří- ny účinkující dlouhotrvajícím po-
jemnou atmosféru blížících se Vá- tleskem.   
noc. Na úvod vystoupil pan Sevruk K dokreslení příjemné vánoční 
(hoboj),  paní Veronika Lozoviu- nálady přispělo i následné posezení 
ková (soprán), paní Jana Hřebíko- s punčem a malým občerstvením v 
vá (housle) a pan Vladimír Jelínek jídelně školy. To pro nás všechny 
(klavír) ve skladbách G. F. Handela připravily paní kuchařky firmy So-
či B. Marcella. Následovalo milé dexo. Děkuji panu Sevrukovi a 
překvapení, vystoupení kytaristy všem účinkujícím i paní Petříkovo-
Davida Holého za doprovodu paní vé a paní Kulhavé za krásný večer.
Květy Černohlávkové (zpěv, kyta-                Milada Bulirschová, ŠKK
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E

Evakuace 
MŠ a ZŠ 

v Ďáblicích

ženého prostoru na jiné území (§ 15 
zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a § 
14 zákona č. 240/2000 Sb., krizový 
zákon). 

Z důvodů a nařízení výše uve-
dených pořádá každým rokem sbor 
dobrovolných hasičů Ďáblice ná-

Evakuace je jeden ze základ- cvik evakuace v mateřské a základ-
ních způsobů ochrany obyvatel- ní škole v Ďáblicích. Letos se poda-
stva, je souhrnem opatření zabez- řilo před všemi, krom obeznáme-
pečujících přemístění osob, hospo- ných osob, datum a čas tohoto ná-
dářského zvířectva a věcných pro- cviku utajit. Hasiči a vedení školky 
středků (strojů, zařízení a materiá- a školy tak měli možnost zazname-
lu) v daném pořadí priority, z ohro- nat bezprostřední chování dětí a 

ného a červeného spořádaně od- na určené seřadiště nad školou. Po 
cházely, za asistence dozorujících evakuování všech osob byly pro-
hasičů, na určené seřadiště "U Hol- story školy kontrolovány, zda v 
ců" .  Nejdéle  t rva lo  opuš tění  budovách někdo nezůstal. Nácviku 
prostor dětem z červeného pavilo- evakuace osob z  ohrožených 
nu. Zde jsou však děti nejmenší, prostor školy se zúčastnilo 22 do-
takže i tak byl čas opuštění prostor spělých a 196 žáků. Základní škola 
vynikající. Po evakuování všech byla vyklizena za rekordní 2 minu-
osob byly prostory školky kontro- ty.
lovány, zda v nich někdo nezůstal a Nácvik prokázal připravenost 
po ukončení cvičení počet kontro- dětí, žáků a všech pracovníků škol-
lován - nikdo nechyběl. Během ky a školy na případnou situaci, 
sedmi minut tak bylo z objektu škol- kdy budou nuceni rychle opustit 
ky evakuováno 13 dospělých a 121 prostory.                   Robert Eichler,

                     Starosta SDH Ďáblicedětí. Malí předškoláci prokázali 
připravenost na případnou odpovědných pracovníků v 
krizovou situaci a svou nebo-krizové situaci a tím cennější 
jácností asistující hasiče pře-údaje nácvikem získat.
kvapili. Po cvičení ještě pro-Obě evakuace proběhly v 
běhla malá ukázka hasičské jeden den a to 11. 11. 2009 
techniky. dopoledne. 
Dále pak následovala evakua-Nejprve byla evakuována 
ce základní školy. Před vyhlá-mateřská školka. Před vyhlá-
šením evakuace se žáci a uči-šením evakuace se děti na-
telé nacházeli ve třech patrech cházely ve třech pavilonech 
staré a nové budovy. Po vyhlá-mateřské školky (žlutý, zele-
šení evakuace rozhlasem, žáci ný a červený). Po vyhlášení 
bleskově opouštěli objekt ško-evakuace děti  spořádaně 
ly za dozoru vyučujících a opouštěly, za dozoru učite-
hasičů. Při opouštění budovy lek, objekt školky se zastáv-
byly všechny osoby počítány kou v šatnách. Při opouštění 
a po ukončení cvičení počet budov byly všechny osoby 
kontrolován - opět nikdo ne-počítány. Děti ze žlutého pavi-
chyběl. Žáci ze staré budovy lonu se řadily na vyhrazeném 
školy se řadili na určeném pro-prostoru před budovou a od-
storu v parku vedle budovy, cházely na určené seřadiště, 
žáci z nové budovy odcházeli ostatní děti z pavilonu zele-
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PLES FOTBALISTŮ
19.2.2010 

od 20:00 hodin

Atrium základní školy U Parkánu
Hraje Orchestr Václava Zelinky

Bohatá tombola

 

KAM ZA ZÁBAVOU



ˇ̌

strana 11                                                                                                                                                                          12/2009                                                                                                                                                                          

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

   Tel. 777 763 605.

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

!Vyučuji španělštinu. Mám velkou 
zkušenost také s výukou pomalej-
ších žáků. 

   Tel. 286 88 65 79

Řádková inzerce

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

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.

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ 

    

  

                           

Pražské plynárenské, a.s.    

Termíny přistavení:

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW 
Transporter, označeném logem Pražské plynárenské,a.s., zaparkova-
ném na pěší zóně na rohu ulic Osinalická a Hořínecká (u bývalého 

kina) v Ďáblicích. 

    11.01.10   od     9,00    do  11,30           
      8.02.10   od   12,30    do  15,00   
      8.03.10   od     9,00    do  11,30   
      3.05.10   od     9,00    do  11,30   
    31.05.10   od   12,30    do  15,00   
    28.06.10   od     9,00    do  11,30   
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