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Je potřeba zmínit, že hlavním Slovo starostky zdrojem pro naplnění této výdajo-
vé kapitoly je dobrovolný peněžní 

Vždy v začátku nového roku příspěvek od firmy .A.S.A. spol 
přicházejí na naší městskou část .s.r.o. Je poskytován začátkem no-
žádosti od sportovních organizací, vého kalendářního roku a vychází 
občanských sdružení a dalších zá- z výše uvedeného množství dove-
jmových organizací o finanční pří- zených odpadů na zdejší skládku v 
spěvek na podporu činnosti, pří- roce předcházejícím a násobků 
padně i o příspěvek na provozní dohodnuté konstanty 2,5 Kč/t. Dá-
náklady. V rámci rozpočtu naší MČ le je třeba uvést, že se množství 
je s tímto vždy počítáno v kapitole veškerých odpadů na ďáblické 
05 - Sociální věci, zájmová čin- skládce rapidně snižuje a na rok 
nost. Vzhledem k tomu, že se již 2010 se jedná o částku ve výši 453 
léta podporují hlavně sportovní 516 Kč. To tedy znamená, že se 
aktivity, především fotbalový klub plánované výdaje musí doplnit o 
při místní TJ Ďáblice, který se stará potřebnou částku z našeho roz-
o děti a mládež ve svých 5 týmech počtu, aby bylo možné i tento rok 
(děti předškolní až dorostenci), je vyhovět všem žádostem a hlavně i 
prioritně podporována tato činnost nadále podporovat činnosti, které 
a to finančním darem ve výši cca mají v Ďáblicích své místo. Moje 
450 tis.Kč každoročně. Další po- rozprava na toto téma má samo-
měrně velkou částku směřujeme na zřejmě i další pointu. Musíme se 
podporu sociální sféry v Ďáblicích, připravit i na alternativu, že s ukon-
konkrétně darem Diakonii ČCE, čením skládky bude nutné hodně 
která obstarává pečovatelské služ- sešněrovat i výdaje, a to na cokoliv. 
by především našim občanům. Pokud budeme chtít udržet vzhled 
Menši obnosy jsou schvalovány naší městské části a společenské 
také jako účelové např. hvězdárně, akce, budeme zřejmě muset hráb-
Svazu chovatelů drobného zvířec- nout i do vlastních kapes a i přidat 
tva, místnímu oddílu tenisu a také opět ruku k dílu. Nakonec na to 
se ze zmíněné rozpočtové kapitoly jsme byli kdysi zvyklí a velmi rych-
vyčleňují peníze organizátorům le jsme odvykli a to právě díky fi-
plesů či jiných společenských akcí nančním tokům za skládku do roz-
v Ďáblicích. Celková výše těchto počtu naší městské části.       
výdajů se pohybuje každoročně 

                           Danuše Ševčíkovákolem 600 tis Kč.

deno, celá problemati-
ka  je složitější. Na vol-
né pobíhání domácích 
zvířat v tomto případě 
pamatuje např. Zákon 
o  m y s l i v o s t i  
č.449/2001 Sb. v §8 a 
v§ 10, kde je stanove-
no, že ,,Je zakázáno 
vlastníkům domácích 
zvířat, včetně zvířat ze 
zájmových chovů a  
zvířat z farmových cho-
vů zvěře, nechat je vol-
ně pobíhat v honitbě 
mimo vliv svého maji-
tele nebo vedoucího."

V tomto případě 
bude ale určitě obtížné posoudit, 
zda konkrétní pes je mimo vliv ma-
jitele nebo ho tento má ve svém 
vlivu a ovládá ho. Tato problemati-
ka spadá spíše pod pravomoc mys-
livecké stráže, která by na toto mě-V poslední době se na Měst-
la v honitbě dohlížet na naplňování skou policii obrací  stále více obča-
zákona. Měl by být i jejím zájmem nů (i z řad volených zástupců MÚ 
řešit tuto problematiku v rámci za-Ďáblice), kteří chtějí znát odpověď 
chování klidu v honitbě.na otázku:,, Je možné volné pobí-

Závěrem je třeba občany ujis-hání psů v Ďáblickém háji ?". Odpo-
tit, že Městská policie nechce od věď není jednoznačná. Tato pro-
tohoto problému utíkat a v případě, blematika (volného pobíhání psů) 
že strážníci při hlídkové činnosti v je v celku trochu složitější, a to 
dané lokalitě zjistí porušování zá-zejména z pohledu řešení Měst-
kona,budou toto také v souladu se skou policií. 
zákonem řešit. Strážníci v posled-Na volné pobíhání psů v této 
ním období zvýšili množství a frek-lokalitě se nemůže vztahovat znění 
venci kontrol ve výše uvedené ob-obecně závazné vyhlášky hl.m. 
lasti. Kontroly se pochopitelně za-Prahy č.6/2001 o ochraně veřejné 
měřují i na jiné přestupky, ke kte-zeleně, jejíž porušování je přestup-
rým zde bohužel dochází. Je v kem, který může řešit a postihovat 
zájmu Městské policie, aby se na místě Městská policie (MP). 
všichni občané cítili v oblasti Ďáb-Následně odpovíme, proč tak není 
lického háje (pochopitelně nejen možno učinit. Ve výše uvedené vy-
zde) bezpečně a mohli zde příjem-hlášce č.6/2001 je uvedeno, že  
ně relaxovat či sportovat."Nechat volně pobíhat psy je zaká-

Úplně na závěr je nutno říct, že záno v zeleni, v zeleni v zástavbě a 
z chovu a držení psů v Praze se stá-ostatní veřejné zeleni." Zde jsme u 
vá poslední dobou značný feno-jádra věci. Jestliže má splňovat po-
mén, který některým rozumně uva-zemek některé z výše uvedených 
žujícím lidem už pomalu začíná kriterií, pak takto musí být vyme-
vadit. Stačí si vyjít na procházku zen v katastru,aby se na něj vztaho-
do Ďáblických ulic a každý takový valo znění výše zmíněné vyhlášky. 
člověk by to měl pochopit.Pozemky v Ďáblickém háji jsou 

však v katastru nemovitostí ozna-
čeny jako lesní pozemky. Znamená Zpracováno v součinnosti s OKR OŘ  
to tedy, v návaznosti na zmíněnou MP Praha 8

Sepsali : str. Stanislav Háva, vyhlášku, že zde psi  volně pobíhat 
Miloslav Piterka mohou. Jak však v úvodu bylo uve-

Volné pobíhání 
psů

!
UPOZORNĚNÍ

Na základě upozornění občanů vám dá-
váme tímto na vědomí, že se v Ďábli-
cích vyskytlo několik případů krádeže 
benzínu ze zaparkovaných aut! Prosí-

me o vaši ostražitost!

                                                                                                               redakce
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Zprávy z rady

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body ze 77. 
jednání rady) 

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body ze 76. 
jednání rady) 

tomboly
! schválila poskytnutí finanční-

ho daru za přínosnou práci pro 
obec panu Petru Čejkovi péče o 

! vzala na vědomí kritéria pro zimní kluziště
přijetí žáků do ZŠ a schválila 
směrnici č. 1/2010, která stano-
ví tato kriteria

! vzala na vědomí a souhlasila s 
podmínkami přijetí dítěte k ! rozhodla zahájit výběrové říze-
předškolnímu vzdělávání do ní na službu "Údržba veřejné 
Mateřské školy  Kučerové zeleně - Městská část Praha - 
532/26, ve školním roce 2010 - Ďáblice"
2011, uvedené ve směrnici č. ! souhlasila s poskytnutím fi-
2/2010 nančního daru ve výši 100 000 

! souhlasila se zněním smlouvy o Kč, který bude využit na ne-
ukládání biologických odpadů zbytné provozní náklady SKP 
na rok 2010 DIAKONIE ČCE v Ďáblicích

! schválila poskytnutí částky 12 ! schválila poskytnutí finanční-
000 Kč sdružení "Ďáblického ho daru ve výši 50 000 Kč SK 
míče" na náklady vynaložené s Ďáblice na činnost fotbalového 
přípravou Novoročního plesu a oddílu SK Ďáblice
proplacení na základě předlo- ! souhlasila se zprávou hlavní 
žených dokladů inventarizační komise k inven-

! schválila poskytnutí příspěvku tarizaci majetku a závazků MČ 
ve výši 10 000 Kč SK Ďáblice - Praha - Ďáblice k  31. 12. 2009 
fotbalový oddíl na náklady ple- ! schválila poskytnutí finanční-
su a poskytnutí komerční inzer- ho daru ve výši  10 000 Kč 
ce v Ďáblickém zpravodaji v Mateřskému centru Ďáblice, o. 
celkové částce maximálně do s. na podporu jeho činnosti
10 000 Kč společnostem, které 

                     zpracoval tajemník ÚMČnabídnou hodnotné ceny do 

SBĚR  NEBEZPEČNÝCH 
SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO 

ODPADU ZDARMA ! 

v úterý 27.4., 27.7., 26.10. 2010

Na základě oznámení Magistrátu hlavního města Prahy se 
uskuteční 

jednorázový sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, 
prostřednictvím speciálního krátkodobě přistavovaného vozidla a 

to v tomto rozsahu: 

V době od 16.30 hod. do 16.50 hodin 
                 u křižovatky ul. Hřenská - Květnová 

V době od 17.00 hod. do 17.20 hodin 
                   u křižovatky ul. Šenovská -U Spojů

V době od 17.30 hod. do 17.50 hodin 
                                   v ulici U Prefy

V době od 18.00 hod. do 18.20 hodin 
       křižovatka ul. Kostelecká-Legionářů (parkoviště)

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu a seznam 
stabilních sběren je k nahlédnutí na el. adrese http://envis.praha-

mesto.cz
Vyřazená elektrozařízení používaná v domácnostech (lednice, TV a 

PC monitory, rádia, videa atd.) a pneumatiky odevzdávejte do 
Sběrného dvora ve Voctářově ul. v Praze 8 , tel. 266 007 299, 

provozní doba Po-Pá 8.30-18.00 hod., So  8.30-15.00 hod.

 

v sobotu

27.3.2010 (10-13hod)

oblečení, hraček a 

dalších potřeb pro děti

se bude konat 

 

v tělocvičně Obecního domu v 

Ďáblicích.

POKUD MÁTE ZÁJEM 

O PRODEJ, 

INFO DOSTANETE NA MAILU

mc-dablice@seznam.cz

či webu

www.mc-dablice.cz

BAZÁREK
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19.2. a před osmou hodinou večer-Ples ní jsme očekávali kolik návštěvní-
ků přijde a zda celá ta příprava bu-fotbalistů de mít úspěch. Ostatní plesy pořá-
dané v Ďáblicích totiž na rozdíl od 

Když jsme v listopadu minulé- toho našeho již mají delší tradici a 
ho roku zjistili, že tenisté již nebu- také svoje stálé návštěvníky, se kte-
dou pořádat ples, vznikl nápad pře- rými mohou počítat, ale my jsme 
vzít  tuto štafetu.  Po několika začínali úplně od nuly. A jak to do-
schůzkách se začal rodit scénář Ple- padlo? To se těžko hodnotí z pozice 
su fotbalistů. Velkou výhodou by- pořadatele, každopádně nakonec 
lo, že  nás na přípravu plesu bylo jsme návštěvnost měli hodně vyso-
šest. Každý se podílel na určité čás- kou,  hezké bylo vystoupení mažo-
ti organizace a zařizoval konkrétní retek z gymnázia Litoměřická, per-
úkoly. Ples jsme naplánovali na fektní předtančení dvanáctinásob-

ných mistrů ČR 
v deseti tancích 
Dominiky Berg-
manové a Jana 
Skuh ravého  a  
t aké  tombola ,  tická", ale ještě po druhé hodině může přijít příští rok. Budeme se 
která byla doo- ranní bylo na parketu plno a vše těšit.
pravdy "nechutě nasvědčovalo tomu, že se všichni           Za pořadatele Michal Mošnička

bohatá" jak   by- dobře baví. 
lo avizováno na Poděkování 
plakátech. Hlav- patří organi-
ní cena značkové z á t o r ů m  a  
horské kolo Juni- pak také sa-
o r  s  os ta tn ími  m o z ř e j m ě  
cenami  u rč i t ě  všem, kteří 
z a u j a l o ,  a  t a k  nám přispěli 
bylo po 22. hodi- d o  b o h a t é  
ně přes 700 líst- tomboly. A 
ků tomboly bez- tak, kdo le-
nadějně vypro- tos váhal a 
dáno. Hudba by- n a k o n e c  
la trochu "exo- n e p ř i š e l ,  

tedy celopražském, turnaji základ-Velký sportovní ních škol a víceletých gymnázií, 
což je vskutku historický úspěch úspěch starších naší školy. A komu patří velký dík? 
Výborný basket předváděli Petr žáků!
Ropek, Michal Janek, Petr Hejna, 
Filip Hříbal, Michal Synek, Jakub 

Ve středu 24. 2. 2010 se naši Křemenák, Martin Svatoš a Ondra 
žáci zúčastnili turnaje Prahy 8 v Polák. 
basketbalu. Zde po velmi dobrém Velké poděkování patří nejen 
výkonu zaslouženě zvítězili a zís- jim, ale také jejich obětavému tre-
kali zlatou medaili pro naši školu. nérovi panu učiteli Černohorské-
Cennější je však to, že budou celou mu. Ještě jednou moc gratulujeme.                   
Prahu 8 reprezentovat v krajském,                          Milada Bulirschová

červený nos, určitě se chystal prin-Karneval ceznu s kovbojem a spoustu dal-
ších dětí pobavit.aneb konec A tak se ve dvě hodiny odpo-
ledne sešla na karnevalu v základní plesové sezóny škole padesátka krásných masek, 
za kterými se skrývaly zvědavé 
dětské oči. Pak přišel klaun Petr a s v Ďáblicích
tím začalo hraní a tancování, pros-
tě správný maškarní rej. Nechybě-Když si malá slečna 20. února 
la ani přehlídka masek na jevišti, odpoledne oblékla pěkné šaty, na-
při které rodiče zuřivě své děti foto-třpytila oči a do vlasů vetkla korun-
grafovali, až se v sále blýskalo. Po ku, určitě se chystala na náš karne-
malé přestávce na občerstvení vše val. Když si malý kluk 20. února 
vypuklo znovu. Děti tančily a dová-odpoledne nasadil kovbojský klo-
děly, vzduchem létaly barevné ba-bouk, kolty zavěsil proklatě nízko 
lónky a lesklé konfety vystřelené z a pod nos namaloval knír, určitě se 
papírových rachejtlí  a všichni si to na náš karneval chystal také. A 
pěkně užívali. Čas karnevalu se když si velký chlap ve stejnou dobu 
pomalu naplnil a děti se začaly roz-oblékl klaunské kalhoty a nasadil 

cházet domů. 
Z dálky ještě 
zněly frkačky, 
které děti do-
staly za odmě-
n u ,  a  m y  u ž  
jsme věděli, že 
naším karne-
valem letošní 
plesová sezó-
na v Ďáblicích 
opravdu kon-
čí.
                        

              Za ŠKK 
Marie Veverová
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ke své studnařské živ- nili rodinnou hroudu?
nosti (provozoval ji sám 
se synem) vlastnil malý Můj dědeček František Martin 
třešňový sad. Byl to dob- Stejskal, narozený1874, zdědil sta-
rák, osobně jsem jej znal. tek U Parkánu č.p.28 po svých pří-
Byl pozván na schůzi do buzných Peškových. V rodině Peš-
místní hospody, na které kových nebyly děti. K statku pří-
proběhla  agi tace pro slušela výměra polí přibližně 50 ha. 
vstup a vytvoření JZD Dědeček asi v roce 1910 koupil 
(jednotného zeměděl- usedlost č.p. 24, ke které příslušelo 
ského družstva). Pan Plic- také asi 50ha. Během let dokoupil 
ka se před schůzí na ku- dědeček dalších 23 až 30 ha. Něko-
ráž posilnil panákem. Na lik let dědeček statek vedl sám, poz-
schůzi si vzal slovo a ději jej pronajal. Rodina stále byd-
uvedl, aby si lidé nene- lela v Ďáblicích č.p. 24. Nájemce 
chali brát svůj majetek bydlel v č.p.28.  Dědeček pracoval 
po svých předcích zde na v pivovaře. Měl ekonomické vzdě-
Podřipsku, neboť se na lání dále byl vyučený sládkem s 
ně dívá z Řípu praotec praxí. Jeho jediný syn Jan Steyskal, 
Čech. Dostal basu šest let narozený 1918, můj otec, nemohl 
a JZD vzniklo.     ve válce, po uzavření všech vyso-

V Ďáblicích byla řa- kých škol, dostudovat vysokou ško-
da zemědělských used- lu zemědělskou. Proto po vypršení 

Tito "vojáci" nikdy nedrželi na voj-
lostí, např. křížovníci, Steyskal, smlouvy nájemce sám se ujal hos-Osudy zeměděl- ně v ruce zbraň, ale určitě 

lopatu.   Součastníci si ských usedlostí  tuto dobu nedovedou před-
stavit. Např. místní národ-v Ďáblicích ní výbor (obdoba obecní-
ho úřadu) vydal rozhodnu-

Mnozí si již nepamatují jak to tí o okamžitém záboru i 
bylo se zemědělskými usedlostmi osobních věcí, např. radio-
a jejich vlastníky (hospodáři) po přijímače, motocyklu či 
roce 1948. Mnohdy to nebylo jen osobního auta bez jakého-
"zabrání" rodinného majetku, ale koliv důvodu a bez náhra-
závažné osobní problémy nejen dy, přesněji zabrání i osob-
pro vlastníka usedlosti, ale i pro ních věcí bylo z důvodu 
jejich rodinné příslušníky včetně kulactví. Nechť si někdo 
dětí a rodičů. Zpravidla děti měly přestaví takovou akci v 
"špatný kádrový původ", kulacký, současnosti. A to radiopři-
horší snad být nemohl. Tento posu- jímač či  auto je jistě zbyt-
dek zpravidla znamenal nejen za- né, při zabrání rodinného 
mezení studií po základní škole, gruntu a vystěhování z 
ale i silnou diskriminaci v zaměst- vlastního domu "někam", 
nání. Mnozí synkové hospodářů byla situace jistě horší. 
byli povolání na vojnu k PTP (po- Zpravidla rodiny zůstaly 
mocný technický prapor), jehož bez prostředků a ztratily 
příslušníci se lidově nazývali černí svá zaměstnání. Jeden ob-
baroni podle výložek na uniformě. Stejskal, Smetana, Rozenkranz, podaření.  Usedlost č.p. 24 byla čan z Podřipska, pan Plicka, který 

Štulc.  Abychom si  připsána na něj.
připomněli jak to bylo 
s osudy hospodářů v Jak bylo zdůvodněno zabrání vaše-
Ďáblicích, které se ho hospodářství? 
zásadně nelišili od 
jiných hospodářů v Tehdejší  režim si  vytvoři l  
republ ice ,  os lovi l  vlastní zákony, podle kterých  zabí-
jsem paní Janu Steys- ral majetek bez jakékoliv náhrady a 
kalovou.  zpravidla vlastník měl následně 

ještě značné potíže. Přesněji exis-
Paní Steyskalová,  tenční, psychické a případně úřední 
Va š e  z e m ě d ě l s k á  i soudní potíže postihli širokou rodi-
usedlost je téměř ve nu. V našem případu bylo nejprve 
středu Ďáblic, v ulici odebráno dne 20.6.1949 třicet ha 
U Parkánu, v blízkos- dle zákona 46/48 Sb.    
ti statku křižovníků. Následovalo 29.3. 1950 ode-
Je  známa  pod  ná- brání zbytku majetku podle § 46/48 
zvem Steyskalův sta- Sb., kromě obytného domu č.p. 24. 
tek.   Od které doby je Ačkoliv toto druhé zabrání majet-
Vám znám rodokmen ku bylo následně zpochybněno, 
hospodářů na Vaší nebyl majetek tehdy vrácen.
usedlosti, tj. jak dlou-
ho Vaší předci vlast-

ˇ Z HISTORIE DÁBLIC  ˇ

(pokračování na str.5)
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po roce byl pro-Osudy zeměděl- puštěn. Byl sou-
zen v zmanipu-ských usedlostí  lovaném soud-
ním procesu.v Ďáblicích

N á s l e d n ě  
otec začal praco-
val jako pomoc-

Jaký byl osud Vašich předků, pře- ný dělník v Avii. 
devším otce,  po roce 1950? Zůsta- Posléze se tam 
li jste bydlet ve svém rodinném do- vypracoval na 
mu nebo jste byli vystěhováni, což řidiče nákladní-
bývalo standardní. Po zabrání ho vozu. Do dů-
gruntu byly následně využívány  c h o d u  o d e š e l  
dlouhodobé zkušenosti pantáty v jako řidič auto-
řízení zemědělství, pracoval v ze- busu.
mědělství?  

  Jak to  bylo s  
Otec odmítl vstoupit do KSČ. dětmi pantáty, 

Proto jsme byli,včetně prarodičů,  mohly studovat 
vystěhování do Chval do objektu s takto špatným 
státního statku. Náš obytný dům  tř ídním půvo-
nám byl odebrán 13.3.1952 podle § dem, vždyť hor-
55/48 Sb., otec byl nejprve zaměst- ší třídní původ 
nán na ústředí Státního statku. Asi 

ani snad neexis- knihách na stát trval asi 12 let. V 
toval a podmín- předávacích protokolech byla 
kou studia byl spousta formálních chyb ať v čís-
dobrý třídní pů- lech pozemků nebo zákonů. Při  
vod .  S louž i l y  vrácení majetku se toto všechno  
také u černých obrátilo proti nám. Navrácení bylo 
baronů? dlouhé a komplikované. Náhradní 

pozemky za zastavěné plochy do 
M y  d ě t i  této doby ještě nám nebyly poskyt-

jsme se nedosta- nuty.   
ly do škol.

V Ďáblicích hospodařil kromě 
Jaký byl další  Vašeho otce pana Steyskala v jiné 
osud Vaší rodi- usedlosti pan Stejskal, není to Váš 
ny? příbuzný? Jak se případně změni-

lo y na j?
D ě d e č e k  s  

babičkou nebra- Ještě k rodině Stejskalových. 
li žádný důchod. Dědečkův bratranec Ing. Fratišek 
Lepší byt jsme si Stejskal z č.p.20?? žil v Ďáblicích  
mohli koupit v teprve ve druhé generaci. Jejich 
roce 1960 v druž- dědeček (i můj prapradědeček) 
stevní výstavbě, Martin Stejskal přišel do Prahy asi 
na kterou Avia kol 1840. Byl váženým občanem 
poskytla půjčku. Libně, jeden čas starostou. Nejprve 
Celá rodina do- pracoval jako sládek v pivovaře, 

stala doživotní zákaz pracovat v později se stal majitelem pivovaru.  
zemědělství. Přestože byl zabaven Svému synovi koupil statek v Ďáb-
majetek značné ceny, berní úřad licích. Tento syn byl také starostou 
dlužné daně za statek neodpustil a v Ďáblicích. V této době se všichni 
stále kontroloval, zda rodina nemá psali s  -y-., viz hrobka na starém 
víc než  životní minimum, aby se ďáblickém hřbitově. Myslím, že 
přebytek  mohl vzít na nesplacené asi po 1. světové válce, v rámci po-
dluhy. Jak tento dluh vznikl? Otci češťování, přepsali úřednicí ve jmé-
byl naprosto bezdůvodně zabloko- nu -y- na -j-. Můj dědeček, jediný z 
ván účet za prodej plodin, nemohl rodiny, si došel na úřad a trval na 
platit zaměstnance, byl nucen ob- tom, že se chce podepisovat stejně 
dělávat pozemky sám, neměl z če- jako jeho obdivovaný dědeček.    
ho platit daně. Pro zpestření života Paní Steyskalová děkuji Vám 
rodina také dostávala každoročně za rozhovor osvětlující část his-
soudní výpověď z bytu ve Chva- torie Ďáblic. Přeji Vám do dal-
lech.   ších let především mnoho zdraví.  

    
                             Bylo vydání Vašeho majetku po 

něžné revoluci v roce1989 jedno-
duché?

                             Ing. Zdeněk Sobotka,  
Zápis majetku v pozemkových                                   kronikář obce

Původní obytný dům Steyskalových ve dvoře č.p.24, U Parkánu č.3

Pan Lukáci, nar.1930, se sluní na zápraží domu Streyskalova statku U 
Parkánu č.3, č.p.24. Znal a pracoval u pana Steyskala.

M
dodnes, byl to bezva učitel a mati-Minulý rok jsem změnil za-
kář s velkým "M". A tak si myslím, městnání a stal jsem se vychovate-
že mu určitě patří vzpomínka a po-lem v dětském domově. K mé pra-
děkování za všechno, co pro nás  covní náplni patří i dohled nad škol-
udělal a co nás naučil, i když to po-ní přípravou. A tak jsme jeden den 
děkování už musíme poslat do uči-s dětmi vyndali sešity a hle, ve ško-
telského nebe.le se probírala Pythagorova věta, 

které děti moc nerozuměly. Řekl Takže za všechny jeho žá-
jsem jim definici, napsal vzorečky ky…… pane učiteli, děkujeme.
a jal se vysvětlovat výpočty. Děti Tato moje vzpomínka byla in-
se dost podivily, že jsem bez váhá- spirována matematikou, proto 
ní začal mluvit a ptaly se, kde jsem jsem začal psát o našem tehdy jedi-
si to přečetl. Dost se podivily nad ném učiteli, poděkování patří sa-
mou odpovědí, že si to pamatuji ze mozřejmě i našim paním učitel-
základky. kám - Gothové, Křížové, Čítkové, 

A tehdy jsem začal vzpomínat. Komedové, Patákové, Vytiskové, 
Pamatuji si to proto, že jsem měl - U h l í ř o v é ,  J a n d o v é ,  ř e d i t e l i  
stejně jako většina těch, co v minu- Humplovi a všem ostatním.
lých dobách navštěvovali místní  
základní školu - za matikáře pana Aleš Sládek, 
učitele Miroslava Sejka. Co nás absolvent ďáblické "základky" 

v roce 1977 nauč i l  nám zůs ta lo  v  pamět i  

Obsah čtverce nad přeponou aneb …
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ˇKOMISE         TERMÍN              AKCE                         POZNÁMKA

ŠKOLSKÁ 
A KULTURNÍ

ZŠ a MŠ

DIAKONIE

20.3.                    Vynášení "Morany" sraz ve 14,00 na hřišti U Holců, 
průvod masek 

24.3.                 Velikonoční výstava a trh 
                               + poetické odpoledne

od 14,30 hodin v sále 
a ve školní jídelně ZŠ 

od 18. 3.          Prodejní Velikonoční výstava
                           (vernisáž od 19,00 hodin)
   

26. 3.               Sbírka šatstva pro lidi v nouzi  

K prohlédnutí i zakoupení bude 
keramika, šperky, oděvy, obrázky 
a jiné výrobky. V Obecním domě.

od 14,00 do 18,00 hodin 
v Obecním domě

         od 18,00 hodin v sále školy, koncert 
23.3.                       Yvetta Simonová                                                                                         pro dospělé, vstup zdarma           

28.3.                             Květná neděle                    bohoslužby od 9 hodin

1.4.                               Zelený čtvrtek                    Biblická večeře od 17 hodin 

4.4.                           Hod Boží velikonoční             bohoslužby od 9 hodin

CÍRKEV 
ČS. HUSITSKÁ

Zal.: 1956
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 

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

DUBEN 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.            

Po 1., 8. a 15.3. 20-21 za jasného 23.4. 20:30-22:30/ Ne 14-16/ Po  pravy. Vstupn: 30Kč, pedagog.do-
počasí. Přístupné bez objednání. 19.4. 20-21. Přístupné bez objed- provod zdarma. Bližší  informace 
Denní obloha:  nání ! a objednávky na  č. 283 910 644. 
Slunce - povrch  se  skvrnami ,  Denní obloha:  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY  
Venuše - v odpoledních hodinách Slunce - povrch  se  skvrnami, 1.4. otevírací doba 10-12,13:30-
Noční obloha:  Venuše - v odpoledních hodinách 15:30. 
Měsíc - od 18.3. do 30.3. nejlépe Noční obloha :  Program :

O t e v í r a c í  d o b a : P o 1 3 : 3 0 - okolo 23.3.  Měsíc - od 15.4. do 28.4. nejlépe 10:15 O spanilé Jitřence a taju-
15:30,18-21/ Čt 13:30-15:30, Mars - po celý březen okolo 21.4.                   plné Večernici - pohádka pro nej-
19:30-21:30/ Pá 19.3. 19:30- Saturn - po celý březen,nejlépe Merkur -začátkem dubna,nejlépe menší
2 1 : 3 0 /  N e  1 4 - 1 6 .   2 2 . 3 .  o  p o z i c e   s e  S  lu  n c e m  !   okolo 9.4. 13:45 Den Země - pásmo přírodo-
PŘEDNÁŠKY astronomické, Mars, Saturn - po celý duben pisných filmů pro mládež i dospělé
přírodovědné a cestopisné v pon- Dvojhvězdy,vícenásobné sousta- 11-12, 14:30-15:30 pozorování 
dělí od 18:30.            O t e v í r a c í  d o b a :  P o 1 3 : 3 0 - vy - po celý duben. Hvězdokupy, Slunce příp.Venuše
8.3. Petr Adámek : JARNÍ OB- 1 5 : 3 0 , 1 8 - 2 1 / Č t  1 3 : 3 0 - galaxie - za bezměsíčných večerů   P OHÁDKY PRO NEJMENŠÍ 
LOHA - souhvězdí, zajímavé úka- 15:30,20:30-22:30/Pá 23.4.  Podmínkou úspěšného pozorování promítání astronomických pohá-
zy a objekty. 20:30-22:30/ Ne 14-16. Ne 4.4. a je pokud možno jasná obloha,při dek je možné si objednat i indivi-
22.3.doc.RNDr.Vladimír Ka- Po 5.4. zavřeno. nepříznivém počasí (zataženo) se duálně na č.283910644 v pracovní 
ras,DrSc.:NOVINKY Z JÁDRA PŘEDNÁŠKY astronomické , koná promítání filmů spojené s dny v časovém termínu dle doho-
G A L A X I E p ř í r  o  d  o  v  ě  d  n  é   a    c  e  s  t o  p  i s  n  é   v    p   o  n  - prohlídkou přístrojového vybave- dy.
(pozorování záblesků infračerve- dělí od 18:30. n í h v ě z d á r n y .                                                                    
ného záření). 12.4. RNDr. Jiří Grygar,CSc.:   HROMADNÉ  NÁVŠTĚVY
29.3. Ing. Jiří Burdych: Exotic- ŽEŇ OBJEVŮ 2009. vždy ve čtvrtek 19:30 - 20:30 mo-
ký HONG KONG a MACAO. 26.4.RNDr.Jiří Jiránek,CSc.:  hou hvězdárnu navštívit předem  
FILMOVÉ VEČERY s pozoro- GUYANA, SURINAM - státy kam objednané skupiny návštěvníků (5 
váním oblohy v pondělí od 18:30. se moc nejezdí. až 20 osob - vhodné pro rodiny s 
1.3. APOLLO 15 , APOLLO 16. FILMOVÝ VEČER s pozorová- dětmi, školy).
15.3. Hledání harmonie světa , ním oblohy  v pondělí od 18:30. Program: promítání filmů spoje-
P o č a s í  a  a t m o s f é r a  .    1 9 . 4  .  D  E  N    Z  E M   Ě    -  p  á s m  o    p ř í r o -    né s prohlídkou přístrojového vyba-
POZOROVÁNÍ OBLOHY  da- dopisných filmů. vení hvězdárny.
lekohledy Po 13:30-15:30/ Čt POZOROVÁNÍ OBLOHY  dale- ŠKOLNÍ  POŘADY
13:30-15:30, 19:30-21:30/ Pá kohledy Po 13:30-  15:30/  Čt  v Po,Út,St,Čt,Pá v 8:30 a 10:30  
19.3. 19:30 - 21:30 / Ne 14-16 a v 13:30-15:30,20:30-22:30/ Pá  pro předem objednané  školní  vý-

BŘEZEN 2010
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000 korun! rámec mobil-
Rada třetí: n í c h  s v o z ů .  
N a j d ě t e  Stovky prode-
s p r á v n é  jen také vyba-
místo! vil speciálními 

K  l e- sběrnými koši. 
g á l n í m u  S t e j n é  k o š e  
odkládání mají k dispozi-
s t a r ý c h  ci i školy, které 
elektroza- se zapojily do 
řízení slou- ekologického 
ží takzva- p r o j e k t u  
n á  m í s t a  U k l i ď m e  s i  
zpětného svět!.

lů vhodných k dalšímu využití, vět-o d b ě r u .  R a d a  p á t á :  
šinou kovů. Jejich použití v hutích Vytvářejí je města a obce, prodejci Buďte na sebe hrdí! Rady, 
podle průzkumu, který nedávno elektro nebo třeba servisy ve spo- Pokud staré spotřebiče odklá-
zveřejnil ELEKTROWIN, zatím jak nespáchat lupráci s kolektivními systémy. To dáte jen do míst zpětného odběru, 
ušetřilo množství elektřiny, která jsou partneři, jejichž prostřednic- máte důvod k hrdosti. Přispíváte 

ekologický by stačila obyvatelům třicetitisíco-tvím výrobci plní své zákonné po- totiž významně k ochraně životní-
vého města na rok. Díky tomu se vinnosti. Nejbližší takové místo ho prostředí. Nejenže nevypouštíte zločin také podstatně snižují emise skle-vašemu bydlišti najdete na interne- do země olej a do vzduchu freony, 
níkových plynů. tu (na stránkách největšího kolek- ale také například šetříte elektric-

Lednice, stará, ale funkční, tivního systému ELEKTROWIN, kou energii. Ze starých spotřebičů 
                                       Elektrowinvhodná na chatu, značka za odvoz. který zajišťuje zpětný odběr elek- se totiž dá získat přes 80 % materiá-

Celkem typický inzerát, ze kterého trospotřebičů 
je jasně patrná dnešní tržní hodnota v celé České 
starých spotřebičů. Ani takový in- r e p u b l i c e  -  
zerát přitom už často nezabere. Čes- w w w. e l e k-
ké chaty a chalupy už jejich majite- t rowin .cz ) .  
lé vybavili vesměs podobným způ- Porad í  vám 
sobem, nejčastěji ovšem z vlast- také na vašem 
ních zdrojů. Letité spotřebiče mají o b e c n í m  č i  
navíc proti těm současným několi- m ě s t s k é m  
kanásobně větší spotřebu energie, úřadě. Samo-
takže i mnozí chataři si raději poří- zřejmostí už 
dili nové. Nezbývá tedy, než se i dnes je, že váš 
takových, zatím stále "použitel- starý spotře-
ných" domácích pomocníků, zba- b i č  o d v e z e  
vit stejně jako těch, co už definitiv- prodejce, kte-
ně přestali fungovat. rý k vám do-
Rada první: Zapomeňte na kutil- mů doprav í  
ství! nový.

Soused sice možná dodnes pou- Rada čtvrtá: 
žívá sekačku s motorem z pračky Počkejte na 
nebo kompresor demontovaný z mobilní svoz! 
lednice, zároveň ale má na triku Pokud to 
ekologický zločin. Olej a hlavně m á t e  k  n e j-
freony, které přitom unikly, příroda bližšímu sběr-
jen tak nepromlčí. Vysloužilé elek- nému místu  
trospotřebiče může každý občan d a l e k o ,  p o-
odevzdat zdarma k ekologické čkejte, až va-
likvidaci, ale jen v případě, že jsou š e  o b e c  č i  
kompletní! město příště 
Rada druhá: Vyhněte se popelni- zorganizuj í  
cím! mobilní svoz 

Lednici nebo pračku nenacpete odpadu. Zá-
ani do velkého kontejneru na komu- kon stanoví, 
nální odpad, takový fén ano. Veli- že je třeba to 
kost spotřebiče ale není důležitá: udělat mini-
do směsného odpadu nepatří žádný m á l n ě  d v a-
z nich. Jejich výrobcům ukládá krát do roka. 
zákon povinnost zajistit ekologic- E L E K-
kou likvidaci "vysloužilců". K její- T R O W I N  
mu financování slouží takzvané například na-
recyklační příspěvky, které jsou bízí svazkům 
součástí ceny nových výrobků. obcí a mikro-
Nezvyšujte tedy výdaje, které mají r e g i o n ů m  
města a obce s likvidací směsného zdarma Putu-
odpadu: hradí je beztak z vašich jící kontejner, 
peněz. Za spotřebič hozený do po- který je mož-
pelnice nebo postavený vedle ní né  pro  obec 
můžete navíc dostat pokutu až 20 zajistit i nad 

ĎÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ

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

Kolo Den Datum Čas Tým Hřiště

10. NE 11.4.2010 16:30 Union Žižkov - Ďáblice Union Žižkov

11. NE 18.4.2010 17:00 Řepy - Ďáblice UMT

12. NE 25.4.2010 16:30 Ďáblice - Kyje Ďáblice

13. NE 2.5.2010 15:00 Loko Vltavín - Ďáblice Loko UMT

14. NE 9.5.2010 16:30 Ďáblice - Stodůlky B Ďáblice

15. NE 16.5.2010 15:00 Miškovice - Ďáblice Miškovice

16. NE 23.5.2010 16:30 Ďáblice - Chabry Ďáblice

17. NE 30.5.2010 11:00 Admira B - Ďáblice Hovorčovická

18. NE 6.6.2010 16:30 Ďáblice - Čechie Smíchov Ďáblice

A2B – I.A Třída – skupina B (muži)

Kolo Den Datum Čas Tým Hřiště

14. SO 27.3.2010 15:00  Ďáblice - Kopanina B Ďáblice

15. PO 5.4.2010 16:30 Ďáblice - Troja Ďáblice

16. NE 11.4.2010 16:00 Aritma B - Ďáblice Aritma UMT

17. NE 18.4.2010 17:00 Ďáblice - Braník Ďáblice

18. SO 24.4.2010 17:00  H. Měcholupy - Ďáblice Galileova

19. NE 2.5.2010 17:00 Ďáblice - Stodůlky Ďáblice

20. SO 8.5.2010 17:00  SK Střešovice - Ďáblice Střešovice UMT

21. NE 16.5.2010 17:00 Ďáblice - Zbraslav Ďáblice

22. NE 23.5.2010 17:00 Kunratice - Ďáblice Kunratice

23. NE 30.5.2010 17:00 Ďáblice - Nebušice Ďáblice

24. SO 5.6.2010 10:15 Slavoj Podolí  - Ďáblice Podolí

25. NE 13.6.2010 17:00 Ďáblice - Slivenec Ďáblice

26. SO 19.6.2010 17:00 Řeporyje - Ďáblice Řeporyje

F3A – II. Třída – skupina A (mladší žáci)

Kolo Den Datum Čas Tým Hřiště

14 NE 28.3.2010 10:15 Bohemians Praha B – Ďáblice Střížkov UMT

15 SO 3.4.2010 08:30 Řeporyje – Ďáblice Řeporyje

16 SO 10.4.2010 11:00 Ďáblice – Řepy Ďáblice

17 SO 17.4.2010 14:45 Lipence – Ďáblice Lipence

18 SO Ďáblice – volno Ďáblice

19 SO 1.5.2010 10:45 Kopanina – Ďáblice Př. Kopanina

20 SO 8.5.2010 11:00 Ďáblice – Stodůlky B Ďáblice

21 NE 16.5.2010 15:00 Bílá Hora -Ďáblice

22 SO 22.5.2010 11:00 Ďáblice – Sportovní Jižní Město Ďáblice

23 SO 29.5.2010 08:30 Třeboradice – Ďáblice Třeboradice

24 SO 5.6.2010 11:00 Ďáblice - Háje B Ďáblice

25 NE 13.6.2010 15:30 Sparta Krč B – Ďáblice Krč

26 SO Ďáblice - volno

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

Kolo Den Datum Čas Tým Hřiště

12 NE 28.3.2010 15:00 Ďáblice -Dolní Počernice Ďáblice

13 PO 5.4.2010 14:15  Slivenec -Ďáblice  Slivenec

14 NE 11.4.2010 14:00 Ďáblice – Union Žižkov Ďáblice

15 SO 17.4.2010 17:00 Újezd nad Lesy - Ďáblice Újezd n/L

16 NE 25.4.2010 14:00 Ďáblice – Libuš B Ďáblice

17 NE 2.5.2010 14:00 Ďáblice – Optimum Ďáblice

18 NE 9.5.2010 14:30 Čechie Smíchov - Ďáblice 

19 NE 16.5.2010 14:00 Ďáblice – PSK Union Ďáblice

20 NE 23.5.2010 14:30 Tempo - Ďáblice Tempo

21 NE 30.5.2010 14:00 Ďáblice - Slavoj Podolí B Ďáblice

22 SO 5.6.2010 10:30 Inferno - Ďáblice 11

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

Kolo Den Datum Čas Tým Hřiště

12. NE 28.3.2010 13:00 Ďáblice - Nebušice Ďáblice

13. PÁ 19.3.2010 15:00 Vinoř - Ďáblice Vinoř

14. SO 10.4.2010 09:00 Ďáblice - Union Žižkov Ďáblice

15. PÁ 16.4.2010 17:00 Uhelné sklady - Ďáblice Stodůlky

16. SO 24.4.2010 09:00 Ďáblice - Přední Kopanina Ďáblice

17. SO 1.5.2010 10:00 Třeboradice - Ďáblice Třeboradice

18. SO 8.5.2010 09:00 Ďáblice - Stodůlky Ďáblice

19. SO 15.5.2010 09:00 Ďáblice - Loko Vltavín Ďáblice

20. SO VOLNO

21. SO 29.5.2010 09:00 Ďáblice - Kbely Ďáblice

22. NE 6.6.2010 15:30 SK Vikt. Žižkov B - Ďáblice Vítkov

ˇROZPISY UTKÁNÍ SK DÁBLICEˇ

ˇ̌
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Poskytujeme tyto základní úkony:

Za předpokladu, že to provozní pod-
mínky pracoviště umožní, nabízíme
tyto fakultativní služby:

1) pomoc při zvládání běžných úkonů 
    péče o vlastní osobu (při podávání 
    jídla a pití, oblékání a svlékání, 
    pomoc při pohybu v bytě, přesun 
    na lůžko nebo vozík)
2) pomoc při osobní hygieně
3) pomoc při poskytnutí stravy
4) dovoz obědů pouze v oblasti: 
    Ďáblice, Dolní Chabry, Březiněves 
    a sídliště Ďáblice
5) pomoc při zajištění chodu 
    domácnosti (běžný úklid a údržba
    domácnosti, běžné nákupy 
    a pochůzky, týdenní nákup, nákup 
    ošacení a nezbytného vybavení 
    domácnosti)
6) zprostředkování kontaktu se 
    společenským prostředím 
    (doprovody např.: k lékaři, na úřady 
    apod.)

1) dovozy autem i pro občany 
    na invalidním vozíku za předem 
    daných podmínek viz ceník
2) půjčování kompenzačních pomůcek 
    na přechodnou dobu

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

pracoviště Praha 8 - Ďáblice,
Ke Kinu 159/7
tel.: 283 910 424 nebo 777 734 178,
e-mail: dablice.skp@diakoniecce.cz
http:// skp.diakoniecce.cz
Za finanční dary a příspěvky zaslané
na náš účet:

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

č.ú. 1932094339/0800
v.s. 22

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA ĎÁBLICE

Další informace na uvedených kontaktech.
ÚHRADA ZA SLUŽBY JE ÚČTOVÁNA PODLE PLATNÉHO CENÍKU.

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

   Tel. 777 763 605.

!HLEDÁME ZÁJEMCE PRO 
ROZŠÍŘENÍ ŘAD SPOLEH-
LIVÝCH BRIGÁDNÍKU NA 
ROZNÁŠKU DISTRIBUČNÍ-
HO TISKU PRO OBLAST 
ĎÁBLIC A JEHO OKOLÍ. VY-
HODNÉ PLATOVÉ OHOD-
NOCENÍ TEL 731596312
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