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ze. Díky vstřícnosti našeho občana Slovo starostky pana S. Hynka a jeho syna a také 
pomoci firmy Ďurec -autodoprava 

Letošní zima nás hodně potrá- se nám zadařilo docela rychle od-
pila a jistě budete souhlasit s tím, klidit sníh z našich komunikací, a 
že se nemůžeme spoléhat na fakt, to do dvou dnů při největším příva-
že několik let předtím takováto lu sněhu. Věřme tedy, že po letošní 
zima nebyla a tedy nebyly žádné zimě se NĚKDO vrátí k této tema-
větší problémy. Tvůrce tzv."chod- tice a bude uvažovat racionálně o 
níkového zákona" zavazující obce možnostech té které obce vypořá-
postarat se kompletně o odklízení dat se s každodenními přívaly sně-
sněhu z chodníků včetně místních hu. Protože kdoví jaká bude zima 
komunikací (od ledna tohoto roku) příští.. A jak je známo - historicky a 
zřejmě spoléhal na globální otep- veřejně přijímaná odpovědnost 
lování. Přesto, že jsme se snažili občanů za úklid před vlastním do-
poprat se s množstvím sněhu v na- mem zde je již od dob Rakouska - 
šich ulicích, nebylo to naráz mož- Uherska a doufejme, že nezmizí se 
né. Jen někteří naši občané si po- špatným zákonem.
stěžovali, ale ve většině pochopili Jak se ukázalo, není zcela jed-
a naopak sami přiložili ruku k dílu noduché zřídit v naší městské části 
a zajistili úklidem sněhu před svým obchod. Oslovili jsme společnost 
domkem bezpečnou chůzi. Patří TESCO a nabídli jim pozemek o 

2jim poděkování za nás všechny, výměře cca 3 000 m  na stavbu a 
kteří tak mohli i v ranních hodi- zároveň jsme dali tip na objekt, 
nách bez obav z úrazu jít po chod- který by případně po rekonstrukci 
níku. Samozřejmě platnost zákona mohl vyhovovat. Bohužel ani jed-
je věc jedna a realita věc druhá. na nabídka se po prověření neuká-
Jedná se nejen o výši finančních zala pro jmenovanou společnost 
prostředků (nikterak z prostředků přijatelná. Nicméně dle jejich sdě-
MHMP, jak bylo slíbeno, ale z roz- lení trvá zájem obchod - konkrétně 
počtu naší městské části), které je formátu Express - zrealizovat a 
nutné na tuto záležitost vydat, ale i bude hledána další možnost, kde 
o pracovní síly, které je nutné na ho umístit. Samozřejmě budeme 
tuto činnost objednat. Takže i naše oslovovat i další obchodní společ-
městská část řešila odklízení sněhu nost i ,  pokud se  v  brzké době 
přednostně na nejvíce frekvento- TESCO nevyjádří
vaných chodnících i silnicích. 

                           Danuše ŠevčíkováOstatně tomu tak bylo i jinde v Pra-

neboť jsme podobně pojednali již Po letošním zápisu do naší ma-
tři předchozí pavilony postupně v teřské školky se ukázalo velice 
posledních osmi letech. Náš rozpo-pragmatické naplánovat stavební 
čet na tento rok tedy zohledňuje rekonstrukci a dostavbu poslední-
tuto částku a bylo snahou sehnat co ho pavilonu. Počet zájemců o přije-
největší účelovou dotaci z Magis-tí byl ještě vyšší, než se očekávalo. 
trátu hl. města Prahy. Jsme velice Faktem i nadále zůstává, že jsme 
rádi, že odezva na naši opakovanou spádovou oblastí pro MČ Praha - 
žádost byla kladná a na zasedání hl. Březiněves. A jak je známo, staví se 
m. Prahy byla schválena dotace ve jak u nás tak v Březi-
výši téměř 11 mil. Kč i přes skuteč-něvsi a dětí přibývá. 
nost, že byla naše jednání ovlivňo-Předpoklad, že se ča-
vána soukromými iniciativami ně-sem možná počet dětí 
kterých našich občanů a to ne zrov-sníží, nás z řešení pro-
na ve prospěch věci. Samozřejmě blému nevymaní. Kapa-
je na místě poděkovat i správci ka-citně budeme tedy při-
pitoly školství Mgr. Marii Kousalí-pravení otevřít další 
kové (náměstkyni primátora) za oddělení s možností 
pomoc při konečném projednání využívat na herní a cvi-
naší záležitosti.čební aktivity dětí i dal-

ší prostory v novém ob- Je jistě příjemné, že z úspor 
jektu. V budoucnu by (hlavně z kompenzací za skládku) 
případně mohl tento naší městské části budeme muset 
p a v i l o n  p o  m a l ý c h  vyhradit jen část peněz na tento 
vnitřních úpravách slou- účel. Předpokládáme, že se podaří 
žit pro prvostupňové veškeré náležitosti spojené se zahá-
třídy, anebo jako druži- jením stavby a následně i s kolau-
na. dací projednat v co nejbližším ter-

mínu a čtvrtý (modrý) pavilon bu-Finanční prostřed-
de předán do užívání na podzim.ky nutné na tuto staveb-
               Dana Ševčíková, Tomáš Engelní akci lze odhadnout, 

Rekonstrukce a dostavba 
posledního pavilonu 

Mateřské školky, Kučerové

Březiněves má ve svém návrhu Poděkování změny územního plánu č. 1079 za-
pracovanou variantu výstavby MŠ zastupitelstva MČ 
a ZŠ (náš návrh změny ÚP je pro-
jednáván od roku 2003). Pokud Praha-Březiněves
bude tato změna schválena zastupi-
telstvem hl.m. Prahy (doufejme, že 
se tak stane ještě v roce 2010), bude Vzhledem k současným celo-
moci i MČ Praha-Březiněves oka-republikovým problémům s umis-
mžitě zahájit jednání o vybudování ťováním dětí do MŠ a vzhledem k 
nové MŠ a později ZŠ.hospodářské recesi, jenž byla pří-

Proto bychom rádi touto cestou činou toho, že např. rozpočty všech 
chtěli poděkovat jménem všech pražských MČ byly kráceny a mi-
našich občanů, kteří budou mít v mořádné dotace nejsou automatic-
nejbližších letech větší šanci umís-ky nárokovatelné, považuje zastu-
tit své děti do ďáblické MŠ. Záro-pitelstvo MČ Praha-Březiněves 
veň bychom chtěli ještě jednou oce-získání účelové dotace ve výši cca 
nit práci ďáblického zastupitelstva 11 mil Kč na vybudování 4. pavilo-
a zejména starostky paní Dany nu MŠ v Ďáblicích za mimořádný 
Ševčíkové při vyjednávání o již úspěch paní starostky Ševčíkové a 
zmiňované dotaci, která je určena všech jejích kolegů, který určitě 
na rozšíření stávajícího areálu MŠ ocení občané obou městských čás-
resp. na vybudování 4. pavilonu. tí.

Rádi bychom při této příleži-
                                    Ing. Jiří Haramultosti chtěli zdůraznit fakt, že také 
              starosta MČ Praha-Březiněves

z a s t u p i t e l s t v o  M Č  P r a h a -
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Zprávy z rady

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body ze 79. 
jednání rady) 

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body ze 78. 
jednání rady) 

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.

nu 17/11 za rok 2009 a zároveň 
souhlasí s tímto rozdělením 
20% 20 566,72 Kč příděl do re-
zervního fondu, 80%  82 268 

! souhlasila s návrhem společ- Kč  příděl do fondu odměn
nosti .A.S.A. na využití částky ! schválila znění smlouvy o pro-
453 516 Kč dobrovolného daru nájmu pozemku p. č. 1746/96 v 
na rok 2010 a to v oblasti škol- k. ú. Ďáblice k provozu jed-
ství, sportovních a kulturních nostranného reklamního zaříze-
aktivit občanů MČ Praha - Ďáb- ní o rozměru výlepové plochy 
lice, případně jinak prospěšné 9,6 x 3,6 m společnosti Outdoor 
činnosti pro občany MČ Praha - akzent s.r.o. za nájemné 80 000 
Ďáblice a doporučila doplnit Kč za rok
finanční prostředky v kapitole ! schválila uzavření smlouvy o 
05 (příspěvky na činnost orga- poskytování právní moci JUDr. 
nizacím a zájmovým sdruže- Petr Balcar, advokát Společné 
ním) do výše 700 000 Kč z pro- advokátní kanceláře Balcar, 
středků MČ Praha - Ďáblice Hrouzek Veselý a partneři pro 
! schválila uzavření dodatku č. 4 rok 2010

k nájemní smlouvě, mezi spo- ! schválila v souladu s dřívějším 
lečností T-Mobile Czech Re- projednáním v bodě č. 573. 
public a.s. a MČ Praha - Ďábli- RMČ žádost o pronájem části 
ce, týkající se přístupového žeb- pozemku p. č. 1729/318 od Po-
říku instalovaného na objektu zemkového fondu ČR k vybu-
č.p. 339 ul. Ďáblická dování protihlukového valu dle 

záměru firmy Autodoprava Mar-
tin Kroupa, s.r.o.
! schválila v souladu s usnesením 

č. 106/08/ZMČ podání žádosti 
! rozhodla uzavřít smlouvu o dílo o pronájem částí pozemků p. č. 

na dodávku služeb "Údržba ve- 1580/1 a 1581 (část PK 78) od 
řejné zeleně - Městská část Pra- Pozemkového fondu ČR k za-
ha - Ďáblice"se společností lesnění
KORTAM, s.r.o. sídlo dodava- ! schválila, aby na obsazení uvol-
tel: Praha 8, Ďáblická 92, PSČ něných bytů v ul. Osinalické 
182 00 901 v Praze 8 - Ďáblice, ke kte-
! schválila poskytnutí finančního rým bylo naší MČ ponecháno 

daru ve výši 10000 Kč Hvězdár- dispoziční právo Bytovým od-
ně Ďáblice borem MHMP, byli navrženi 
! souhlasila s ponecháním fi- tito žadatelé: Zdeněk Průša a 

nančních prostředků z Hospo- Petr Orság
                     zpracoval tajemník ÚMČdářského výsledku ZŠ U Parká-

Kontejnery v obci
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů

v Městské části Praha - Ďáblice ve 1. pololetí roku 2010
 

Kontejnery budou přistavovány 
na obvyklých stanovištích :

na Koníčkově náměstí
v ulici Květnová 

(v zálivu komunikace před č.p. 448)
v ulici Legionářů
v ulici Na Terase
v ulici Na Blatech                                                                 

                                                                                                                                                                                    

 

Určené termíny:  
  
 

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

RŽP

24. a 25. dubna  2010 
29. a 30. května 2010 
26. a 27. června 2010 

umístěn kontejner, do kterého Kontejnery 
po předložení dokladu o trva-
lém pobytu na území Ďáblic na 
můžeme odvážet bioodpad. 

bioodpad 2010 Bioodpad je zpracováván v 
kompostárně Malešice pro 

Podobně jako v minulých další využití, nicméně nás žá-
letech (díky kompenzačním dají jako každý rok, abychom 
finančním prostředkům od vysypávali trávu z igelitových 
hlavního města Prahy za umís- pytlů a nenechávali obaly v 
tění pražské skládky na katast- kontejerech.  
rálním území Městské části Děkujeme za pochopení a 
Praha - Ďáblice) si můžeme udržování pořádku v okolí ur-
dovolit zajištění likvidace bio- čeného kontejneru.
odpadu zdarma pro občany 

                                            Tomáš EngelĎáblic. V areálu .A.S.A. je 

PŘÍSPĚVEK NA ODVOZ KOMU-
NÁLNÍHO ODPADU

Sdělujeme občanům Městské části Praha-Ďáblice, kte-
ří platili poplatek za odvoz komunálního odpadu za 2.po-
loletí roku 2009 složenkou, že od 1.3.2010 do 30.4.2010 
mohou uplatnit nárok na příspěvek v pokladně Úřadu 
městské části. Ke dni 1.5.2010 nárok na poskytnutí pří-
spěvku propadá.

Příspěvek bude vyplacen po předložení dokladů o 
úhradě poplatku za první i druhé pololetí roku 2009 a 
občanského průkazu k ověření trvalého pobytu. Výplata 
bude zajišťována v úředních dnech, tedy v pondělí a ve 
středu.

Občanům v bytových domech bude příspěvek poskyt-
nut v rámci vyúčtování služeb za příslušné období pro-
střednictvím vlastníka domu nebo pověřeného správce, 
který nárok uplatní rovněž předložením příslušných do-
kladů.                                                        Finanční odbor ÚMČ
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změn i výluk, horké aktuality v do- notlivých linek u každé zastáv- ! možnost tisku aktuálního výřezu Praha spustila pravě (dopravní nehody, aktuální ky, přímý odkaz na podrobnou nebo celé mapy
uzavírky, mimořádnosti vlivem mapu okolí zastávky ! anglická jazyková mutace novou počasí) se zobrazují přímo v mapě. ! zanesení aktuálních výluk včet-
"Interaktivnost a aktuálnost je nej- ně odkazů na podrobné informa- "Plány dopravy, vyvinuté naší 
větším přínosem tohoto projektu - interaktivní ce o nich společností, fungují úspěšně již v 
cestující tak mají jistotu, že podá-

! zobrazení aktuálních doprav- mnoha městech i regionech České 
vané informace v danou chvíli sku-dopravní mapu ních uzavírek, nehod a dalších republiky. Plán Prahy je naším nej-
tečně platí. Pro vyhledání konkrét- mimořádností novějším a také nejpropracovaněj-
ního spojení není navíc nutné znát Organizace ROPID ve spolu- ším produktem. Například prvně ! filtr pro bezbariérové cestování název zastávky - jednoduše zadáte práci se společností SmartGIS cestujícím nabízíme tak kvalitní (zobrazení pouze linek s bezba-přesnou adresu a vyhledávač už s.r.o. spustila zcela novou aplikaci, mapový podklad nebo možnost riérovými vozidly)sám určí nejbližší zastávku pro nej-která cestujícím pomůže lépe se vyhledání spojení z adresy do adre-! filtr pro noční provoz (zobrazení rychlejší spojení veřejnou dopra-zorientovat v Pražské integrované sy," doplňuje Milan Jindáček, jed-pouze nočních linek)vou," říká Pavel Procházka, pově-dopravě. Na webových stránkách natel společnosti SmartGIS s.r.o., 

! odkazy na mapky dopravních řený řízením organizace ROPID.www.ropid.cz nebo přímo na která tento plán pro ROPID připra-terminálů "Na  té to  nov ince  oceňu j i  stránce http://praha.planydopravy- vila a spravuje ho.        Filip Drápal,
! snadné přizpůsobení měřítka zejména možnost snadné orientace .cz najdou cestující interaktivní                            tiskový mluvčí ROPID

mapy vybrané oblastipro osoby s omezením pohy-plán linek PID pro území Prahy. 
bu, které potřebují hledat spo-Rozšiřujeme tak předchozí plán 
jení pouze s využitím bezba-příměstské železniční a autobuso-
riérových dopravních pro-vé dopravy PID (http://pid.plany-
středků. Nová dopravní mapa dopravy.cz). Dopravní plán je umís-
pomáhá imobilním spoluob-těn na kvalitním mapovém podkla-
čanům cestovat po Praze snad-du, který je možné volitelně nahra-
něji a bez komplikací," dodá-dit ortofotomapou.
vá Jiří Janeček, radní hl. m. "Interaktivní plán je jedinečný 
Prahy pro oblast sociální a díky své aktuálnosti a on-line pro-
bytové politiky. Tato průlo-pojení s vyhledávačem spojení, 
mová novinka v informování databází jízdních řádů, mapovými 
cestujících v Praze přináší podklady a aktuálními informace-
následující možnosti:mi o dopravní situaci v Praze. Díky 
! přehledné vyhledání spoje-tomu získávají cestující na jednom 

ní přímo v mapěmístě kompletní přehled o doprav-
! vyhledání spojení podle ním spojení pro cesty po Praze i po 

zastávky nebo linkyjejím okolí," popisuje Radovan 
Šteiner, radní hl. m. Prahy pro do- ! vyhledání spojení pouze 
pravu. pomocí adresy (není nutné 

Aktuálnost plánu je zajištěna znát název zastávky) 
průběžným zanášením trvalých ! odkaz na jízdní řády jed-

1. - 29. dubna 2010
Škodův palác, Jungmannova 29, Praha 1

Pojďte se projít světem recyklace odpadů, ve kterém se, aniž si to mož-
ná uvědomujete, běžně pohybujete. Recyklované materiály jsou totiž 
všude kolem nás. To vše a další zajímavé informace se dozvíte na napros-
to unikátní výstavě Brána recyklace II., která mapuje koloběh odpadů od 
jejich vzniku přes recyklaci až po užití recyklovaných materiálů v běž-
ném životě. Součástí expozice je na pět desítek výrobků vyrobených z 
recyklovaných materiálů - od těch nejběžnějších, jakými jsou toaletní 
papír nebo noviny, přes ty méně známé jako jsou například pera z 
recyklovaných PET lahví až po ty neobvyklé jako je židle z nápojového 
kartonu nebo penál vyrobený z plachty nákladního automobilu.

Výstavu pořádají autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. a 
Magistrát hlavního města Prahy v informačním centru v přízemí a je ote-
vřena od pondělí do čtvrtka od 8 do 18 hodin a v pátek od 8 do 16 hodin. 
Navíc každý čtvrtek (8., 15., 22. a 29. 4.) jsou vždy od 8 do 12 hodin při-
praveny zábavné vzdělávací programy o třídění a recyklaci, tematické 
počítačové hry a další aktivity pro děti. Neváhejte a objednejte svou třídu 
na adrese lenka@exvoto.cz nebo na telefonním čísle 235 36 31 35. Po 
celou dobu výstavy bude probíhat slosovatelná soutěž o zajímavé ceny.
Přijďte se podívat, těšíme se na vás!
www.jaktridit.cz        www.ekokom.cz
                                                                                                            EKO-KOM, a.s.

ˇ
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.
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Akce 
v základní škole

ze školní druži-
ny a jejich cílem 
je odstranit oba-
vy dětí z nezná-
mého prostředí, 

V průběhu druhého pololetí z  n e z n á m ý c h  
proběhla v naší základní škole řada činností a také 
akcí, které nám udělaly velkou ra- seznámit je s bu-
dost. O některých jsme již informo- doucími spolu-
vali v minulých Zpravodajích, o žáky. Na závěr 
těch dalších Vás chceme informo- cyklu příprav-
vat nyní. Předně proběhl zápis do 1. ných hodin obdr-
tříd základní školy. K zápisu se svý- ží každý žáček 
mi rodiči přišlo celkem 61 dětí. Ces- "absolventský 
tou po barevné duze a následně u list". Věříme, že 
paních učitelek přímo u zápisu pro- pro děti i jejich 
kázaly výborné znalosti, za které rodiče bude cyk-
obdržely nejen drobné dárky, které lus přípravných 
pro ně připravily paní vychovatel- hodin přínosný, 
ky s dětmi ve školní družině i děti že se jim v naší 
stávajících 1. tříd se svými třídními škole bude líbit a 
učitelkami, omalovánky, sladkosti, že se z dětí v příš-
ale především byly do budoucích 1. tím školním roce 
tříd přijaty. Po odkladech školní stanou úspěšní 
docházky předpokládám, že budou školáci.
opět dvě 1. třídy zhruba po 25 dě- V únoru vyje- proběhl, myslím, v pohodě a v přá- jektu "Čteš? Čtu. Čteme.", fotbalo-
tech. Na nové prvňáčky se už moc lo 19 žáků na lyžařský výcvikový telské atmosféře. Za to patří podě- vý turnaj McDonald´s CUP a další 
těšíme a snad se těší i oni na nás. kurz do Krkonoš. Letos proběhl v kování nejen žákům, ale i instruk- sportovní soutěže i řada kulturních 
Proto, aby měli vstup do školy jed- penzionu Vraní Bouda, který je torům, vychovatelce a paní doktor- a naučných akcí. Nezbývá než si 
nodušší, organizujeme pro ně již umístěn v Peci pod Sněžkou v blíz- ce. Věřím, že se již všichni těšíme přát, aby se všechny akce vydařily 
tradičně cyklus přípravných hodin. kosti sjezdovky Zahrádky. Sněho- na "lyžák" v roce 2011. a žáci i my učitelé jsme si odnášeli 
Zahájen byl 16. března a dochází vé podmínky i počasí byly skvělé, A co nás čeká v nejbližší době? jen příjemné zážitky.
na něj 52 budoucích žáčků školy.                                Milada Bulirschová, ubytování pěkné, strava výborná. A Především výjezdy na školu v pří-
Kurz je dobrovolný a bezplatný.                                         ředitelka školy  žáci? Jako obvykle báječní. Kurz rodě. Dále pak pokračování pro-
Hodiny vedou paní vychovatelky 

P

Medvídkový 
týden ve 

školní 
družině

První březnový týden byl 
v naší školní družině ve zna-
mení medvídků. Probíhal 
totiž dlouho připravovaný 
Medvídkový týden. 

Již během února jsme si 
četli z různých pohádkových 
knížek, kde hlavním hrdinou 
byl medvěd. Děti četbu do-
provázely pěknými ilustrace-
mi a tak se na naší nástěnce 
objevil Kuba s Kubou Kubi-
kulou, 3 medvědi, Méďové a 
další povedení medvědi z po-
hádek. Každý den jsme si ta-
ké promítli jednu filmovou 
"medvědí pohádku". Společ-
ně si pak všichni vyrobili Mé-
ďu Pusíka. 

Hlavní atrakcí tohoto týd-
ne však byla soutěžní "Výsta- kamarádem, kterého do soutěže odměnu (Méďu Brumlíka) a 10 zpět u svých kamarádů v postýl-
va medvědů - plyšáků". Sešlo se poslaly s cedulkou, kde jsme se o nejhezčích medvědů, které hlaso- kách a všichni jsou již zvědaví, co 
nám jich více než 50 a soutěžní od- něm něco víc dozvěděli. A tak ví- váním děti vybraly, si odneslo další si pro nás ještě paní vychovatelky 
poledne s vyhodnocením, filmy a me, že jsme v soutěži měli medvě- odměnu. ve školní družině do konce školní-
kvízem, který připravila pro děti dy třeba až z Austrálie nebo USA, Celý Medvídkový týden byl ho roku připraví.     
naše nová paní učitelka v družině, či medvědy po mamince, nebo mé- pak uzavřen pátečním promítáním 
paní učitelka Holásková. Na týden ďu rovnou z porodnice. Každý kdo filmové pohádky Šest medvědů s 

                  Za ŠD Vlasta Poláčkováse museli děti rozloučit se svým si donesl plyšáka, si odnesl malou Cibulkou. Medvídci jsou již zase 

ĎÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ
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Zápis do MŠ něj přišlo přes 60 rodičů. O týden lonu, jehož rekonstrukce bude pro- dalšího pavilonu. Z těchto důvodů 
později, tedy 24. února, se v červe- bíhat. Je pochopitelné, že jsem v rovněž již v září 2009 paní starost-
ném pavilonu konal "Zápis" do MŠ souladu s "Podmínkami přijetí" ka informovala ZMČ o investiční 

Tak jako každým rokem jsme pro školní rok 2010 - 2011. Počet nepřijala žádné dítě z nespádové akci "Stavební úpravy mateřské 
se na zápis do mateřské školy zača- rodičů, který se letos k zápisu dětí oblasti, tedy z Prahy 8, z Chaber, z školy - pavilon č. 4". Jsem ráda, že 
ly připravovat již koncem roku do školky dostavil, byl ohromující. Báště atd. a že jsem nemohla při- rekonstrukce byla schválena a vě-
2009. Paní učitelky s dětmi v jed- Celkem jich přišlo 122. Převažova- jmout ani děti z Ďáblic či z Březi- řím, že nový pavilon bude již od 
notlivých třídách připravovaly pro ly děti, kterým budou k 31. 8. 2010 něvsi, kterým na začátku školního září 2010 sloužit svému účelu, tedy, 
nové žáčky drobné dárečky, připra- tři roky. Přišli rodiče předškoláků, roku nebudou tři roky. Bohužel že do něj nastoupí 28 nových dětí. 
vovala se dokumentace a radily dětí čtyřletých, ale i dětí, kterým jsem nemohla přijmout i několik Je jen škoda, že do dnešního dne 
jsme se, jak u zápisu zkrátit čekání budou tři roky teprve během podzi- dětí, kterým budou 3 roky během nebyla státní školka zřízena také v 
na předání a kontrolu potřebných mu nebo v roce 2011. Většina dětí července a srpna 2010. MČ Praha - Březiněves.
materiálů. Nakonec zvítězila vari- byla z Ďáblic (87 dětí) nebo z Bře- Jak jsem již uvedla, počet rodi- Děkuji všem rodičům za vstříc-
anta, při které jsme požádaly rodi- ziněvsi (21 dětí), přišli ale i rodiče čů, kteří přišli zapsat své děti do nost a trpělivost při zápisu, děkuji 
če, aby na "Den otevřených dveří" 14 dětí z nespádové oblasti. Pro MŠ, byl ohromující. Tak trochu paní zástupkyni Buderové i všem 
přišli i s dětmi a na "Zápis" přišli školní rok 2010 - 2011 se ve školce jsme to čekali, proto jsem již v září paním učitelkám školky, které se 
bez dětí. Zdá se, že se tato varianta uvolní 40 míst z důvodu odchodu 2009 požádala prostřednictvím zápisu zúčastnily a připravily dár-
osvědčila. dětí do ZŠ, takže jsem místo nich MČ Praha - Ďáblice o navýšení ka- ky pro své budoucí žáčky.                                                                                                                                                                                           

"Den otevřených dveří" se ko-                         Milada Bulirschová, mohla 40 dětí přijmout. Dále jsem pacity školky na 196 dětí. S tím po-
                                  ředitelka školynal 17. února a se svými dětmi na přijala další 28 dětí do nového pavi- chopitelně souvisí rekonstrukce 

L
Poetické 

odpoledne

Letošní rok proběhl v naší škole už 
3. ročník Poetického odpoledne. Vy-
stoupily na něm především děti z prv-
ního stupně, z druhého jen dva deváťá-
ci. Hned v úvodu jsme si poslechli pě-
vecký sbor žáčků naší školy a pak už 
následovala recitace. Slyšeli jsme bás-
ničky krátké i dlouhé, vtipné i vážné, 
několik také v angličtině. Zaposlou-
chali jsme se i do úryvku prózy pod-
barveného hrou na klavír. Přednes ně-
kolikrát během odpoledne vystřídala 
hra na klavír.  V závěru vybrala porota, 
složená z učitelů, jednoho rodiče a žá-
ků 9. třídy, nejlepší recitátory. Deváťá-
kům se trochu nepovedlo předávání 
cen, ale jinak bylo celé odpoledne 
opravdu příjemné, neformální a hlav-
ně poetické. Přejme si, ať se příští rok 
žáci zase tak dobře připraví. 
                       Jitka Stoklasová, učitelka ZŠ

ĎÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ
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Školní projekt  
"Čteš? Čtu.  

Čteme."

O tom, že děti málo čtou kni-
hy, že to není dobře a mělo by se 
to změnit, se v poslední době hod-
ně diskutuje, Vznikají různé pro-
jekty na podporu čtenářské gra-
motnosti. Naše škola se připojila 
k tomuto úsilí a po celý školní 
rok u nás probíhá projekt "Čteš? 
Čtu. Čteme."

Cílem našeho projektu je 
probudit zájem dětí o četbu knih, 
motivovat je a přivést ke čtení i 
seznamovat je s vhodnou litera-
turou pro děti a mládež. Snažíme 
se, aby si žáci uměli vybrat vhod-
nou knihu ke čtení a svůj výběr 
zdůvodnit, aby byli schopni o 
četbě hovořit, seznámit s knihou 
ostatní, udělat si zápis do čtenář-
ského deníku. Vedeme žáky k 
tomu, aby se naučili přemýšlet o 
svých čtenářských zážitcích, 
učili se formulovat a vyjádřit 
svůj názor, kladný i záporný po-
stoj, uvědomit si, co se jim líbí 
nebo nelíbí, co a jak je osloví ne-
bo ovlivní.

Projekt si také klade za cíl 
oživit hodiny českého jazyka a 
literární výchovy, aby žáci získa-
li kladnější vztah k těmto hodi-
nám.

A co všechno v rámci našeho 
projektu ve škole děláme? Žáci 
si vedou čtenářské deníky a se 
svojí četbou seznamují spolužá-
ky. V hodinách diskutují o kni-
hách, sestavují žebříčky nejoblí-
benějších knih, spisovatelů, bás-
níků, ilustrátorů, básní a hrdinů z 
knížek. Probíhá soutěž o nejhez-
čí dětskou ilustraci ke knize. Prá-
ce žáků jsou vystaveny ve vý-
stavní chodbě v přízemí staré 
budovy školy vedle hlavního 
vchodu. Proběhne soutěž o nej-
hezčí obal na knihu, žáci mají 
možnost ukázat i vlastní literární 
a básnické schopnosti, předsta-
vit svoji vlastní tvorbu. Třídní 
učitelé navštěvují se svými třída-
mi různé akce, které jsou zamě-
řeny na podporu čtenářské gra-
motnosti.

Projekt bude zakončen v 
červnu, kdy budou jednotlivé 
činnosti zhodnoceny odbornou 
porotou, vítězové oceněni a těší-
me se na překvapení, která si na 
toto slavnostní vyhlášení jednot-
livé třídy chystají.
                             Jana Chmátalová, 
                        zastupkyně ředitelky

ZIMA 
UŽ JE ZA 
HORAMA

bylo celkem větrno, takže barevné naší školy. Ozdobené líto nám tam 
stužky na lítu veselé plápolaly. Po- právě rozkvétá, aby tím potvrdilo, 
kud  jste zvědaví, co jsme po skon- že JARO UŽ JE MEZI NÁMA. 
čení akce s lítem udělali, můžete 

                        Za ŠKK Marie Veverovánakouknout hlavním vchodem do 

Vynášení Morany alias zimy se 
v naší obci stalo pěknou tradicí. Již 
po třetí jste 20. března mohli v ďáb-
lických ulicích potkat dlouhý prů-
vod v čele nesoucí figurínu uplete-
nou z proutí, Moranu. Letos nám 
do kroku vesele bubnovali bubení-
ci, a tak jsme mohli vyrazit na kole-
du po staveních. Milé paní hospo-
dyně a také hospodáři nás za kole-
dování pohostili chutnými koláčky, 
neboť i oni byli rádi, že se za naší 
pomoci do vsi jaro opět navrátí. 
Všichni jsme se pak zahřáli výstu-
pem na vrch Ládví, kde jsme Mora-
nu do vody vhodili a pak společně 
větvičku líta nazdobili. Sluníčko se 
na nás na chvíli usmálo, jinak ale 

ĎÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ
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Koncert 
Yvetty Simonové

Dne 23. března 2010 připravila 
Školská a kulturní komise koncert 
české populární zpěvačky Yvetty 
Simonové. Do sálu základní školy 
si našlo cestu více než 100 lidí a 
myslím, že byli svědky nádherné-
ho večera, který nám paní Simono-
vá společně s Tomášem Mikul-
ským, který zpěvačce pokládal 
všetečné otázky, připravili. Během 
večera nám paní Simonová zpívala 
písničky, se kterými úspěšně účin-
kovala během své bohaté kariéry a 
také nás nezapomněla pobavit. 
Smích se v sále rozléhal zvláště při 
vzpomínkách na její osobní život, 
především pak na své exmanžely. 
Nezapomněla také zmínit spolu-
práci s Milanem Chladilem a Kar-
lem Vlachem. Na závěr obdržela 
paní Simonová z rukou zástupce 
ŠKK květiny jako poděkování za 
milý večer.

                                 Norbert Rybář

ˇKOMISE         TERMÍN              AKCE                         POZNÁMKA

ŠKOLSKÁ 
A KULTURNÍ

SOCIÁLNÍ

30.4.                       Čarodějnice

Dětský den 29.5.                          
                         + divadelní představení

květen                         výlet seniorů

od 18,00 areál U Holců, ohňostroj

od 13,00, sraz na dětském hřišti 
na začátku Ďáblického háje,  

termín bude upřesněn

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.            

Noční obloha :  3.5. Země náš kosmický domov, 20 osob - vhodné pro rodiny s dět-
Měsíc - od 15.4. do 28.4. nejlépe Karlův most - paprsek staletími. mi, školy).
okolo 21.4.                   17.5. Sluneční soustava, Míry a Program: pozorování Slunce, 
Merkur -začátkem dubna,nejlépe váhy. Venuše nebo promítání filmů spo-
okolo 9.4. 31.5. Hledání harmonie světa, jené s prohlídkou přístrojového 
Mars, Saturn - po celý duben APOLLO 9. vybavení hvězdárny.
Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy POZOROVÁNÍ OBLOHY dale- ŠKOLNÍ  POŘADY

O t e v í r a c í  d o b a :  P o 1 3 : 3 0 - - po celý duben. Hvězdokupy, gala- kohledy Po 13:30-15:30/ Čt 13:30- v Po,Út,St,Čt,Pá v 8:30 a 10:30  
1 5 : 3 0 , 1 8 - 2 1 / Č t  1 3 : 3 0 - xie - za bezměsíčných večerů   1 5:30,21:30-23:00/ Ne 14-16. Pří- pro  předem  objednané  školní  
15:30,20:30-22:30/Pá 23.4.  Podmínkou úspěšného pozorování stupné bez objednání ! výpravy Bližší  informace a ob-
20:30-22:30/ Ne 14-16. Ne 4.4. a je pokud možno jasná obloha,při Denní obloha:  jednávky na č. 283 910 644. 
Po 5.4. zavřeno. nepříznivém počasí (zataženo) se Slunce - povrch  se  skvrnami, POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ 
PŘEDNÁŠKY astronomické , koná promítání filmů spojené s pro- Venuše - za dobrých podmínek promítání astronomických pohá-
přírodovědné a cestopisné v pon- hlídkou přístrojového vybavení Noční obloha:  dek je možné si objednat i indivi-
dělí od 18:30. hvězdárny.                                          M    ě s  í c    -   o  d     1  5  . 5  . do 29.5. nejlépe duálně na č. 283910644 v pracov-
26.4.RNDr.Jiří Jiránek,CSc.:  okolo 21.5.                            ní dny v časovém termínu dle do-
GUYANA, SURINAM - státy kam Venuše, Mars, Saturn - po celý hody.
se moc nejezdí. O t e v í r a c í  d o b a :  P o 1 3 : 3 0 - květen
FILMOVÝ VEČER s pozorová- 1 5 : 3 0 , 1 8 - 2 1 / Č t  1 3 : 3 0 - Dvojhvězdy,vícenásobné sousta-
ním oblohy  v pondělí od 18:30. 15:30,21:30-23:00/ Ne 14-16. vy - po celý květen. 
19.4. DEN ZEMĚ - pásmo příro- PŘEDNÁŠKY astronomické, pří- Hvězdokupy, galaxie - za bezmě-
dopisných filmů. rodovědné a cestopisné v pondělí síčných večerů. Podmínkou úspěš-
POZOROVÁNÍ OBLOHY  dale- od 18:30. ného pozorování je pokud možno 
kohledy Po 13:30-  15:30/  Čt  10.5. prof.Lubomír Linhart: Z jasná obloha, při nepříznivém po-
13:30-15:30,20:30-22:30/ Pá  KANADY na ALJAŠKU - po sto- časí (zataženo) se koná promítání 
23.4. 20:30-22:30/ Ne 14-16/ Po  pách zlatokopů. filmů spojené s prohlídkou přístro-
19.4. 20-21. Přístupné bez objed- 24.5.Mgr.Antonín Vítek,CSc.: jového vybavení  hvězdárny.                                                                    
nání ! Mezinárodní kosmická stanice ISS HROMADNÉ  NÁVŠTĚVY
Denní obloha:  vždy ve čtvrtek 16-17 mohou  
Slunce - povrch  se  skvrnami, FILMOVÉ VEČERY  v pondělí hvězdárnu navštívit předem ob-
Venuše - v odpoledních hodinách od 18:30. jednané skupiny návštěvníků (5 až 
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! Masáže: záda+šíje 190Kč, dá-
le medové, lávovými kameny, 
baňkové, nápoj zdarma. Bus 
Liběchovská. 
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