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skutečně jsem nezaznamenala, že Slovo starostky by mobiliář jednoho existujícího 
dětského parčíku byl někdy devas-

Jaro se konečně prodralo ke tován. Zrovna tak telefonní budka 
své moci a snad si ji udrží pevně v a stejně tak prosklená autobusová 
rukách. Však již bylo na čase, jak zastávka. Místní vědí, že když si 
jsme jistě všichni zkonstatovali. nechají něco poškodit, sotva se 
Zahrádky se nám opět probouzí do dočkají okamžité nápravy. Docela 
krásné scenérie a řekla bych, že po logická úvaha, vždyť jde o poměr-
krušném zimním období je nám to ně velký peníz a je to vydání nás 
letos obzvláště milé. všech. Otázkou je, proč jsme tady 

Promiňte mi ten tak trochu roz- tak tolerantní (nebo lhostejní?) ke 
něžnělý úvod, ale faktem je, že už svévoli "grázlů", kteří si dovolují 
člověk skoro ztrácel naději na teplé opakovaně škodit na veřejném ma-
a slunné dny, když rozmary počasí jetku, a to s apetitem čím dál vět-
přály spíše těm nevlídným dnům. ším. Veřejná kontrola, která skvěle 
Jak jsem se dozvěděla od někte- funguje jinde, tady nefunguje. Jed-
rých mých známých, mnozí jsme nak se tu lidi tolik neznají a jednak 
prchali za teplejším počasím na mají mnohdy pocit, že pokud jsou 
jiná místy naší planety. Docela se svědky nějakých nepravostí, lépe 
člověk pobaví, jak je svět již poma- se do toho nemíchat , vždyť to není 
lu větším "obývákem" a kde lze až tak jejich věc. A tak vlastně sami 
všude potkat lidi od nás z Ďáblic otevíráme další brány a možnosti 
anebo alespoň ty od nás za kopeč- všem těm podivínům, kteří cíleně 
kem Ladví. A tak lze vyslechnout chodí a ničí nám to pěkné, ze které-
daleko od domova názory na naše ho bychom se měli léta radovat.
Ďáblice nejen od nich, ale třeba i Proč jsem se rozepsala o tomto 
od rodičů (odněkud z Vysočiny), nešvaru - v letošním roce bude ote-
kteří k nám jezdí za provdanou dce- vřen další veřejný parčík v lokalitě 
rou, či jen od lidí mimochodem k Nové Ďáblice a vzhledem k tomu, 
nám zavítavších. Věřte, že jednoho že se objevují již první stopy po 
potěší (zvláště je-li funkce starost- pachatelích ničení mobiliáře v par-
ky utajena), když slyšíte jak je v ku u komína, apeluji na vás občany 
Ďáblicích pěkně, jak je postaráno o - nedovolme jim to! Nejednodušší 
ty nejmenší a kolik je tu dětských řešení je zavolat Městskou anebo 
hřišť a pěkně vybavených. Bohu- Státní policii. I v nočních hodinách 
žel se dostane i kritiky na to, jak policejní hlídka provede kontrolu 
vandalové dovedou poničit maje- nahlášeného trestného činu. Ve dne 
tek nás všech, a to že by se tam u je možné obrátit se především na 
nich na vesnici nemohlo stát, pro- naše strážníky a v pracovní době 
tože tam by si všichni vážili toho, lze případ nahlásit eventuelně i na 
že to tam mají. Z toho jednomu úřadě.                   Danuše Ševčíková
fakt není veselo a navíc je to prav-
da. Jezdím na venkov ke Přimdě a 

né rady při stavebních problémech. MČ Praha - V neposlední řadě zmíním jeho 
mnohaletou práci v redakci Ďáblic--Ďáblice se loučí kého zpravodaje, kam pravidelně 
příspíval svými články o historii s PhDr. 
Ďáblic a okolí jako kronikář obce. 
Bylo by toho nepochybně více, co Miloslavem 
by se dalo zmínit a kdo pana Mílu 
znal, ví své. Pane doktore, děkuje-Wimmerem
me Vám za to, že jste byl jedním z 
nás občanů Ďáblic a dovolte, aby-

Smutnou skutečností je konec 
chom se s Vámi s tichou vzpomín-

života člověka. O to smutnější je, 
kou a úctou rozloučili.

když končí život někoho, kdo uměl 
          Dana Ševčíková , starostka                                                                                        

ostatním dávat lásku, přívětivost a 
navíc byl obdařen 
bohatstvím ducha a 
uměl s tímto darem 
smysluplně naklá-
dat.

Jsem přesvěd-
čena, že pan doktor 
Wimmer je osob-
ností, která se Ďáb-
ličákům zapíše do 
paměti navždy. Ať 
již jako projektant 
prvního panelového 
domu v republice 
postaveného v Ďáb-
licích, anebo proto, 
že mnohým navrh-
nul stavbu rodinné-
ho domku, či proto, 
že poskytoval cen-

V
V lokalitě při ulici Zářijová pitelstva "pořizovatel (MHMP) se 

patří pozemek, který je určen k přiklání k požadavku městské čás-
zástavbě, firmě Ekospol. Před ti řešit výstavbu 12-ti rodinných 
časem proběhla informace, že fir- domků. Kód míry využití území 
ma podala návrh na změnu územ- bude změněn z C na B". Můžeme 
ního plánu pro tuto oblast a před- s radostí potvrdit, že v této části 
ložila k projednání projekt "Ďáb- bude zachován charakter rodinné 
lická perla", který měl zde prosa- zástavby.
dit výstavbu obytných viladomů. Pro větší představivost přiklá-

Naše městská část podala ná- dám tabulku a vysvětlení regulati-
mitky k tomuto rozšíření (napros- vů prostorového uspořádání na 
tá nevhodnost zasazení obytných území hlavního města Prahy.
domů do územní zastavěnosti ro-

                                          Tomáš Engel                                                                                                                                                 dinnými domky atd.) a dle citace 
                                                                                  přílohy usnesení pražského zastu-
                       (více informací na str.4)                                                                               

Výstavba při ulici Zářijová

D

Přístřešky na Kokořínské

Dopravní podniky neměly zájem nám umístit autobusové přístřešky 
na ulici Kokořínskou. Tak jsme si je vyrobili sami a vůbec nevadí projíž-
dění kočárkům. 
                                                                                                                  Tomáš Engel                                                                                                                                         

(foto k článku str.12)
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Zprávy z rady

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 81. 
jednání rady) 

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 80. 
jednání rady) 

SBĚR  NEBEZPEČNÝCH 
SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO 

ODPADU ZDARMA ! 

v úterý 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 do 16.50
                 u křižovatky ul. Hřenská - Květnová 

V době od 17.0 do 17.20
                   u křižovatky ul. Šenovská -U Spojů

V době od 17.30 do 17.50  
                                   v ulici U Prefy

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

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu a seznam 
stabilních sběren je k nahlédnutí na 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.

Kateřině Macháčkové

! souhlasila s předloženým ná-
vrhem rozpočtu MČ Praha - 
Ďáblice na rok 2010 ! schválila uzavření dodatku č. 1 
! schválila, aby příspěvková orga- ke smlouvě o nájmu nemovi-

nizace Základní škola a mateř- tosti ze dne 5. 8. 2008 uzavřené 
ská škola, Praha 8 - Ďáblice, U mezi MČ Praha - Ďáblice jako 
Parkánu 17 vedla účetnictví ve pronajímatelem a Zdeňkou Ko-
zjednodušeném rozsahu vácsovou jako nájemcem nemo-
! souhlasila se zněním zřizovací vitosti v Osinalické ul. 766, Pra-

listiny Základní školy a mateř- ha 8 - Ďáblice (restaurace U 
ské školy, Praha 8 - Ďáblice, U KRÁLE HOLCE) a to, že ná-
Parkánu 17 jem bude ukončen k 31.4. 2010, 
! schválila návrh cenové nabídky pokud k tomuto datu nebude 

společnosti AZP servis s.r.o. nájemné řádně uhrazeno
areály, zahrady, parky ve výši ! schválila uzavření dodatku č. 1 
156 610 Kč na ošetření lip na ke smlouvě o nájmu sportovní-
hřbitově ho areálu - fotbalového hřiště a 
! schválila znění smlouvy o uza- tenisových kurtů včetně objek-

v ř e n í  s m l o u v y  o  b u d o u c í  tu sociálního zázemí uzavřené 
smlouvě o zřízení věcného bře- mezi MČ Praha - Ďáblice a Tě-
mene T-Systéms Czech Repub- lovýchovnou jednotou Ďáblice 
lic, a.s. (podnájem nebytových pro-

stor)
! schválila uzavření dodatku č. 2 

ke smlouvě o dílo "Pěší komu-
nikace a parkově upravené plo-

! projednala s dodavatelem pro- chy, Rekonstrukce menší par-
jektové dokumentace na do- kové upravené plochy Praha 8 
stavbu a rekonstrukci 4. pavilo- Ďáblice, Červnová, Červenco-
nu MŠ termíny a dodržování vá, Srpnová" uzavřené mezi 
smlouvy MČ Praha - Ďáblice a společ-
! projednala postup pro výběr TI ností WEFEL, s.r.o (posunutí 

a TDI na akci dostavba a rekon- termínu dokončení na 05/2010)
strukce 4. pavilonu MŠ a pově-
řila zástupce starosty Engela 
oslovit 3- 5 osob - firem schop-
ných TI a TDI na tuto stavbu 
zrealizovat. V poptávce bude 
požadováno: ! schválila uzavření mandátní 

   1) doklady o odborné způsobi- smlouvy na výkon TI a TDI na 
losti - prostá kopie akci "Rekonstrukce pavilonu 

   2) cenová kalkulace včetně "C" MŠ Kučerové" s firmou 
DPH, která bude obsahovat AEDIFICO, spol. s r. o. za cenu 
dvě položky 180.000,-- Kč s DPH a s hodi-
> Inženýrská činnost investo- novou sazbou 456 Kč za více-

ra, zejména zajištění staveb- práce
ního povolení Technický do- ! schválila pronájem volné gará-
zor investora. Zajištění pod- že ve dvoře domu č. p. 161 v 
kladů pro kolaudaci a zajiště- ulici Ďáblické jedinému zájem-
ní kolaudačního řízení ci paní Mgr. Miladě Bulirscho-
>Hodinová sazba pro práce vé za obvyklou cenu

                   mimo rozsah mandátního 
pověření

    3) minimálně 1 reference - pros-
tá kopie

! schválila smlouvy o budoucí     4) zkušenosti s dřevostavbami
smlouvě o zřízení věcného bře-   5) termín dodání nabídky do 
mene se společností T-Systems 12.00 hodin dne 6. 4. 2010 v 
Czech Republic, a.s.zalepené obálce označené: 
! schválila uzavření dodatku č. 3 "Výběr TI a TDI MŠ Ďáblice

(vícepráce "Park Červnová, ! schválila, aby uvolněný byt v 
Červencová, Srpnová") se spo-ul. Osinalické 901 v Praze 8 - 
lečností WEFEL s.r.o.Ďáblice, ke kterému bylo naší 
! schválila předložený plán gene-MČ ponecháno dispoziční prá-

rálního úklidu v MČ Praha - vo Bytovým odborem MHMP, 
Ďáblice v 05/2010.byl přidělen žadatelce: slečně 

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 82. 
jednání rady) 

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 83. 
jednání rady) 

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 84. 
jednání rady) 

Kontejnery v obci
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů

v Městské části Praha - Ďáblice v 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

29. a 30. května 2010 
26. a 27. června 2010 

VELKOOBJEMOVÉ   
KONTEJNERY NA  BIOODPAD

          22. 5. v sobotu od 9.00 do 12.00 

26. 6. v sobotu od 9.00 do 12.00

Oznamujeme občanům, že v květnu a v červnu 2010 proběhne mi-
mořádná akce sběru bioodpadu a v obci budou přistaveny velkoobje-
mové kontejnery na bioodpad v těchto termínech: 

na Koníčkově nám.,
v ulici Na Terase,
v ulici Na Blatech 

 
v ulici Legionářů,

v ulici Květnová v zálivu před č.p. 448,
na Koníčkově náměstí

Do velkoobjemových kontejnerů lze odkládat pouze bioodpad! 
U každého kontejneru bude po celou dobu pracovník, který bude kont-
rolovat ukládaný odpad. zpracoval tajemník ÚMČ
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Městská část Praha - Ďáblice
       Úřad městské části Praha - Ďáblice

Květnová 553/52, 182 02 Praha Ďáblice; tel. 283 910 723-5
FAX: 283 910 721;e-mail: podatelna@dablice.com 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha - Ďáblice - Úřad městské části zastoupený 
tajemníkem Úřadu městské části

Vyhlašuje dne 30. dubna 2010

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA

Samostatný/á odborný referent/ka finančního odboru

Podrobnosti na úřední desce MČ Praha - Ďáblice nebo na 
www.dablice.com

dřevin, úklidové práce,odvoz a V průbě- Současně byl posouzen zdra-
likvidaci bioodpadu.          h u  m ě s í c e  votní stav stromů včetně jejich sta-

Vzhledem k dlouhověkosti a d u b n a  s e  bility a do budoucna doporučeno 
vzrůstu stromů , ale hlavně z důvo-uskutečnilo prořezání 13 lip na následné ošetřování.Úprava stromů du ztíženého přístupu ke stromům místním hřbitově. Úpravu stromů Stromolezci  provedli zásah v 
muse ly  bý t  p ráce  prováděny  prováděla odborná arboristická korunách stromů velmi zkušeně a na místním 
stromolezeckou technikou. Re-firma, která má  v oboru zkušenosti hlavně opatrně, takže nedošlo k 
dukce koruny stromů byla šetrná s s ošetřováním dřevin ve ztížených žádnému poškození hrobů.hřbitově 

                                                        ohledem na stabilitu a zdravotní podmínkách.
                                                         RŽPstav dřevin.Práce zahrnovaly odborný řez 

!
Poplatek ze psa

Upozorňujeme chovatele 
psů, že nezaplacené poplat-
ky ze psů budou k 1.6.2010 
vyměřeny ve výši trojná-

sobku.

                                       Finanční odbor ÚMČ

Očkování psů

V sobotu 29.5.2010
od 10,00 do 13,00 hod

v zahradě úřadu MČ Praha 
Ďáblice

                                        Finanční odbor ÚMČ

Ve dnech 30.4. - 6.5. 2010 od 7,00 - 15,00 proběhl v Ďáblicích generální úklid 
zpevněných chodníků a silnic.

GENERÁLNÍ ÚKLID V ĎÁBLICÍCH
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               SMĚRNÁ ČÁST                                       INFORMATIVNÍ ČÁST 
KÓD MÍRY  
VYUŽITÍ  
ÚZEMÍ            KPP       KZ    PODLAŽNOST  KZP      TYPICKÝ CHARAKTER ZÁSTAVBY 
A            0,2         0,65 1   0,2    izolovaná rodinná zástavba

          0,80 2+P,U   0,1    rodinné domy s nadstandardními parcelami 
B            0,3         0,50 1   0,3    přízemní rozvolněná zástavba1 
                                        0,65 2   0,15  rozvolněná zástavba1 
                                        0,75 3+P,U   0,10  velmi rozvolněná zástavba1
C            0,5         0,30 1   0,5    přízemní zástavba, halové stavby

          0,45 2   0,25  nízkopodlažní zástavba 
                                        0,55 3 a více   0,17  převážně nízkopodlažní zástavba
D            0,8         0,35 do 2   0,4    nízkopodlažní zástavba

          0,5  3   0,27  nízkopodlažní zástavba
          0,55 4   0,2    rozvolněná nízkopodlažní zástavba městského typu2
          0,55 5 a více   0,16  rozvolněná zástavba městského typu2

E             1,1        0,15 do 2   0,55  rozvolněná nízkopodlažní zástavba městského typu2 
                                        0,35 3   0,37  rozvolněná nízkopodlažní zástavba městského typu2 
                                        0,45 4   0,28  rozvolněná zástavba městského typu2

          0,5               5 a více   0,22  rozvolněná zástavba městského typu2
F             1,4        0,25 do 3   0,47  zástavba městského typu2

          0,4               4   0,35  zástavba městského typu3
          0,45 5   0,28  rozvolněná zástavba městského typu2
          0,45 6 a více   0,23

G             1,8        0,25 do 4   0,45  kompaktní zástavba městského typu4
          0,35 5   0,36  zástavba městského typu3
          0,4               6   0,3

                                        0,45 7   0,26  rozvolněná zástavba městského typu2
          0,45 8 a více   0,23

H             2,2        0,25 do 4   0,55  kompaktní zástavba městského typu4
          0,3               5   0,44

                                        0,35 6   0,36  zástavba městského typu3
          0,4  7   0,31

                                        0,4                8 a více   0,28  rozvolněná zástavba městského typu2
I             2,6        0,1   do 4   0,65  velmi kompaktní zástavba městského typu5

          0,25 5   0,52  kompaktní zástavba městského typu4
          0,3               6   0,43

                                        0,3       7   0,37  zástavba městského typu3
          0,35 8 a více   0,33

J             2,6        0,3               do 8   0,33  solitéry, výškové domy
          0,35 10   0,26

                                         0,4 12   0,22
                                         0,4 13 a více    ---
K              3,2        0,1 do 5   0,64  velmi kompaktní zástavba městského typu5

           0,2 6   0,53  kompaktní zástavba městského typu4
           0,25 7   0,46

                                         0,25 8   0,4
                                         0,35 9   0,36  zástavba městského typu3, výškové domy

           0,35          10 a více   0,32

REGULATIVY 
PROSTOROVÉHO 

USPOŘÁDÁNÍ
       

Územní plán obsahuje vedle 
základní funkční regulace, stanove-
né plánem využití ploch, základní 
regulativy prostorového uspořádá-
ní, doporučující míru využití území 
vybraných navrhovaných rozvojo-
vých a transformačních funkčních 
ploch.   

Míra využití území
Mírou využití území, která je 

vyjádřena kódem míry využití úze-
mí, se rozumí stanovení maximál-
ních koeficientů zastavěných ploch 
(KZP), hrubých podlažních ploch 
(KPP), maximálního počtu nad-
zemních podlaží (PNP) a minimál-
ního koeficientu zeleně (KZ) vzhle-
dem k ploše posuzovaného území. 
Koeficienty pro jednotlivé typy úze-
mí jsou uvedeny v následující tabul-
ce.
KPP - koeficient podlažních ploch 
je podíl maximální hrubé podlažní 
plochy objektů k ploše území a sta-
novuje kapacitu zástavby v nad-
zemní části objektů. Hrubá podlažní 
plocha se pro tento účel stanoví 
součtem hrubých podlažních ploch 
ve všech nadzemních podlažích, 
vypočtených z vnějších rozměrů 
budov a počtu nadzemních podlaží. 
Koeficient podlažních ploch je směr-
ný.
KZ - koeficient zeleně stanovuje 
minimální podíl započítávaných 
ploch zeleně k vymezené funkční 
ploše. Koeficient zeleně je směrný.  
KZP - koeficient zastavěné plochy 
je podíl maximální plochy zastavi-
telné nadzemními objekty, vztažený 
k ploše území. Koeficient zastavěné 
plochy je informativní.
PNP - podlažnost je podíl hrubé pod-
lažní plochy k zastavěné ploše po-
zemku. Podlažnost je pojem infor-
mativní.
     Stanovení míry využití území je 
navrženo pro všechny typy území 
obytných podle legendy územního 
plánu, všechna smíšená území, dále 
území nerušící výroby a služeb, pro 
zvláštní komplexy a pro území výro-
by, skladování a distribuce. Regula-
tivy míry využití území jsou směr-
né. Jejich vyjádření je zobrazeno v 
grafické části územního plánu ve 
výkresu č. 4. 
Poznámka: charakteristiky zástavby měst-
ského typu se vztahují na všechny druhy 
staveb odpovídajícího funkčního využití.
1ROZVOLNĚNÁ ZÁSTAVBA je zástav-
ba s nízkou mírou využití území, tvořená  
samostatnými stavbami či malými skupi-
nami staveb (izolované domy, dvojdomy, 
viladomy), které obvykle netvoří souvislou 
uliční frontu. 2 ROZVOLNĚNÁ ZÁ-
STAVBA MĚSTSKÉHO TYPU je území, 
ve kterém jsou umístěny samostatné stav-
by, skupiny staveb, nebo stavby v otevře-
ných blocích, které nemusí tvořit souvislou 
uliční frontu. 3 ZÁSTAVBA MĚSTSKÉ-
HO TYPU zahrnuje uzavřené nebo poloo-
tevřené bloky a objekty, tvořící souvislou 
uliční frontu. 4 KOMPAKTNÍ ZÁSTAV-
BA MĚSTSKÉHO TYPU je tvořena pře-
vážně uzavřenými bloky  a souvislou uliční 
frontou. 5 VELMI KOMPAKTNÍ ZÁ-
STAVBA MĚSTSKÉHO TYPU je tvořena 
uzavřenými bloky, tvořící souvislou uliční 
frontu s vysokou mírou využití území. 
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Č

ných kulaků, tedy bohatých sedlá- i osobní, se jim zabral, obvykle by-
ků z české vesnice. Na tento zločin la celá širší rodina násilně vystěho-
se téměř zapomnělo, navzdory to- vána  dosti daleko a nebo byl sed-
mu, že krajinu  jako němou výčitku lák zavřen a jejich synové posláni 
máme stále na očích. Jen jsme si na do dolů.  
ní, popravdě, už dávnou zvykli.   Podařilo se mi získat doklady k 
Kdo to byl kulak? Především třídní jednomu záboru hospodářství v 
nepřítel, boháč. V roce 1948  hos- r.1948 - pro dnes je to neuvěřitelný 
podář vlastnící více než 50 ha a ma- postup - uvedu jej pro zajímavost 
jící (přesněji vykořisťující) za- ve velmi zkrácené formě. Samo-
městnance. V té době Zápotocký zřejmě stresy rodiny popsat nemo-
sliboval, že hospodářství do 50 ha  hu. Akt záboru a některé další kro-
zůstanou zachována.  Tato laťka ky byly dosti promyšlené ze strany 
"boháče" se stále snižovala. Cituji KSČ a především "zmechanizova-
z Rudého práva z 7.6.1950 z popisu né", neboť se jen doplňovaly cyk-
situace na jedné vesnici: Nejvíce lostylované formuláře. Nejdůleži-
však JZD (jednotné zemědělské tějším aktem bylo uložení národní 
družstvo) propagovali 3 vesničtí správy výměrem -viz fotografie. 
boháči, každý obhospodařoval více Všimněme si, že i důvod  uložení 
než 20 ha. JZD bylo založeno a ves- národní správy je univerzální, cyk-
ničtí boháči se stali jejich členy. Ale lostylovaný: Národní správa se za-prastarou českou krajinu soudce do Vyhnání sedláků okresní výbor strany zůstal bdělý. vádí na návrh místního akčního výše trestu započítat neumí. Stačí 
Do vesnice vyslal instruktora, který výboru, neboť majitel podniku svý-přejet hranice do Rakouska nebo z Ďáblic , přesvědčil členy strany o nebezpečí  mi skutky projevil nevraživý po-Bavorska, abychom viděli, že kra-
členství vesnických boháčů v JZD. stoj k lidově-demokratickému zří-jina může vypadat jinak. Ostatně i to je zločin 
Tito pak byli vyloučeni. Je třeba zení a tím ztratil národní spolehli-vidíme tam i to, že skutečný sedlák komunismu, který poznamenat, že 20ha zemědělec vost. Místní akční výbory byly vy-může stále žít, chodit do kostela a 
pracoval na svém gruntu jen se tvořeny po únoru 1948 místními zvelebovat svůj statek, aby jej pak nevidíme, ačkoliv jej 
svou rodinou a kromě své hroudy, organizacemi KSČ,  nikým nebyly předal svému synovi. To byl ten máme stále na očích zpravidla děděné po generace, žád- schváleny, kromě  organizace tradiční řád, který bylo tehdy po 
ným boháčem nebyl, ale byl s rodi- KSČ, sestávaly výhradně z členů roce 1948 třeba zničit. Povedlo se 

Česká krajina je dodnes nejvi- nou dříčem. Jak se s těmito kulaky, KSČ. to dokonale.
ditelnějším pozůstatkem té grandi- třídními nepřáteli, "po zásluze"za-"Naše traktory, tanky míru" 
osní čistky, která byla samozřejmě metalo? Jednoduše: majetek, často hlásaly transparenty na traktorech, 
inspirována daleko na východě. kdy jejich řidiči vyráželi 
Operace však zasáhla tisíce vesni- rozorávat meze, které byly 
čanů, kteří museli z donucení opus- tou symbolickou překážkou 
tit své rodné grunty, které se mnoh- na cestě za jakousi toužebně 
dy dědily po staletí. Statky, které očekávanou socialistickou 
přežily monarchii i Hitlera, nepře- krajinou a kolektivizovanou 
žily Stalina a jeho domácí posluhy. vesnicí. Možná, že se s tím 
Nikdo z vlastníků řady hospodář- tehdy mnozí smířili až příliš 
ství v Ďáblicích se nevrátil po resti- snadno. Jenže je možné za-
tuci (tj. po navrácení ukradeného stavit "tank míru" v době 
majetku) na svůj grunt a nezačal studené války?  Připomeň-
hospodařit. me si, že ornou půdu v katas-

Dodnes  vlastně neznáme přes- tru Ďáblice (525 ha), kterou 
né počty obětí té nesmyslné přesíd- obdělávala řada sedláků, 
lovací operace: víme, že se počítají nyní obdělává jen jeden ze-
na desetitisíce. A důsledky jsou stej- mědělský podnik (Jiří Kmí-
ně bezbřehé: zničená krajina od nek) včetně dalších pozem-
Aše po Ostravu stejně jako zničené ků ze sousedních katastrál-
osudy několika sedláckých genera- ních území s nadále rozora-
cí. Málokterý z komunistických nými mezemi. V Ďáblicích 
zločinů byl  totiž tak všeobjímající bojujeme proti skládce, proti 
jako právě tažení proti kulakům. silničním obchvatům, letec-
Sedlák vyrvaný ze svého statku kým koridorům, ale to pod-
ztrácel nejen svůj domov, ale i vý- statné nám uniká.  
robní tradici, znalosti a lásku ke Ten pohled je až příliš 
krajině, jeho děti ztrácely budouc- samozřejmý: táhlé neutěše-
nost, protože nesměly studovat, a né lány obkličující  Ďáblice 
to vše se dělo bez soudního rozhod- podobně jako každou jinou 
nutí, takže sedlák měl - a ještě i má - českou vesnici. Kdesi na  
oproti  jiným omezenější možnosti jejich okraji vyrostly druž-
nápravy. Možná snad proto ani ne- stevní kravíny, zato selské 
překvapí, že pachatelé těchto zloči- statky v Ďáblicích i jinde 
nů přicházejí na lavici obžalova- chátraly, nebo se změnily v 
ných až dnes, dvacet let po pádu rekreační chalupy a ztratily 
komunismu. A většina unikne nebo svůj původní smysl, pro kte-
již unikla. Těch málo obžalova- rý byly postaveny.
ných se bude zodpovídat jen za ma- To je jen jeden důsledek 
lou část toho všeho, co napáchali. zločinného vyhnání takzva-
Smutek po domově či zničenou 

Výměr na zřízení  národní správy 

U Parkánu č.p.28, Steyskalův statek, nájemcem byl Štolc, 
proto Štolcův statek. Nyní sběrné suroviny. Leden 2010 

(pokračování na str.6)
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nout do všech důležitých věcí, týka- výjimečně po získání řady souhla-
jící se výroby a hospodářství státní- sů od vedení podniku i KSČ a po 
ho a podniků vůbec. Jmenovaný se úspěšném vyřízení žádosti (s odů-
snaží svým chováním dáti najevo vodněním) pro získání devizového 
ten nejlepší poměr k našemu lid. příslibu od banky, kde byla vytvo-
dem. zřízení, ačkoliv je dobře zná- řena zvláštní komise pro udělování 
mo, že tento poměr nemá. deviz .  Celý proces ,  málokdy 

A desetiletí úspěšného budová- úspěšný, trval mnohdy řadu let. 
ní socialismu běžela podobně jako Získání jakéhokoliv zboží z "ex-
ve všech zemích od Aše na východ. portního souběhu" byla výhra.  
Zvykli jsme si, že v obchodech je  Vzpomínám si na mou technickou 
zboží třetí kategorie - většina to ani stáž ve Francii, kdy jsem se ptal 
nevěděla, což je dobře pro spokoje- jednoho Francouze, zda mají také 
nost. Vzájemně jsme se úspěšně lepší zboží pro export - dlouho ne-
hlídali, abychom měli všichni při- chápal co vlastně chci vědět. Pak 
bližně stejný plat. Na dlaždičky do mi řekl, že by to okamžitě zname-
koupelny či televizor jsme čekali nalo revoluci ve Francii. Dostup-

neměl ani pomyšlení a možnost na ve frontě přes noc. Pro lepší, západ- nost pomerančů byla  omezená  a Vyhnání sedláků další odvolání. Poznamenejme, že ně druhořadé zboží, jsme museli do výhradně o vánocích. V Pohraničí 
uvedený Výměr na zavedení národ- tuzexu, kde se platilo zvláštními jsem potkal Němce v pěkném mer-z Ďáblic , ní správy byl dostatečně univerzál- penězi, tuxovými poukázkami, kte- cedesu, ptal se na další cestu, hle-
ní. Později se aplikoval na živnost-i to je zločin ré jsme museli načerno nakoupit od dal místa svých předků. Za odmě-
níky, řemeslníky i obchodníky.    veksláků nebo vyměnit za dolary nu mi dal pomeranč, protože věděl, komunismu, který 

darovanými známými či příbuzný- že zde nejsou. Uvědomil jsem si, že 
Vraťme se však ke sledované-nevidíme, ačkoliv jej mi ze západu. A mít známé či pří- před několika léty odešel maximál-

mu konkrétnímu případu. Vlastník buzné na Západě byla značně velká ně s 40kg. Připadal jsem si před máme stále na očích byl donucen 17. 1. 1950 k následu- kaňka v kádrovém materiálu pro ním jako chudák. A k tomu jsem 
jícímu prohlášení: Já níže podepsa- případný služební postup, či do- musel v zaměstnání 6x vyplnit do- Vlastník uvažovaného hospo- ný prohlašuji a potvrzuji vlastno- konce zachování si místa. Pro úřed- tazník s nadpisem styk s cizinci dářství byl úplně apolitický, bez ručním podpisem, a souhlasím se níka to obvykle byla poukázka do (kdy a kde jsem se setkal, národ-jakýchkoliv trestných činů, jedi- vším, co se za celou dobu trvání výroby. Povídal jsem si u kávy s nost, obsah rozhovoru,atd.). Byla ným jeho prohřeškem bylo kulac- národní správy na mé usedlosti s Brazilkou (vysokoškolskou profe- to moje povinnost jako mladého tví. I když předseda vlády Zápotoc- příslušenstvím udělalo a nebudu v sorkou), ptala se, proč tolik vraždí- obyčejného inženýra pracujícího v ký, pozdější prezident republiky, přítomnosti ani nikdy budoucnosti me politické odpůrce včetně žen. o b y č e j n é m  p o d n i k u .po únoru 1948 sliboval, že hospo- proti nikomu dělat žádné zásahy Vlastnit jakoukoliv cizí měnu dářství do 50 ha zůstanou soukro- soudní a na žádném úřadě. V ná- bylo trestné. Na auto po zaplacení má,  za několik měsíců se na tento vaznosti na toto prohlášení předal zálohy jsme museli čekat více než 5 slib "zapomnělo". Samozřejmě, že původní vlastník skutečně dobro- let. Soukromě na západ se jezdilo vlastník usedlosti byl šokován, vi- volně hospodářství státnímu stat-

děl v aktu "zabrání" hrubou nespra- ku, neboť dluhy vytvořené národ-
vedlnost a proto se dožadoval spra- ním správcem šly k tíži původního 
vedlnosti na různých úřadech. Bo- vlastníka. A zrušení národní správy 
hužel nečetl program "strany" i me- nebylo jinak možné, byť i úřad poz-
zi řádky a unikl mu východní vzor. I ději písemně uznal, že předepsanou 
na tuto  situaci odvolávání kulaků k dodávku vajec nebylo možné spl-
úřadům  byli soudruzi připraveni. nit. Všimněme si, že celý proces 
V uvažovaném případě opět na cyk- záboru probíhal bez jakéhokoliv 
lostylovaném formuláři (jen s dopl- soudního jednání či rozhodnutí. 
něním jména a ostatních údajů) ulo- Jen jedna z mnohých taškařic 
žil Národní výbor vlastníkovi 3 mě- (přesněji gauneřin) mezidobí: byla 
síce a jeho manželce 1 měsíc věze- také zabrána obyčejná domácí prač-
ní. A k tomu Národní výbor v "trest- ka, o jejíž uvolnění vlastník požá-
ním nálezu" uložil značnou pokutu dal. Okresní národní výbor dopi-
(také na předtištěném formuláři). sem ze dne 20. 6. 1949 sdělil: K Va-
Tuto pokutu  nebylo z čeho splatit, ší žádosti ze dne 8.5. 1949 Vám sdě-
neboť účty byly zablokovány a veš- luji, že rada ONV se usnesla ve 
kerá peněžní hotovost zabrána. Zdů- schůzi dne 10.6.1949 tuto Vaší žá-
vodnění bylo jednoduché, nedodá- dost o uvolnění předmětné pračky  
ní např. povinného kontingentu zamítnout.
obilovin či masa nebo vajec. V uva- Samozřejmě soudruzi byli bdě-
žovaném případě to byly vejce. A lí a ostražití i nadále a dbali, aby 
nic nebylo jednodušší než tento bývalý kulak, nyní dělník se záka-
kontingent zvýšit třeba dodatečně, zem práce v zemědělství, nenaru-
aby nemohl být splněn.  V trestním šoval  budování socialismu. V jed-
nálezu je také předtištěno: konečně nom z dopisů  označeného jako DŮ-
se nařizuje podle § 13, odst. 1 cit. VĚRNÉ, TAJNÉ Okresní národní 
zák., aby trestní nález byl ve struč- výbor, referát práce a sociální péče, 
ném znění uveřejněn  na útraty od- oddělení práce v dopisu ze dne 
souzeného v časopise (doplněno) 7.2.1951 píše na  Záv. org. KSČ 
Rudé právo, Práce a Svoboda  a aby mimo jiné: Na příkaz OVKSČ nemá-
byl kromě toho veřejně  vyvěšen v me jmenovaného pouštěti z našeho 
bydlišti odsouzeného.  A bylo vy- okresu a dáti mu  jenom takové za-
malováno, - postižený byl v base a městnání, kde nemůže hlouběji vnik-

Usedlost Šenovská 13, Rosenkranc, nový vstup do objektu.  Leden 2010

Vlevo U Parkánu č.9, č.p.18,  
Battistův statek,vpravo škola. Leden 
2010

Usedlost Na Štamberku č. 97, dříve Holec, asi původně výměnek. Leden 
2010

(pokračování na str. 7)
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A

jsme se učili ve škole či nám bylo Vyhnání sedláků předkládáno Rudým právem. Nao-
pak jejich životní úroveň byla pod-z Ďáblic , statně vyšší  než naše, obchody by-
ly plné prvotřídního zboží, auta i i to je zločin 
televizory k okamžitému odběru. komunismu, který Přesně to ,  co  máme dnes  my.       

nevidíme, ačkoliv jej 
Poučení z naší historie plyne: máme stále na očích závist je spolehlivý stavební mate-

riál, ale lze silně pochybovat, že 
 by se z něj dal vybudovat ráj na 
A nastala v r.1989 něžná revo- zemi. Nedopusťme, aby se hroz-

luce a masově jsme vyjeli autobu- ná historie, případně v obměně-
sy do Vídně či Norimberka. A byli né formě, opakovala.
jsme jako v Jíříkově vidění: pracu-
jící nepadali na ústa vyčerpáním z                   Ing. Zdeněk Sobotka, Dr.Sc.,  
práce pro vykořisťovatele, jak                                           kronikář obce 

Dvůr statku křížovníků, sídlo 
současného  nájemce Jiřího  Kmínka. 
Vlevo část zámečku, jehož součástí je 
kaple. Leden 2010 

T

našimi hlavami, přesně 11.9. 1944. ní přineslo, poradili jako správ-Součástí soustředění byl halo-ZIMNÍ K vidění byly zbytky letecké váleč- ní chlapi.vý turnaj, kdy se Vejprtská tělo-
né techniky nalezené, právě v ob-cvična proměnila v gladiátorskou SOUSTŘEDĚNÍ lasti, kde jsme trávili společný týde-arénu a nikdo nedostal nic zadar-
n.                 mo. Obrovské nadšení, chuť a cti-STARŠÍ 

To vše bylo podpořeno velmi žádost přinesla našim 1. a 3. místo. 
příjemným prostředím našeho uby-Odměnou všem za dosažený vý-PŘÍPRAVKY 
tování, více než skvělým personá-sledek byl samozřejmě pohár s di-
lem, který se výborně staral i o pří-plomem, ale i nádherný pocit účas-KRYŠTOFOVY 
sun kalorií. Dále pak počasí, které ti, boje a vítězství.

HAMRY 2010 rozhodně bylo na naší straně a při-Pro zpestření byl pro kluky v 
spělo tak k vydařenému sportovní-odpočinkový den pořádán výlet do 20.3.2010-
mu týdnu.Muzea letecké bitvy v Kovářské. 

Největší dík a obdiv patří Díky vyčerpávajícímu výkladu -27.3. 2010
ovšem hráčům starší přípravky, jsme se dozvěděli podrobnosti 
kteří si se vším, co jim soustředě-ohledně bitvy, konané přímo nad Téměř na hranici s Německem, 

v údolí Přímětic-
kého potoka leží 
K r y š t o f o v y  
Hamry. V centru 
této malé vesni-
ce se nachází pen-
ziónek Dudýnek, 
kam se na celý 
týden usídlil te-
am mladých ďáb-
lických fotbalis-
tů i se svými tre-
néry (Danielem 
Slepičkou a Ji-
řím Kundrátem) 
na zimní soustře-
dění, za účelem 
nabrat fyzickou 
kondici a připra-
vit se na jarní se-
zonu.

S náročným 
třífázovým tré-
n inkem,  k te rý  
b y l  p r o  k l u k y  
p ř i p r a v e n ,  s e  
všichni statečně 
poprali, proběha-
li místní lesy sem 
a tam, a úspěšně 
absolvovali i po-
pulární orientač-
n í  b ě h ,  n a v í c  
zvládnutý v re-
kordních časech. 

(team: Lukáš Slepička, Jan Žiž-
ka, Michal Mašika, Mikuláš Fy-
man, Jakub Kundrát, David 
Mihálik, Tomáš Šebor, Ondřej 
Milota, Dominik Pohlreich, Da-
niel Růžička + tr. Daniel Slepič-
ka, Jiří Kundrát, ved. mužstva 
Magda Mašiková, vychovatelky 
Lenka Mihál iková a  Petra  
Kaftanová , týmový maskot ŽÍ-
ŽALA)
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D2A – I. Třída – skupina A (mladší dorost)

Kolo Den Datum Čas Tým Hřiště

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

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

Kolo Den Datum Čas Tým Hřiště

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

A2B – I.A Třída – skupina B (muži)

Kolo Den Datum Čas Tým Hřiště

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

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

Kolo Den Datum Čas Tým Hřiště

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

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

Kolo Den Datum Čas Tým Hřiště

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

V sobotu 5.6.2010 pořádá spor- se nám podaří zajistit pro malé i 
tovní komise společně s fotbalo- velké nějaké překvapení.
vým klubem na hřišti SK Ďáblice Další sobotu 12.6.2010 od 8 
sportovní odpoledne, kdy na polo- hodin bude na hřišti probíhat celo-
vině hřiště bude probíhat  již VI. denní turnaj starších přípravek, 
ročník turnaje o Pohár starostky ročník 1999 a mladší. Záštitu nad 
městské části Praha Ďáblice. Letos turnajem chceme nabídnout jedné 
bude hrát mladší přípravka, tzn. z významných společností, která 
kluci ročníku 2002 a mladší. Na působí v Ďáblicích.  
druhé polovině hřiště budou probí- Na všechny se těší fotbalový    
hat různé sportovní soutěže  a snad                       klub SK Ďáblice

Na fotbalovém hřišti se připravují 
následující akce

1.Od magistrátu jsme již obdrželi 6 Dotace  milionů, k dokončení potřebujeme  
4,3 miliony a o ty jsme žádali.Magistrátu na 
2.Abychom dotaci na jaře 2010 
dostali, udělali jsme tentokrát snad dokončení hřiště 
vše možné i nemožné. Na podzim 
jsme jednali na Magistrátu hl. m. s umělým 
Prahy, kterého se za Ďáblice zú-
častnili i zástupci radnice. Probíha-povrchem v
la korespondence mezi Ďáblicemi 

 Ďáblicích = (fotbal, radnice, škola) a primáto-
rem Bémem  a samozřejmě jsme se 0 Kč, bez mož- snažili ve prospěch Ďáblic lobovat, 
ale výsledek je 0,- Kč.nosti odvolání 3.V letošním roce máme ještě mož-
nost podat žádost o  investiční dota-

Takové vyjádření jsme dostali ci, která je přidělována v termínu 
28.3.2010 od Magistrátu a vzhle- léto/podzim - ale je to zase čekání s 
dem k tomu, že na začátku jarní nejistým výsledkem. 
sezóny jsme pod tlakem dotazů co 4.I když jde o akci fotbalistů, tak se 
s tou umělkou děláme, proč ji po 

v současné situaci neobejdeme bez 
třech letech nejsme schopni dodě-

podpory radnice (areál máme pro-
lat, proč to jinde jde a v Ďáblicích  

najatý od obce) a zde mohu konsta-
to zase nejde, tak bych rád všem 

tovat, že nám radní s paní starost-
ďáblickým občanům (kteří mají a 

kou Ševčíkovou  maximálně pomá-
nebo budou mít děti, vnoučata, ma-

hají. 
jí rádi sport a nebo jen nechtějí, aby 

Věřím, že snad všichni máme 
se mládež bez náplně potloukala 

zájem na dokončení této akce - ne-
po Ďáblicích) předal několik infor-

bo ne?                Za výbor SK Ďáblice 
mací:                   informuje Michal Mošnička

 SK DÁBLICEˇ

5.6
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FOTBALOVÉM HŘIŠTI
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V
a pochopitelně Čarodějnice v tancovali. Vy-
v r c h o l e n í m  Ďáblicích večera byl nád-
h e r n ý  o h-

V pátek 30. 4. se v areálu U Krále ň o s t r o j .  P o  
Holce již tradičně "pálí čarodějnice". něm se  l idé ,  
Tak jako každým rokem se i letos or- snad s pocity 
ganizace této akce ujala školská a příjemně strá-
kulturní komise. veného veče-

Program zahájila sérií skladeb r a ,  p o m a l u  
hudební skupina YOZZEFY. Její vy- začali rozchá-
stoupení nás provázelo po celý večer zet  do svých 
a potěšilo děti i dospělé. Slavnostní- domovů.  
ho zapálení hranice s nádherně vyře- Velké po-
závanou čarodějnicí (kdo ji viděl, byl děkování patří 
nadšen) se tentokráte pod dohledem f i r m ě  S O-
hasičů ujala paní starostka. Potom již DEXO, která 
děti i dospělí začali opékat vuřty, ob- nám sponzor-
léhali stánky s občerstvením i cukro- sky zaj is t i la  
vinkami, sledovali program šermířů, výborné vuřty 
vystoupení tanečnice, ohnivou show i jejím zaměst-

nankyním - paní Petříkovové, bezpečného průběhu akce i paní Ry-
Pejsarové a Juříčkové, které po sové za zajištění občerstvení. V nepo-
celý večer s milým úsměvem vuř- slední řadě děkuji všem členům ŠKK 
ty vydávaly. Děkuji firmě KOR- za organizaci a zajištění celé akce.    
TAM za postavení hranice i úklid 

                     Za ŠKK Milada Bulirschováareálu, strážníkům městské poli-
cie a místním hasičům za zajištění 

DÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ
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Keramická dílna 
u Zajíčků v MŠ

dina praktické výuky výtvarné čin-
nosti pod vedením zkušené výtvar-
nice paní Heleny Elšíkové z atelié-
ru E-dílna. Děti si vyrobily sluníč-
ka z keramické hlíny,  přičemž u 

V naší mateřské škole se dne většiny z nich to bylo jejich první 
20. 4. 2010 v dopoledních hodi- výtvarné dílo v životě. Výrobky 
nách uskutečnila u nejmenších dětí dětí byly poté v ateliéru E-dílna 
v 1. třídě, tedy ve třídě Zajíčků, ho- vypáleny v 

peci a opat-
řeny glazu-
rou. 

V z h l e-
dem k tomu, 
že výsledky 
práce se líbi-
l y  j a k  d ě-
tem, tak rodi-
čům a  uč i-
telkám, bu-
de ta to  zá-
jmová čin-
nost pokra-
č o v a t  b ě-

ných třídách. roku se akce bude opakovat.hem května 
                               Alena Rejzková,Doufáme, že na podzim tohoto 2010 i v ji-

                                      1. třída - Zajíčci

McDonald's Cup 
2010 

a byli jsme škola s 
nejhezčími škol-
ními dresy.

       Všem žákům 
patří poděkování 

V letošním školním roce se za vzornou repre-
nám rozpadla naše silná fotbalová zentaci školy. Rá-
sestava z loňského roku, protože da bych také podě-
část žáků postoupila do kategorie 4. kovala všem, kteří 
- 5. třídy a část zůstala v kategorii 1. nám při přípravě a 
- 3. třídy. Okresní kolo turnaje se při turnaji pomá-
hrálo jako každý rok na hřišti ZŠ hali - trenérům a 
Glowackého v Praze 8 - Bohnicích. r o d i č ů m  ž á k ů .  
Mladší žáci hráli 28. 4. 2010 a v kon- Pánové Mošnič-
kurenci 8 škol se jim podařilo po- ka, Rys a Slepička 
stoupit do semifinále a vybojovat 3. umožnili tréninky 
místo. Odměněni byli medailemi a na hřišti v Ďábli-
pro školu získali další pohár a di- cích, pan Lapka 
plom. Starší žáci hráli 29. 4. 2010.  na Admiře. Rodi-
Ve velmi vyrovnaných zápasech če pomohli i s do-
jim nepřálo štěstí a nepodařilo se pravou a podpo-
jim postoupit do bojů o medaile. rou na hřišti. 

Ze strany pořadatelů se nám Ještě jednou 
dostalo během turnaje několika po- moc děkujeme.
chval - za sportovní chování našich 

                         Za ZŠ Jana Chmátalová, hráčů, za to, že jako jediná škola 
                               zástupkyně ředitelkyjsme do turnaje zapojili žáky 1. tříd 
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Působení 
zahraniční 

asistentky na 
naší škole

jsou studenti z různých zemí, stu- tento školní rok takového asisten- Praha as a Comenius Assistant in a 
dují jazyky a po ukončení studia ta získat. Hlavní zásluhu na tom Primary School. I consider this As-
chtějí jazyky vyučovat ve své má pan učitel Tamás Besskó. Tak- sistantship as a very good oportunity 
zemi. V hostitelské škole chodí s že máme ve škole Estefánii, stu- to enhance my experience and skills. 
učiteli do hodin, vedou s dětmi dentku ze Španělska, která spolu- This is my first time in a real teaching 
konverzace, věnují se podle po- pracuje s panem učitelem Bess- environment and I realised how hard 
třeby slabším nebo nadanějším kem a s paní učitelkou Rumlo- it is to become a teacher, but I have to 
žákům, se kterými v rámci hodi- vou. Je velmi komunikativní a say that I love what I am doing. The 
ny pracují. Hlavním přínosem přátelská a ve svých hodinách ji people in the school are very nice 
asistenta je to, že děti mají mož- postupně jistě využijí i další uči- and students are so lovely and so Národní agentura pro evropské 
nost mluvit s cizincem, se kterým telé. much fun to be with. Praha is such a vzdělávací programy /NAEP/ se síd-
se jinak než anglicky nedomluví. beautiful city that I would like to stay A zde je krátký pozdrav od lem v Domě zahraničních služeb 
Rozvíjí si tak svoje komunikační here for a longer period of time.        Estefánie:MŠMT nabízí v rámci programu Co-
schopnosti a dovednosti, zbavují                "Hello, my name is Estefanía. menius možnost přidělení zahranič-
se zábran hovořit s cizincem.                      Za ZŠ Jana Chmátalová I'm from Spain and I'm here in ního asistenta do škol. Tito asistenti 

                                                  a EstefanieNaší škole se podařilo pro 

Mistrovství ČR 
ve stepu

ČR zúčastnily a vedly si báječně. 
Ve své kategorii získaly zlaté me-
daile za velkou a malou formaci. 
Adélka s Johankou navíc soutěži-
ly také jako dvojice. I zde byly 

Dne 1. května 2010 se ve spor- úspěšné a získaly bronzové me-
tovní hale SK Lužiny konalo Mis- daile, které nám přinesly ukázat 
trovství České republiky v Tap dan- do školy. Zároveň slíbily, že ukáz-
ce. Pořadatelem bylo Taneční studio ku ze svého umění předvedou 
Andrea Praha, ve kterém trénují také spolužákům na škole v přírodě. 
žákyně naší školy Johanka Lukešo- Moc gratulujeme a přejeme mno-
vá, Adéla Poštulková a Ema Viačko- ho dalších úspěchů.
vá. I ony se pochopitelně Mistrovství               Za školu Milada Bulirschová

Další velký 
sportovních
úspěch žáků 

školy

lo "Preventan CUPu 2010", turnaje 
Prahy 8 ve vybíjené. Ten se konal 4. 
května 2010 na hřišti ZŠ Dolákova v 
Bohnicích. Děvčatům se podařilo 
vybojovat celkové 2. místo mezi 6 
zúčastněnými školami. 

Také jim děkujeme za příklad-
nou reprezentaci, za diplom a medai-
li, kterou pro školu získaly a ke skvě-

Třináct děvčat ze 4. a 5. tříd lému úspěchu moc gratulujeme.
naší školy se pod vedením paní 
učitelky V. Nepomucké zúčastni-                M. Bulirschová a J. Chmátalová
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AREÁL "U HOLCŮ" HŘIŠTĚ  V ULICI U PREFY

MANNEROVA ULICE

STARÝ ĎÁBLICKÝ HŘBITOV

ZASTÁVKA "KVĚTNOVÁ" NOVÉ NÁMĚSTÍ

ULICE OSINALICKÁ

AREÁL "U HOLCŮ"

HŘIŠTĚ  V ULICI U PREFY

PARK NA KONCI ULICE KVĚTNOVÁ

ˇ

Z KO
ENTÁRE

BE  
M

Toto je pouze zlomek toho co můžete v Ďáblicích vidět.
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Ve spolupráci s Městskou částí Praha Ďáblice a 
Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou v 

Praze

Pouť se koná:  
na hřišti "U Krále Holce", ul.Osinalická,

Ďáblice, Praha 8.

PROGRAM: průběžně od 14,00 - 22,00 

10:30 hod. slavnostní poutní mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice  
v Ďáblicích, ul. U Parkánu                                                                          

PROGRAM:  průběžně od 14,00 - 20,00

- Taneční a pěvecké soutěže pro všechny věkové kategorie za 
sladké odměny.

- K posezení, tanci a poslechu hraje "IGOR Rumberg"
Připravili jsme pro Vás: 

cukrovinky, perníčky z pouti, pravý turecký med, občerstvení, 
upomínkové předměty, hračky, balónky, kolotoče, živé koníky a 

jiné pouťové atrakce pro děti i dospělé

Kontakt : e-mail - jirina.ruzickov @gmail.com, Jiřina Růžičková  
tel: +420606850587

Vás srdečně zveme na obnovení 
Staročeské ďáblické pouti u příležitosti 
Slavnosti  Nejsvětější Trojice, které je 

zasvěcen místní zámecký kostel

! v sobotu 29.5.2010 od 10,00 - 22,00

! v neděli 30.5.2010 od 10,00 - 20,00 

PROGRAM:

VSTUP ZDARMA
Těšíme se na Vás 

ˇ
Zal.: 1956

182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 
768 tel.:283910644

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

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.            

KVĚTEN 2010

Podmínkou úspěšného pozorová-
ní je pokud možno jasná obloha, 
při nepříznivém počasí (zataženo) 
se koná  promítání filmů spojené s 
prohlídkou přístrojového vybave-                                                            

HROMADNÉ  NÁVŠTĚVY
O t e v í r a c í  d o b :  P o  1 3 : 3 0 - vždy ve čtvrtek 16-17 mohou  
1 5 : 3 0 , 1 8 - 2 1 /  Č t  1 3 : 3 0 - hvězdárnu navštívit předem ob-
15:30,21:30-23:00/ Ne 14-16. jednané skupiny návštěvníků (5 
PŘEDNÁŠKY astronomické, až 20  osob - vhodné pro rodiny s 
přírodovědné a cestopisné v pon- dětmi, školy).  Program: pozoro-
dělí od 18:30. vání Slunce, Venuše nebo promí-
10.5. prof.Lubomír Linhart: Z tání filmů spojené s prohlídkou 
KANADY na ALJAŠKU - po sto- přístrojového vybavení hvězdár-
pách zlatokopů. ny. ŠKOLNÍ POŘADY v Po,-
24.5. Mgr.Antonín Vítek,CSc.: Út,St,Čt,Pá v 8:30 a 10:30  pro  
Mezinárodní kosmická stanice předem objednané školní výpra-
I S S  a  l e t y  v y . V s t u  p n é : 3 0 , -                                                                  
raketoplánů 2009/2010. Kč,pedagog.doprovod zdarma. 
FILMOVÉ  VEČERY v pondělí Bližší  informace a objednávky  
od 18:30. na  č. 283 910 644. 
3.5. Země náš kosmický domov, POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ 
Karlův most - paprsek staletími. promítání astronomických pohá-
17.5. Sluneční soustava , Míry a dek je možné si objednat i indivi-
váhy. duálně na č. 283910644 v pracov-
31.5.Hledání harmonie světa , ní dny v časovém termínu dle do-
APOLLO 9. hody.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dale-
kohledy   Po 13:30-15:30/ Čt 
13:30-15:30,21:30-23:00/ Ne 14-
16. Přístupné bez objednání !
Denní obloha:  
Slunce - povrch se skvrnami, 
Venuše - za dobrých podmínek
Noční obloha: 
Měsíc - od 15.5. do 29.5. nejlépe 
okolo 21.5.                            
Venuše, Mars, Saturn - po celý 
květen
Dvojhvězdy,vícenásobné sousta-
vy - po celý květen. Hvězdokupy, 
galaxie - za bezměsíčných večerů. 

ní hvězdárny.

Poskytujeme tyto základní úkony:

Za předpokladu, že to provozní podmínky 
pracoviště umožní, nabízíme tyto
 fakultativní služby:

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

1) dovozy autem i pro občany na invalidním vozíku za předem daných podmínek
2) půjčování kompenzačních pomůcek na přechodnou dobu
3) další informace na uvedených kontaktech
ÚHRADA ZA SLUŽBY JE ÚČTOVÁNA PODLE PLATNÉHO CENÍKU.

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

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

Za finanční dary a příspěvky 
zaslané na náš účet:

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

č.ú. 1932094339/0800
v.s. 22

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA ĎÁBLICE

a

ˇKOMISE         TERMÍN              AKCE                         POZNÁMKA

ŠKOLSKÁ 
A KULTURNÍ

SOCIÁLNÍ

                        22.5.                            Dětský den 

15.6.        Jarní dílna - vazba živých květin

květen                         výlet seniorů

od 10,00, sraz na dětském hřišti 
na začátku Ďáblického háje  

termín bude upřesněn

od 17,00 hodin v jídelně ZŠ pro děti i 
dospělé zdarma, přihlášky na tel.721137523 
nebo zsuparkanu@volny.cz Pomůcky - nůžky

SPORTOVNÍ 5.6.                          Dětský den od 14,00 na fotbalovém hřišti, 
fotbalový turnaj žáků, soutěže dětí
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PLACENÁ INZERCE

!HLEDÁME ZÁJEMCE PRO 
ROZŠÍŘENÍ ŘAD SPOLEHLI-
VÝCH BRIGÁDNÍKU NA ROZ-
NÁŠKU DISTRIBUČNÍHO TIS-
KU PRO OBLAST ĎÁBLIC A 
JEHO OKOLÍ. VYHODNÉ PLA-
TOVÉ OHODNOCENÍ 
! TEL 731596312

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

! M a s á ž e : z á d a + š í j e  2 0 0 , -
Kč,baňkové,medové,horkými 
lávovými kameny.Parafín.zábal 
rukou+hydromasáž nohou 150,-
Kč.Nápoj v ceně.Bus 103 přímo 
u  za s t ávky  L iběchovská .-
Tel.777763605


