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D
výstavbu objektu se sociálním za- má povědomí o celé anabázi, by Slovo starostky měřením. A jen pamětníci vědí, jak mělo projednat formu vyhlášení 
se tento záměr za téměř 20 let vyví- výběrového řízení na realizaci ob-

Do konce tohoto roku zbývá jel. Nejprve se již v prvním voleb- jektu. Vzhledem k tomu, že finanč-
několik měsíců a je třeba opětně ním období po revoluci samosprá- ní nároky na stavbu převyšují část-
informovat vás občany o blízkém va zabývala návrhem bývalého ku 50 mil. Kč, bude se veřejnou 
dění v Ďáblicích. V letošním roce starosty vystavět v prostoru dneš- soutěží hledat stavitel a investor. 
postupujeme dle plánu a jsou pro- ního bytového domu mezi ulicemi Vklad ze strany naší MČ, což je 
váděny investiční akce tak, jak by- Kučerové a Osinalická Areál seni- cena pozemku a magistrátem vlo-
ly schváleny naším zastupitel- orů. Tehdejší představa bylo zaří- žené finanční prostředky pro zahá-
stvem a schváleným rozpočtem na zení od domu s pečovatelskou služ- jení stavby ve výši více než 4 mil. 
rok 2010. Především se dokončila bou, zařízením pro dlouhodobě Kč, které nám byly v rámci předá-
realizace nového veřejného parku nemocné až po kapli. Senioři by vacího řízení věnovány, by byly 
Červnová - Červencová v lokalitě zde mohli být do své smrti. Nebylo vstupním kapitálem pro získání 
Nové Ďáblice. Park je vybaven možné najít investora. Již jako sta- několika bytů do vlastnictví naší 
herními prvky pro děti ve věku 3 - rostka jsem jednala s Červeným městské části.
13 let. křížem, soukromými osobami, Jak jsem zmínila o celém pro-

MHMP a též Řádem křížovníků s Celkové náklady na tuto stav- jektu se bude rozhodovat v grémiu 
červenou hvězdou. Ve výsledku bu nepřesáhnou částku 3 mil. Kč a našeho zastupitelstva a věřím, že se 
nikdo z různých důvodů, a to i přes jsou tedy pod limitem původně dobereme cíle, o který nám celá 
redukci staveb, neměl zájem areál předpokládaných nákladů. Připo- léta šlo, i když v zredukované podo-
stavět. Zastupitelstvo pak přehod-mínám, že i na tuto akci byla Ma- bě. Pak bude možné říci, že se zase 
notilo původní zámysl a přistoupi-gistrátem hl.m.Prahy poskytnuta něco povedlo v Ďáblicích, a to i 
lo na návrh hl.m.Prahy - budoucího účelová dotace ve výši 1,5 mil. Kč. přes některé kritické hlasy, které 
stavebníka pojednat toto zájmové Samozřejmě kontrolními orgány občas nevědí co hlásají.
území jako bytový komplex s malo-                             Danuše Ševčíkovájsou přísně sledovány vydané in-
metrážními byty.vestiční prostředky.

Samozřejmě bylo v našem V červnu bude zahájena pří-
zájmu řešit sociální bydlení v Ďáb-stavba a rekonstrukce posledního 
licích, jak bylo ve volebním pro-pavilonu školky. V našem rozpočtu 
gramu vítězné kandidátky dáno. na tento rok se v kapitole 4 - Škol-
Ve spolupráci s Diakonií, která se ství a mládež s jako maximální vý-
zde etablovala již od r.1996 jako dajovou položkou počítalo se 17 
pečovatelská služba pro potřebné mil. Kč na tuto investiční akci. 
občany, jsme vyjednávali s MHMP Vzhledem k tomu, že příjmy na 
o zařazení stavby do plánu inves-tento rok dosáhly ke dni schvalo-
tičních akcí magistrátu. Projekt byl vaného rozpočtu (31.3.2010) 34 
v roce 2002 úspěšně přijat a probí-415 500 Kč, byly potřebné finan-
hala nutná řízení již v režii MHMP. ce(12 mil. Kč) doplněny z rezerv-
A to včetně demolice kina, které ního fondu, což jsou defacto pení-
bylo dle vyjádření statika v hava-ze uspořené z řádného hospodaření 
rijním stavu. Původně Dům s pečo-naší městské části. Současně pro-
vatelskou službou posléze dostal bíhala jednání s magistrátem, kdy 
statut Dům s chráněnými byty a bylo opakovaně žádáno z naší stra-
bylo pro investora (MHMP) v ny o poskytnutí dotace na přestav-
r.2005 vydáno stavební povolení. bu školky a nakonec byla žádost 
V rámci toho proběhlo zasíťování kladně vyřízena a schválena dota-
pozemku a stavba čekala na své ce ve výši téměř 11 mil. Kč. Lze 
zahájení. Po několika urgencích a tedy konstatovat, a to již i po ukon-
dotazech z naší strany byl vydán čeném výběrovém řízení na zhoto-
konečný verdikt - stavba nebude z vitele díla, že ve výsledku budou 
finančních důvodů realizována. S náklady na zmíněnou stavbu téměř 
tímto se pochopitelně nebylo mož-pokryty z dotace a ušetřené peníze 
no spokojit a navíc zde byla obava, se zpátky vrátí na fond rezerv. Do-
že bude postaven další nájemní mnívám se, že je to potěšující fakt a 
dům, což bylo v zásadním rozporu mohu říci, že vedení obce se chová 
s našimi plány. Více než rok jsme k výdajům tak jako každá jiná řád-
jednali o zpětné delimitaci této stav-ná "domácnost", kde se nejdříve 
by na naši MČ, aby bylo možno šetří a pak se investuje. A o to ra-
pokračovat v původním záměru. dostnější je, když jsou výdaje co 
Vloni jsme uspěli a jsme před roz-nejmenší a přispěje na daný účel 
hodnutím, jak naložit s tímto fak-někdo jiný. 
tem a dostát svému slibu.Ve volebních programech se 

Nynější zastupitelstvo, které opakovaně objevoval záměr na 

Přestavba 
Battistovy 

cihelny
Nepochybně jednou ze zajíma-

vých staveb u nás v Ďáblicích je 
objekt Battistovy cihelny, který 
patří jistě ke zvláštnostem v naší 
městské části. A to nejen proto, že 
komín vyčnívá jako dominanta z 
okolní zástavby již od roku 1893. 
Cihelna byla v tomto roce založena 
a strojně vybavena roku 1898. Dle 
informací se jedná o první parní 
strojní cihelnu (kruhovku) na úze-
mí Prahy a údajně představuje zají-
mavý a cenný dokument dobové 
progresivní technologie, ale sou-
časně i výrazný urbanistický prvek 
v siluetě místa. 

(pokračování na str. 3)
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Zprávy z rady

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 88. 
jednání rady) 

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 87. 
jednání rady) 

      právní forma a.s. Praha - Ďáblice za rok 2009 nabídka byla podle hodnotících 
      IČ 63149435 ! souhlasila s návrhem rozpočto- kritérií vyhodnocena jako ekono-

      obchodní firma/název vého opatření č. 1 k rozpočtu micky nejvýhodnější:
      SUBTERRA  a.s. MČ na rok 2010 obchodní firma/název

! schválila poskytnutí finančního       sídlo: Praha 4, Bezová čp. ! souhlasila s předloženým ná- KONSTRUKTIVA BRANKO, 
daru ve výši 50 000 Kč RYTÍŘ-       1658, PSČ 14714 vrhem rozpočtového výhledu na a.s.
SKÉMU ŘÁDU KŘÍŽOVNÍ-       právní forma a.s. roky 2011 - 2015 sídlo: Praha 4, Mikuleckého 
K Ů  S  Č E R V E N O U          IČ 45309612 ! schválila uzavření dodatku ke 1308
HVĚZDOU  na záchranu fres- B) vyloučit dle ust. § 76 odst. 6   smlouvě o poskytování právních právní forma a.s.
kové výzdoby stropu zámecké ZVZ z účasti v zadávacím řízení úkonů s advokátní kanceláří IČ18629628
kaple Nejsvětější Trojice v Ďáb- uchazeče: LFA 2020 advokáti s.r.o. C)o způsobu provedení nápravy 
licích      obchodní firma/název    ! vzala na vědomí informaci od tak, že ukládá hodnotící komisi 
! schválila poskytnutí finančního        CGM Czech a.s. vedení fotbalového klubu ohled- provést nové posouzení a hodno-

daru ve výši  10 000 Kč ZO      sídlo: Říčany, Táborská1148, ně potřebného dofinancování na cení nabídek uchazečů, kteří neby-
ČSCHDZ Ďáblice na podporu PSČ 25101 dokončení alespoň poloviny li vyloučeni z účasti v zadávacím 
její činnosti a pořádání výstavy   právní forma a.s. umělého povrchu tréninkového řízení, tj. posoudit a zhodnotit i 
v roce 2010  IČ 49973215 hřiště a souhlasila, aby umělý nabídku uchazeče uvedeného v 

C) o výběru nejvhodnější nabídky povrch byl proveden na pozem- bodu I. písm. A) usnesení 
uchazeče, jehož nabídka byla ku p. č 1730, p. č. 1731/2 a p. č. 
podle hodnotících kritérií vyhod- 1731/6 v k. ú. Ďáblice, který je 
nocena jako ekonomicky nejvý- ve svěřeném vlastnictví MČ Pra-

! rozhodla jako zadavatel veřejné hodnější: ha - Ďáblice, a to z důvodu mož-
zakázky na stavební práce "STA-        obchodní firma/název ného využití pro daný účel a aby 
VEBNÍ ÚPRAVY MATEŘ- KONSTRUKTIVA BRANKO, v rámci rozpočtového opatření ! rozhodla jako zadavatel veřejné 
SKÉ ŠKOLY - PAVILON 4. - a.s. MČ Praha - Ďáblice na rok 2010 zakázky na stavební práce "STA-
C": sídlo: Praha 4, Mikuleckého 1308 byly do kapitoly 6 Kultura a VEBNÍ ÚPRAVY MATEŘ-

A) vyloučit dle ust. § 60 odst. 1        právní forma a.s. sport převedeny prostředky ve SKÉ     ŠKOLY - PAVILON 4. - 
ZVZ z účasti v zadávacím řízení IČ 18629628 výši 1 mil. Kč, které budou v ko- C":
uchazeče: D) na základě doporučení hodnotí- nečné výši 2 mil. Kč dostačující A) o výběru nejvhodnější nabídky 

      obchodní firma/název cí komise uzavřít smlouvu o dílo s na zhotovení předmětného díla uchazeče, jehož nabídka byla 
      PRAGIS a.s. uchazečem uvedeným v bodě I ! rozhodla jako zadavatel veřejné podle hodnotících kritérií vyhod-

      sídlo: Praha 9, Satalice, Budo- písm. C) usnesení zakázky na stavební práce "STA- nocena jako ekonomicky nejvý-
vatelská 286, PSČ 19015 VEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ  hodnější:

      právní forma a.s. ŠKOLY - PAVILON 4. - C": obchodní firma/název
      IČ 41194861 A)zrušit rozhodnutí o vyloučení KONSTRUKTIVA BRANKO, 

      obchodní firma/název dle ust. § 60 odst. 1 ZVZ z účasti v a.s.
      PROMINECON GROUP a.s.   ! souhlasila s předáním veřejného zadávacím řízení uchazeče: sídlo: Praha 4, Mikuleckého 

      sídlo:Praha1,Revoluční     osvětlení vybudovaného v rám- obchodní firma/název 1308
      25/767, PSČ 11000 ci akce "Centrální náměstí s par- PROMINECON GROUP a.s. právní forma a.s.
      právní forma a.s. kem" na p. č. 608/22 v k. ú. Ďáb- sídlo: Praha 1, Revoluční 25/767, IČ18629628

      IČ 25110977 lice do majetku hlavního města PSČ 11000 B) na základě doporučení hodno-
      obchodní firma/název Prahy a poté do správy ELTO- právní forma a.s. tící komise uzavřít smlouvu o dílo 

      BETONSTAV TEPLICE a.s. DO CITELLUM s.r.o. IČ 25110977 s uchazečem uvedeným v bodě I 
     sídlo: Teplice,Duchcovská  ! souhlasila s předloženým ná- B)zrušit rozhodnutí o výběru nej- písm. A) usnesení

                           899/2, PSČ 41501 vrhem závěrečného účtu MČ vhodnější nabídky uchazeče, jehož zpracoval tajemník ÚMČ

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 89. 
jednání rady) 

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 90. 
jednání rady) 

Doplňujeme 
a 

vyměňujme 
značky

Pokud by Vás na-
p a d l o  s m y s l u p l n é  
umístění nějaké do-
pravní značky nebo 
návěstí (podobně jako 
na rozhraní komuni-
kací Na Blatech a U 
Červeného Mlýnku), 
dejte nám námět na 
přemýšlení.

                     Tomáš Engel

Osvětlení
Máme další osvětlený přechod na ulici Kokořínské (při ulici Osina-

lická). Děti budou opět o něco bezpečnější cestu do školy.     Tomáš Engel
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finanční prostředky na nutné opra- preciznost, s jakou investor při- že do výběrové soutěže se mohl Přestavba vy nejen samotné pece, ale priorit- stoupil k tomuto dílu. Nebylo by přihlásit každý. Myslím si, že nyní, 
ně komína, který se nebezpečně od věci vyslechnout si někdy in- když je skoro "dostavěno" zazní-Battistovy cihelny
nakláněl a dle statiků nebyl dalek formaci přímo od něho o úskalích, vají pochybovačné a závistivé hla-
od zhroucení. Dotace na daný účel s jakými se bylo třeba vypořádat, a sy. Přesto se můžeme těšit, že se již 
nebyla žádnou z institucí přiděle- to nejen o finanční náročnosti na brzy dočkáme příjemného poseze-

Názory na zachování či zlikvi- na, vždy nakonec byly podporová- záchranu naší ďáblické kulturní ní u pece třeba u konzumace pizzy 
dování této stavby se po zrušení ny významnější památky v Praze. památky. či jiné dobrůtky.
závodu PREFA (součástí kterého                            Danuše ŠevčíkováPo několika marných pokusech Jen na závěr chci připomenout, 
bývala) dost střídaly, ale nakonec z naší strany o zrušení statutu kul-
se s návrhem tehdejšího vedení turní památky, jsme nakonec ale-
MČ Praha - Ďáblice sjednotily spoň získali souhlas Magistrátu 
všechny příslušné a kompetentní hl.m.Prahy s prodejem objektu. 
organizace a orgány památkové Proběhlo několik jednání v této 
péče. Pec s komínem zůstala stát a věci a bylo v souladu s přísnými 
navíc získala statut kulturní památ- pravidly památkářů vypsáno výbě-
ky. rové řízení, výsledkem kterého by-

S tímto však přešly na naši lo najít investora přestavby pece s 
městskou část jako na vlastníka komínem tak, aby vyhovoval veš-
veškeré povinnosti o udržení stav- kerým nárokům jak památkářů, tak 
by v optimálním stavu a samozřej- urbanistů, a akce pak mohla být 
mě byla otázka, jak dále pec využí- schválena Odborem výstavby bez 
vat. Jednou z variant bylo zakom- problémů.
ponování celého tělesa do jiné stav- Z několika přihlášených vybra-
by - hotelu, což se ukázalo jako ne- la komise zájemce, kteří vyhovo-
přijatelné z hlediska památkářů. vali představám všech zaintereso-
Kruhová pec měla zůstat obnažená vaných stran a dnes se dá říci, že se 
a několikaletý problém byl na svě- přestavba blíží ke svému závěru.
tě. Hledaly se možnosti, jak získat Upřímně řečeno, oceňuji úsilí a 

(pokračování ze str.1)

školy několik let trvalo její vyčiště- v "přijatelném termínu". Připo-
ní, pak proběhlo neúspěšné výbě- meňme si, že výstavba kaple Nej-
rové řízení. světější trojice v Ďáblicích trvala 

necelý rok od záměru k vysvěcení V březnu letošního roku (2010) 
kaple (včetně vypracování plánů, škola podala na ministerstvo nový 
schvalovacího řízení a úplné vý-investiční záměr na pořízení druhé 
stavby s primitivní mechanizací budovy a zároveň i na ukončení  
odpovídající r. 1754). Nyní v 21. plánované výstavby v Ďáblicích.
století, s rozsáhlou mechanizací, Podle stanoviska školy lokalita  
škola dokázala za 12 let vyhloubit ve starých Ďáblicích není vhodná 
jen díru s cílem asanace zeminy.   také proto, že by tam studenti z  
Přiložené obrázky dokládají, že  Palachova námětí jezdili přes hodi-
minimálně za 3 roky zarostlo "sta-nu. Škola údajně počítala s jinou 
veniště" jen plevelem. Je možné, dopravní obslužností. Teď chce, 
aby rozumný hospodář nechal ma-aby nová budova byla dostupná do 
jetek za několik desítek milionů dvaceti minut MHD od hlavní bu-
Kč mrtvý několik let? Také tento dovy. Podmínkou nového investič-
příklad ukazuje, že stát často není  ního záměru je, že dodavatel stav-
dobrým hospodářem. by bude také muset odkoupit její 
Literatura:pozemek v Ďáblicích. 
(1)  Kroniky městské části Praha ĎábliceZbývá několik otázek: zda ško-
(2) Škola pro umělce zavrhla Ďáblice. cen t r a  Ďáb l i c  s  p ro s to r em u  lou uvedené důvody nebyly jí zná- Časopis Metro, Praha, 22.6.2010. Člá-Stavba VŠUP v "hvězdárny"  veřejnou pasáží pro- mé již před 10 resp.12 lety, zda si nek převzat od ČTK. Zdroj informací:  

cházející objektem. Nedostatkem první prorektor VŠUP Filip Suchomeluvědomuje škola poškození Ďáblic Ďáblicích tohoto řešení byl průchod dětí i do-                   Ing. Zdeněk Sobotka Dr.Sc., minimálně v termínu dokončení 
spělých se sáňkami, lyžemi i ko-                                          kronikář obcevýstavby náměstí a zda budoucí  se neuskuteční lem. Objekt VŠUP měl vytvářet vlastník pozemku v Ďáblicích po-
jižní frontu náměstí. V r. 2010 Vyso- staví  budovu s vhodným posláním 
ká škola  uměleckoprůmyslová Areál vysoké školy umělecko-
ustoupila od projektu na stavbu své průmyslové (VŠUP) měl být vý-
další budovy v Praze-Ďáblicích, raznou stavbou resp.dominantou 
který připravovala deset či dvanáct budovaného "ďáblického" náměs-
let. Dnes si vedení školy myslí, že tí. Pozemek VŠUP leží  na vyvý-
by se kapacita nové budovy nevyu-šené terase jižně od náměstí. V 
žila a chce za méně peněz získat letech 2000 až 2001 bylo zpraco-
menší budovu, například si nechat váno  něko l ik  u rban i s t i cko-
zrekonstruovat některou průmys-architektonických studií zástavby 
lovou stavbu v Praze.náměstí (ing. Arch. J. Jadrníčko-

VŠUP koupila pozemky v r. vá). Uvažovaná pěší zóna z ná-
1998 proto, že po restitucích a zvý-městí k hvězdárně byla  vedena 
šení cen nájmů musela opustit svá koridorem napříč zástavbou. Toto 
pracoviště v Praze 1 a 7, kde měla řešení bylo následně překonáno, 
dílny a ateliéry. Stavba ďáblické tj. byla opuštěna koncepce zelené-
budovy měla řešit nedostatek místa ho propojení. V první polovině r. 
pro výuku a pro umístění nových 2003 uspořádala VŠUM architek-
technologií potřebných pro výuku.tonicko-urbanistickou soutěž, ve 

které zvítězil návrh AP Atelieru Při přípravě projektu se v r. 
(autoři  J. Pleskot, D. Ambroz, Trč- 2004 zjistilo, že pozemky jsou zne-
ka). Vítězný návrh řeší pěší vztah  čistěné ropnými látkami. Podle 

2010

květen 2007

červen 2010
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školákům hodně úspěchů v novém Za všechny zaměstnance škol-Rozloučení s předškoláky se Konec školního školním roce.      Martina Buderová, ky přeji krásné prázdniny všem konalo jako každoročně na zahradě 
                        zástupkyně ředitelky MŠdětem i jejich rodičům a budoucím MŠ. Děti si pod vedením učitelek z roku v MŠ 5. a 6. třídy připravily program pro 

rodiče, kterému tento rok poprvé, 
Děti v MŠ se už dočkaly, prázd- ale rozhodně ne naposledy, před-

niny jsou tady… Aby ten čas těšení cházelo vystoupení kroužku aero-
se na dva měsíce volna co nejlépe biku žákyň 1. - 3. třídy ZŠ pod vede-
utíkal, bylo pro děti naplánováno ním paní ing. Sýkorové a paní vy-
mnoho překvapení.  Den dětí osla- chovatelky Holáskové. Pasování 
vily paní učitelky na jednotlivých na školáky se ujal "král všech MŠ" 
třídách. 2. června dorazilo divadlo pan Jirků, kterému moc děkujeme a 
Kapsář s představením O hodných těšíme se na spolupráci opět příští 
kůzlátkách. Zahradní slavnost paní rok. V ostatních třídách se uskuteč-
M. Růžičkové (16. 6.) dopadla vý- nila Jarní vystoupení pro rodiče.
borně a žáčci si užili diskotéku i Za další dvě překvapení děkuji 
soutěže na zahradě. O dva dny poz- paní Němcové, která dětem umož-
ději se děti mohly proměnit v oblí- nila úžasné setkání se šermíři z TJ  
bené pohádkové hrdiny a to díky Bohemians a paní Dvořákové, kte-
Agentuře P. Klokočky - Malování rá pozvala děti ze třídy Zajíčků na 
na obličej. Za poslední dvě jmeno- Šaškovskou show a dále rodičům, 
vané akce velice děkuji paní Sýko- díky nimž děti prožily nádherná 
rové - vedoucí Rady rodičů. dopoledne během svých vycházek.

Ve škole v přírodě se mi nelíbily Líbilo se mi počasí, ranní buzení dravci se mi taky líbil. Bylo mi tam Jaká byla škola rozcvičky, křik na chodbě a koupá- vlakem, výlet na zámek, táborák a krásně.
ní. Naopak se mi líbilo batikování. bojovka. Pan sokolník se svými                                            Vojtěch                                                                                                v přírodě Byli jsme na zámku Sychrov a 
zřícenině Frýdštejn a moc se mi v Radostíně ?
to líbilo.

                                                                                                            
 

Letiště bylo moc krásné. Také se Bylo hezké, jak jsme byli na růz-
mi líbil zámek Sychrov a celoden- ných hradech a dokonce jsme jeli 
ní výlet vláčkem. vlakem, akorát mě bolely nohy. 
                                       Štěpánka                                                                                             Také batikování, vyrábění pa-

náčků z kamínků a tvarování vi-
Na škole v přírodě se mi líbila roz- zovického těsta se mi líbilo. Ale 
cvička. A hodně mi chutnala snída- úplně nejhorší byly ranní roz-
ně. Odpočinek po obědě byl také cvičky. Také tu byly různé soutě-
dobrý. Nelíbila se mi stezka odva- že o pět knížecích pečetí. My 
hy. Bála jsem se, že se ztratím. Ta- jsme celou soutěž vyhráli, proto-
ké jsem měla strach z pavouků na že naše družstvo žlutých mělo 
pokoji.                                                                                             jediné dvě pečetě. Sbírali jsme 
                                           Ina      tam kytice. To mě vážně nejvíc 

bavilo. Dokonce jsem si nasbíra-
Byl táborák a stezka odvahy. Vy- la jednu pro mamku. A víte, čeho 
lezli jsme na rozhlednu. Viděli jsem se bála? Ve čtvrtek stezky 
jsme sokolníka a jeho dravce. Ušli odvahy. Nakonec byla škola v 
jsme 14 km. Na škole v přírodě přírodě vlastně fajn.
jsme od rána do večera sportovali.                                                                                                        
                                                                                                 Matyáš

Šarlota

Diana

DÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ
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Ve škole v přírodě se mi líbil náš Jaká byla škola v 
pokoj. Moc mi tam chutnaly snída-
ně. Bavilo mě batikování šátků, přírodě 
večerní zpívání, pexeso a vybijka. 

v Radostíně ? Nelíbilo se mi stlaní postele.
                                                                                                              

 Líbilo se mi, že jsme se na zámku 
Hráli jsme spoustu her a hodně Sychrov hodně dověděli. A byli 
sportovali. Každé ráno byla roz-jsme i na hradě. A náš tým vybojo-
cvička. Také jsme byli na zámku, val dvě pečetě - obratnosti a zdat-
kde jsem si koupila krásného ko-nosti. A docela dobře tam vařili. 
níčka. Na rozloučenou jsme si po-Ale pití nebylo moc dobré. Na zpá-
slední večer opékali špekáčky. Už teční cestě jsem usnula.
se těším na další školu v přírodě.                                                                                                      
                                             Aneta                                                                                                    

Líbilo se mi, že jsme sportovali a 
 batikovali. Ale nejvíc soutěžení a 

bojovka. Chutnaly mi šunkofleky. 
Počasí nám přálo. Kluci byli pri-
ma. Dostal jsem devět pohledů. S Ukázky ze slohových prací žáků 2. A 
klukama jsme hráli prší. třídy vybrala
                                                                                                           paní učitelka Naďa Franková 

děti se svými rodiči,ale také sta- dětí, které si nový mobiliář přišly bez něj by záměr zůstal jen zámě-Nové herní rostka paní Danuše Ševčíková, zá- vyzkoušet. rem a děti by si tyhle nádherné prv-
stupce starosty pan Tomáš Engel, Na závěr ještě jednou moc a ky v naší škole rozhodně ještě hod-prvky ve škole členka rady paní Jana Bártová a moc děkujeme sponzorovi, neboť ně dlouho užívat nemohly.

                 Za školu Milada Bulirschovázástupce firmy ONY-
Již dlouhou dobu nás ve škole X, pan Bican. Slav-

trápilo, že mezi zadním vchodem nost zahájila svým 
do školy a venkovním hřištěm, je vystoupením děvča-
nevyužitý prostor. Našim záměrem ta ze školního krouž-
bylo vybudovat zde místo, kde by ku aerobiku. Po nich 
se mohly "vyřádit" nejen děti ze nám zazpívala děv-
školní družiny, ale i ostatní žáci čata ze školního pě-
školy. Ovšem vybudování dětské- veckého sboru něko-
ho hřiště s vhodnými herními prv- lik veselých písni-
ky je záležitost finančně velmi ná- ček a potom si již 
ročná a z běžného rozpočtu školy mohly přítomné děti 
prakticky nerealizovatelná. vyzkoušet svou zdat-

Měli jsme obrovské štěstí, pro- nost  na  lanových 
tože se na celou akci našel sponzor. prvcích, houpačce i 
Jedině proto jsme mohli v úterý 29. "skákadle".  
června v odpoledních hodinách A po náročném 
pořádat v areálu naší školy velkou sportovním výkonu 
slavnost. Do užívání byly žákům přišlo k chuti malé 
školní družiny i celé školy předány občerstvení. Slav-
nové herní prvky, na jejichž reali- nos t  se  vydař i l a .  
zaci se ve spolupráci se školou podí- Ovšem největší ra-
lela firma ONYX wood spol. s r.o. dost jsme měli z roz-
Otevření areálu se zúčastnily nejen zářených očí všech 

Petra

František

Matyáš

DÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ
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tem na slavnost-Úspěšné ním zakončení  
pro 4. - 5. třídy zakončení byla paní starost-
ka Danuše Ševčí-projektu "Čteš? 
ková a pan Martin 
Bezouška - dra-Čtu. Čteme."
maturg, scénáris-
ta a spisovatel.  

Se závěrem školního roku skon- Paní starostka si s 
čil také náš letošní celoroční pro- dětmi povídala o 
jekt na podporu čtenářské gramot- čtení knih a pře-
nosti "Čteš? Čtu. Čteme." Závěreč- četla jim příhodu 
ná prezentace jednotlivých tříd i ze své oblíbené 
vlastní vyhodnocení těch nejúspěš- knihy od Miloše 
nějších proběhlo koncem června v Macourka. Pan 
sále základní školy. Bezouška hovořil 

Všechny třídy si připravily zá- s dětmi o své prá-
věrečné vystoupením, které mělo ci. Podle jeho scé-
být pro ostatní překvapením. A pro- náře vznikl film 
tože všichni umí udržet tajemství, Maharal - tajem-
do poslední chvíle nikdo nevěděl, ství talismanu a 

následně stejnojmenná kniha. Projekt se velice vydařil. Věří-
Zájemci získali knihu s věnová- me, že byl nejen úspěšný a pro-
ním a podpisem autora. spěšný, ale že se žákům líbil a zau-

Mezi žáky druhého stupně jal i jejich rodiče. Doufáme také, 
přišel na krátkou besedu pan reži- že se nám podařilo přeměnit ně-
sér Václav Vorlíček. Vyprávěl o které "nečtenáře" na čtenáře a že 
své práci a došlo i na humorné žáci ve čtení knih budou pokračo-
příhody z natáčení. Velkou radost vat i nadále.
mu udělala třída 9. B se svojí scén- Závěrem velice děkujeme 
kou z filmu Dívka na koštěti. sponzorovi. Díky němu mohli být 

Jako poslední proběhla pre- nejúspěšnější žáci v tomto projek-
zentace žáků 1. - 3. tříd, kde byli tu obdarováni krásnými knihami a 
hosty paní spisovatelka Iva Pro- sladkými odměnami. Děkujeme i 
cházková a pan místostarosta To- všem žákům a učitelům, kteří na 
máš Engel. Paní spisovatelka si s projektu obětavě pracovali celý 
dětmi povídala o psaní a čtení školní rok.
knih, přečetla úryvek ze své kni-
hy a zájemcům vepsala do knih 

                  Za školu Jana Chmátalová, věnování s podpisem.
                             zástupkyně ředitelky

co všechno nás čeká. Musím 
pochválit všechny třídy, pro-
tože bylo co poslouchat a na 
co se dívat. Všechna vystou-
pení byla nápaditá, každé 
bylo jiné. Žáci četli, zpívali, 
hráli divadlo, recitovali, tan-
čili, 8. třída svoji prezentaci 
promítala, 4. třídy předvedly 
Červenou Karkulku v ang-
ličtině. Někteří žáci příjem-
ně překvapili svými schop-
nostmi a dovednostmi. Bylo 
velmi těžké vybrat ty nejlep-
ší a to ve všech kategoriích.

Ž á c i  p r o k á z a l i  s v é  
schopnosti i v ostatních sou-
těžích, které proběhly v rám-
ci projektu v průběhu celého 
školního roku. Byly to sou-
těže o nejhezčí ilustraci ke 
knize, o nejhezčí obal na kni-
hu a o nejpovedenější vlast-
ní tvorbu. Z každé třídy byl 
také vyhodnocen nejúspěš-
nější čtenář.

Všechny soutěže i závě-
rečná vystoupení byly roz-
děleny do tří kategorií. Hos-

DÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ
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návštěvníky je připraven tematicky zaměřený pozici nechybí velký model lihovaru ani připo-Dobrovické muzeum dětský koutek. Projít celý areál trvá minimálně mínka moderní technologie výroby bioetanolu.
3 hodiny, je však prohlídky přizpůsobit, tzn. Expozice řepařství seznamuje návštěvníky s plné cukru i lihu prodloužit i zkrátit. vývojem pěstování cukrové řepy v českých ze-

V Muzeu města Dobrovice projdeme ději- mích, s jejím biologickým složením, šlechtě-
Muzeum připravilo pro návštěvníky tři pro- nami od pravěku a prvního osídlení, které je de- ním, odrůdami i jejími škůdci. Vystaveny jsou 

hlídkové okruhy, které je možné kombinovat. mostrováno v expozici stavbou pravěké chýše z zde vzorky osiv, modely řepy i pomůcky a ná-
V expozici cukrovarnictví si prohlédnete histo- doby bronzové stavěnou původní technikou. stroje potřebné k jejímu pěstování a ošetřování. 
rii výroby cukru v českých zemích od jejích Cestou přes středověk dojdeme až do 19. století Část výstavy je věnovaná i exotické cukrové 
prvopočátků. K vidění jsou formy na cukrové v městečku Dobrovici. třtině.
homole, různé typy kostkového cukru, raznice Přístup do expozic je bezbarierový, hodně vyu-
na bridž kostky i obří kostka o hraně jeden me- Jak se vyvíjela výroba lihu, jaké jsou její výrob- žíváno i dětskými kočárky, kterými tak můžete 
tr. ní postupy nebo jaký je rozdíl mezi potravinář- projet celé muzeum.

Největším exponátem muzea je parní cuk- ským a technickým lihovarem se dozví ná-
rovarská lokomotiva z 50. let 20. století s cis- vštěvníci v expozici 
ternou na melasu z konce 19. století. Pro malé lihovarnictví. V ex-

Nerozlučnými pomocníky a společníky Naše adresa: Farma Košík, 289 35 Košík, okres Farma Košík, ostrůvek jsou divočák Chrochtík, oslík David, husy Dig a Nymburk
Dag, psi Filip, Dela, Guláš a Mega, kočky Šmud- Ovčíny: Malý KošíkSlovenska ve la, Haluška, Čárlí, Minda se svými koťaty a je-
jich koťátky. Penzion a restaurace: Tuchom č.p. 1Středních Čechách

Ubytování v rekonstruované chaloupce ve Informace, rezervace ubytování: 
tří a čtyřlůžkových pokojích se samostatnou info@farmakosik.cz

Šedesát kilometrů od Prahy leží Biofarma koupelnou se sprchovým koutem.
Košík. O ovce se starají tři bačové ze Sloven-
ska. Hlavní bača neboli 
Ujco pochází z okolí Pre-
šova. Do středních Čech 
přivezl rodinné stříbro – 
generacemi nabyté zku-
šenosti z chovu ovcí a 
přípravy několika druhů 
ovčích sýrů. Na Košíku 
můžete strávit i pohodo-
vou dovolenou s dětmi a 
společně sledovat život 
na farmě.

Na fa rmě chovaj í  
romanovské ovce, ple-
meno vyšlechtěné za do-
by panování Romanovců 
v Rusku. Na 70 hekta-
rech polí, luk, pastvin a 
sadů zde pěstují zeleni-
nu, ovoce, brambory, 
obilí a v okolních lesích 
lze sbírat houby. To vše 
proměněno rukami bačů 
i skvělým kuchařem v 
nezapomenutelné dobro-
ty můžete ochutnat pří-
mo na farmě nebo v Pra-
ze v Lucerně, v restaura-
ci Monarchie.
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hodinV roce 2010 chystáme oslavy 400 let od do-Nově zpřístupněný Červenec, srpen : denně kromě pondělí : 9-18 končení radimského zámku. Od července 2010 
hodinbude otevřen nový návštěvnický okruh zahrnu-zámek Radim Září, říjen: sobota, neděle, svátky : 9-18 hodinjiící prohlídku zámeckého sklepení a technické-
Poslední prohlídka v 17 hodinho zázemí. Krom toho bude každý prázdninový 

V roce 1610 Záruba z Hustiřan na místě bý- Ceny vstupného:víkend připraven speciální program. Můžete se 
valé tvrze postavil renesanční zámek, který se Dospělí : 95 Kčtěšit třeba na noční prohlídky a divadelní před-
téměř v původní podobě zachoval dodnes. Důchodci, studenti, děti od 6 let : 60 Kčstavení zaměřená na historii zámku. 

První písemná zmínka pochází z roku 1320 Rodinné vstupné 
a uvádí zemanské sídlo Bedřicha z Radimi. Na Pokud se chcete dovědět více o zámku Radi-
zámku se vystřídalo mnoho majitelů, nejdéle jej Sobota 10.července 2010 m, Kolínsku a památkách na Kolínsku, navštiv- – Speciální prohlíd-
vlastnil knížecí rod Lichtenštejnů. Od roku te stránky www. cestyapamatky.cz ky s živými obrazy z historie zámku na téma: 
1948 do roku 1990 vlastnil zámek stát, pak byl Kontakty:„Konfiskace zámku v roce 1632“ 
vrácen v restituci potomkům Jaroslava Bukov- Sobota 17. července 2010 Zámek Radim, – Noční prohlídky 
ského. V roce 2005 byl zámek prodán novému Radim 1, 281 03Sobota 24. července 2010 – Speciální prohlídky 
majiteli. Okres Kolíns živými obrazy z historie zámku na téma: 

E- mail: vladkami@email.cz„Líbání šosu aneb příchod nového pána na pan-
Tel.: 326 787 230, 603 212 462ství Radim“ 400. výročí Sobota 31. července 2010 www.zamek-radim.eu – Noční prohlídky 

Sobota 7. srpna 2010 www.cestyapamatky.cz – Speciální prohlídky s radimského zámku živými obrazy z historie zámku na téma: 
„Selská rebelie na panství Radim v roce 

1775“ 
Sobota 14. srpna 2010 – 
Noční prohlídky 
Sobota 21. srpna 2010 – 
Speciální prohlídky s živý-
mi obrazy z historie zámku 
na téma: „Znárodnění zám-
ku v roce 1950“ 
Sobota 28. srpna 2010 – 
Speciální prohlídka krovů 
zámku 
Změna programu vyhrazena

Na všechny speciální 
prohlídky včetně nočních si, 
prosím, předem rezervujte 
vstupenky na tel. čísle:603 
212 462, 326 787 230, nebo 
e–mailem: 
vladkami@email.cz nebo v 
pokladně zámku. 

Začátek speciálních pro-
hlídek je v 18.00 hodin, noč-
ní začínají v 20.30 hodin. 
Kontakty: Zámek Radim, 
Radim u Kolína, 
www.zamek–radim.eu 
Kdy nás můžete navštívit:
Duben, květen, červen : so-
bota, neděle, svátky : 9-18 

PROGRAM

ku Nelahozeves na Vl-Projížďky lodí tavě na lodičce s moto-
rem! Přijďte strávit po Vltavě relaxační den k nám a 
uskutečněte vyhlídko-

Vyhlídkové plavby, půjčovna lodí na Vltavě vou plavbu lodí až pro 
v  p ř í s t avu  Mar ina  Vl tava  -  spor tovně- 56 osob po okolí pří-
rekreačním areálu s přístavem nedaleko Prahy, stavu, s pohledem na 
který je obklopen krásnou přírodní scenérií a zámek Nelahozeves, a 
řadou historických a kulturních památek. Areál města Kralup.
se nachází v atraktivním prostředí na břehu řeky Nabízíme i delší plav-
Vltavy. by:

Sportovně rekreační areál Marina Vltava se Nelahozeves - Kralu-
nachází v Nelahozevsi v blízkosti renesančního py - ZOO Praha s ná-
zámku Nelahozeves. Mezi služby, které nabízí stupem zájemců z okol-
areál nejen příznivcům vodních sportů, ale i širo- ních obcí Vltavy
ké veřejnosti, je půjčovna lodí (lodě s motorem, Nelahozeves - ZOO 
pramice, kánoe), vyhlídkové plavby, kotvení, park Zelčín, Nelaho-
servis lodí, půjčovna kol, restaurace, ubytování zeves - Mělník
a informační centrum. Prozkoumejte okolí zám-
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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.

ĎÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ

ˇ̌
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Ordinační hodiny červenec a srpen 
2010

Praktická lékařka pro děti a dorost
MUDr. Romana Benešová
Ke kinu 7, Praha 8, 182 00

Tel. 774 820 600
www.benesova-pediatr.cz

ordinační hodiny od 1. 7. 10 do 27. 8. 10:

ordinační hodiny pro nemocné: 
pondělí - pátek 8,00 - 11,00 

ordinační hodiny pro pozvané zdravé: 
pondělí - pátek 11,00-14,00 

lékaři v naší ordinaci:
                                     1. 7. - 23. 7.     
MUDr. Benešová (1.7. nebude poradna zdravých dětí)

26. 7. - 6. 8.         
MUDr. Prokopová

9. 8. - 20. 8.         
MUDr. Baudyšová

23. 8. - 27. 8.       
MUDr. Váňová

od 29. 8.               
MUDr. Benešová již v běžných ordinačních hod.

    informace pro těhotné ženy a matky novorozenců:
Narození nového miminka nám prosím zavolejte z porodnice na tel. 
774820600, abychom se mohli  s vámi domluvit na první prohlídce dítě-
te.

Ordinační hodiny červenec - srpen 
2010   

Zubní ordinace MUDr. Marta Procházková
Dovolená 
26.7. - 8.8.

SBĚR  NEBEZPEČNÝCH 
SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO 

ODPADU ZDARMA ! 

 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  

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.

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ

dne    30.07.10   od     9,00    do  11,30             
dne    28.08.10   od   12,30    do  15,00   
dne    29.09.10   od   11,00    do  13,30   
dne      5.11.10   od   12,30    do  15.00   
dne      5.12.10   od     9,00    do  11,30   

                            

Pražské plynárenské, a.s.    
Termíny přistavení:

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

ho kina) v Ďáblicích.  
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí 

a částí Prahy. Bližší informace na tlf číslech  267175174  a  
267175202.

Ordinační hodiny červenec - srpen 
2010 

Oční ordinace a optika Dr. Pešková

Dovolená
30.7./pátek/ - 12.8. 2010 

Od 13.8. ordinujeme v obvyklých ordinačních hodi-
nách. 

Případné změny vždy na www.hpeskova-ocni.cz 
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! 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

                               jsme Vám blízko:Realitní 
kancelář a správa nemovitostí Ďáblice 
Realitní kancelář a správa nemovitostí Ďáblice 

Na Terase 5, tel. 283910917, 605437305, 776259557,  

info@realitydablice.cz  .... a nabízíme 

 vysokou profesionalitu, serióznost a spolehlivost. 
 

jsme Vám blízko:

Na Terase 5, tel. 283910917, 605437305, 776259557,  
info@realitydablice.cz  .... a nabízíme 

 vysokou profesionalitu, serióznost a spolehlivost. 
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