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Slovo starostky

S koncem volebního období 
bych z pozice své funkce měla 
zhodnotit proběhlé čtyři roky. Vrá-
tím se trochu do minulosti, kon-
krétně do roku 1998, kdy se s po-
čátkem volebního období rozhodlo 
v našem zastupitelstvu rozšířit po-
čet členů z 11 na 15 s tím, že bude 
zvolena pětičlenná rada. Takto se 
některé a zásadní kompetence pře-
vedly ze starosty na radu a jsem 
přesvědčená o tom, že je to tak 
správně. Tato sestava zůstala po tři 
volební období a i v letošním roce 
se pro tuto variantu pro další voleb-
ní období rozhodla většina zastupi-
telů. A to i přes to, že několik zastu-
pitelů se snažilo prosadit variantu 
11 členů a vrátit tak zpět většinu 
pravomocí na starostu.  Hodnotit 
práci toho kterého zastupitele lze 
jistě hlavně podle toho, co vykonal 
pro veřejný prospěch. Za každým z 
15 zvolených by měly zůstat vý-
sledky jeho práce. A občan v první 
řadě má dostat informaci, co ten 
který člen zastupitelstva čtyři roky 
konal pro MČ Praha - Ďáblice. 
Nejsem si jistá, zda-li postoj někte-
rých členů našeho zastupitelstva 
"pokud není po mém, nebudu dělat 
nic", je to pravé, co od něho voliči 
očekávali.

Volební výsledky jsou dané 
veřejným míněním a podle toho se 
odvíjí složení rady a zastupitelstva. 
Podobně jako v jiném politickém 
grémiu.

Není možné přehlédnout fakt, 
že po čtyři roky převzalo veškerou 
práci pro obec, ve výborech, komi-
sích atd. jen osm členů zastupitel-
stva a zbytek většinou hledal mož-
nosti, jak jejich činnost pomluvit 
(mís tn í  bu lvá r  Opoz ičn ík  č i  
Fórum). Tak se jejich práce ztenči-
la jen na účast při veřejných jedná-
ních jednou za čtvrt roku.

Doufám jen, že nezůstane zvyk-
lostí do budoucna, aby si zastupite-
lé vyřizovali přes občany své poli-
tické názory. Na poli komunální 
politiky by mělo zůstat prioritním 
vyřešit věci místní a slušně se do-
mluvit právě ve zvoleném týmu.

Děkuji na závěr všem (a bez 
ohledu k politické příslušnosti), 
kteří odvedli kus své práce ve pro-
spěch nás všech občanů Ďáblic, 
jmenovitě všem členům komisí a 
výborů.
                                   
                                   Danuše Ševčíková

obvodu volebního okrsku, pro Informace který byla okrsková volební 
komise zřízenak volbám

Jak se hlasuje:
Ve dnech 15. a 16. října 2010 

proběhnou v Ďáblicích volby do ! udělá se křížek v okénku kan-
Zastupitelstva Hlavního města didáta nebo v okénku jedné ze 
Prahy a do Zastupitelstva měst- stran - křížek pro stranu může 
ské části Praha Ďáblice. Volební být jen jeden
místnosti pro okrsek č. 1 se na- ! křížků pro kandidáta může být 
chází v Obecním domě ulice Ke jen tolik, kolik členů zastupi-
Kinu 159/7. Volební místnost pro telstva obce má být zvoleno. 
okrsek č. 2 je v atriu Základní Do Zastupitelstva hlavního 
školy ulice U Parkánu 17/11. Vol- města Prahy se volí v obvodu č. 
by budou probíhat v pátek 15. 4, jehož jsou Ďáblice součástí, 
října od 14:00 hodin do 22:00 9 členů, do Zastupitelstva měst-
hodin a v sobotu 16. října od ské části Praha - Ďáblice se volí 
08:00 hodin do 14:00 hodin. 15 členů

! kombinace těchto způsobů kří-
Zásady hlasování žek v okénku pro jednu stranu a 

křížky pro kandidáty z ostat-
! volič po příchodu do volební ních stran, ale zase jenom do 

místnosti prokáže svou totož- počtu volených členů (ZMČ 
nost a po záznamu do výpisu ze 15; ZHMP 9) takto volí předně 
seznamu obdrží od okrskové jednotlivě označené kandidáty 
volební komise úřední obálku. a zaškrtnuté straně odebírá hla-
Na žádost voliče mu okrsková sy od posledního kandidáta 
volební komise dodá za chybějí- směrem nahoru 
cí nebo jinak označený hlasova- ! hlasovací lístek pro volby do 
cí lístek jiný Zastupitelstva hlavního města 
! volič může požádat ze závaž- Prahy a hlasovací lístek pro 

ných, zejména zdravotních, dů- volby do zastupitelstva měst-
vodů obecní  úřad  na  te l .  č .  ské části vloží do jedné úřední 
283910723 a v den voleb okrs- obálky
kovou volební komisi č. 1 na tel. ! úřední obálku vloží do volební 
č. 602696392 a volební komisi č. schránky 
2 na tel č. 602333271 o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební             

          Zpracoval tajemník úřadu MČmístnost, a to pouze v územním 

N

nejhorším z celé Prahy. O tom, že skupiny magistrátu hl. m. Prahy, Nejhorší se v případě naší městské části jed- která při závěru poslední průběžné 
ná o stav setrvalý, jsme vás průběž- kontroly v pátek 17. 9. 2010 sděli-účetnictví ně informovali (viz každoroční neo- la, cituji: "… ve zprávě bude uve-
právněné vyplácení stotisícových deno, že veškeré nálezy (jedná se o 
odměn paní starostce a panu mís- účetní drobnosti) z minulých obdo-v Praze … 
tostarostovi). Obzvláště trýznivý je bí byly odstraněny a první průběž-

je účetnictví ale fakt, že zjištěné nedostatky se ná kontrola za rok 2010 neshledala 
nijak neřeší, na což poukazuje i le- v období 01/2010 až 08/2010 žád-ďáblické radnice? tošní kontrola z Magistrátu."Re- ná závažná pochybení…" Zpráva 
dakce Ďáblického fóra. bude vyhotovena v zákonné lhůtě a 

Nedávno vyšel článek v Ďáb- pak doporučím radě, aby souhlasi-Je to článek anonymní, který 
lickém fóru. Pro přesnost jej ocituji la s jejím zveřejněním. Pro vysvět-sice nikdo nepodepsal, ale jako stra-
celý: lení: povinný audit hospodaření na kritizovaná musím na něj reago-

MČ neplatíme soukromé firmě, "Účetnictví ďáblické radnice vat, protože je nepravdivý a uráží 
která by za naše peníze vypracova-patří mezi nejhorší v Praze. Magis- zaměstnance radnice Městské čás-
la závěry pro nás příznivé, jak se trátní kontrola na jednotlivých praž- ti.
často stává. Žádáme každoročně o ských radnicích ukázala, že pově- O vedení účetnictví jako důkaz 
kontrolu hospodaření přímo u ma-řené osoby nemají své účetnictví v předkládám vyjádření kontrolní 
gistrátu hl. m. Prahy. Kontrolní sku-pořádku. Ďáblice dokonce patří k 
pina v počtu pěti kontrolorů nás 
prověřuje třikrát tři týdny v září, v 
lednu a v dubnu. Pět kontrolorů na 
6 zaměstnanců respektive na 3 pra-
covníky finančního odboru, proto-
že se kontroluje především účet-
nictví (to vše za normálního provo-
zu úřadu). Jsem přesvědčen, že kdy-
bychom měli co skrývat, nedělali 
bychom audit hospodaření takto 
složitě a na druhou stranu kdyby-
chom něco dělali špatně, nevěřím, 
že by kontrola nic nenašla. Všech-
ny účetní doklady jsou na radnici k 
dispozici.

Je na zvážení každého občana 
Ďáblic, čemu chce věřit.
                                        tajemník ÚMČ        
                                     Vlastimil Fouček

Diakonie ČCE - 
Středisko křesťanské 

pomoci v Praze děkuje 
všem, kteří obětavě 
přispěli do sbírky 

šatstva, obuvi, lůžkovin, 
ručníků a dalších 

potřebných věcí pro 
těžce zkoušené 

obyvatele oblastí 
postižených sérií letních 

povodní. 
Ceníme si vysoké míry 

solidarity a soucitu, 
které jste 

přispěním do sbírky 
prokázali.
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Zprávy z rady

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 95. 
jednání rady) 

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 94. 
jednání rady) 

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 96. 
jednání rady) 

vé, a aby nájemní smlouva byla 
uzavřena na dobu určitou, a to 
na jeden rok s tím, že bude vždy 
k určitému datu prodloužena, 

! zásadně nesouhlasila, aby zaří- pokud budou splněny podmín-
zení - tábor pro bezdomovce ky smlouvy
byl umístěn na území  naší měst- ! schválila návrhy dokumentů 
ské části, a to z těchto závaž- ISVS Informační strategie; In-
ných důvodů: fungování sklád- formační koncepce; Bezpeč-
ky a blízkost neodhlučněného nostní politiky a jejich přílohy
provozu dálnice jsou již nyní 
negativními vlivy na životní 
prostředí, kumulace problémo-
vých lidí v katastru Ďáblic i  
přilehlých obcí by přineslo zhor- ! souhlasila s návrhem rozpočto-
šení bezpečnosti občanů vého opatření č. 2 k rozpočtu 

MČ na rok 2010
! schválila úhradu příspěvku na 

svoz komunálního odpadu za 
rok 2010 ve výši poplatkové 

! souhlasila s bezúplatným pře- povinnosti na 2. pololetí 2010 
vodem do vlastnictví hl. m. Pra- bezhotovostním převodem z 
hy se svěřenou správou MČ rozpočtu MČ přímo správci 
Praha - Ďáblice: poplatku dle seznamu odsou-
Ba) id. 1/3 pozemku p. č.1647/2 - hlaseného správcem poplatku 

ostatní plocha, ostatní komuni- (MHMP). Výplatu příspěvku 
2 ostatním poplatníkům po1. kace o výměře 333 m

B březnu 2011 z rozpočtu MČ b) id. 1/3 pozemku p. č.1647/4 - 
2011. Nárok na příspěvek ve ostatní plocha, ostatní komuni-

2 výši poplatkové povinnosti na kace o výměře 183 m
B 2. pololetí 2010 budou poplat-c) id. 1/5 pozemku p. č.1647/3 - 

níci uplatňovat předložením ostatní plocha, ostatní komuni-
2 dokladu o zaplacení poplatku kace o výměře 248 m

za 2. pololetí 2010 a osobním Bd) id.16/176 PK pozemku p. č. 
2 dokladem k ověření trvalého 233/4 o výměře 970 m

pobytu. Výplatu příspěvku Be) id.16/176 PK pozemku p. č. 
2 ukončit k 30.4.2011233/26 o výměře 529 m

! souhlasila s podáním žádosti o ! souhlasila s uzavřením dodatku 
zahájení zrychleného řízení o č.1 se společností AD - NET
změně zápisu ve školském ! souhlasila s poskytnutím daru 
rejstříku (navýšení kapacity ve výši 5 000 Kč na nákup čisti-
ŠD na 155 žáků)cích prostředků a nářadí pro 
! souhlasila se zařazením žádostí oblast Liberecka postiženou 

o byt pí.Vedralové, Hřenská povodní
287/18 a p. Kacovského, Ďáb-! souhlasila, aby pí. Valérii Jaro-
lická 339/14 na základě vyjád-šové, jako nové pracovnici FIO 
ření sociální komise do eviden-MČ Praha - Ďáblice byl přidě-
ce žádostí o bytlen služební byt v MŠ Kučero-

                    zpracoval tajemník ÚMČ

V
Sběr elektroodpadu

V září proběhla úspěšná akce, která zbavila Ďáblické nefunkčního 
elektroodpadu. Celkem se svezlo 32 televizí, 21 rádií, 15 monitorů, 3 led-
nice a 2 mrazáky. Pomohli jsme vyprázdnit Vaše sklepy.         Tomáš Engel

zjištění, že nebyla dohledána v ar-Chodník chivu jejich správy majetku zmín-
ka o tom, zda-li kdy v minulosti byl u areálu policie vznesen požadavek na opravu, 
jsme dospěli k závěru, že chodník České republiky 
bude na náklady naší MČ pojednán 
v zámkové dlažbě.v Ďáblicích 

Vzhledem k tomu, že během 
tohoto roku byly zjištěny ještě další 

Na posledním veřejném zase- "kazy" na ďáblických chodnících, 
dání vystoupil jeden náš občan s a to ať již proto, že někteří lapkové 
kritikou na špatný stav chodníku u vybrali části dlažby pro své sou-
areálu motorizované jednotky PČP kromé využití, anebo proto, že ně-
na Ďáblické. Přesvědčila jsem se o kteří motoristé vytrvale přejíždí 
údajně životu nebezpečném po- přes obrubníky, schválila rada kro-
vrchu onoho chodníku. Pravdou je, mě zmíněného chodníku i odstra-
že ve srovnání s ostatními chodní- nění dalších problémů před nastá-
ky u nás je nevyhovující. Přesto se vající zimou.  A nedá mi to - pokud 
nedomnívám, že jde příslušníkům se při návštěvě některých měst-
jednotky o život, pokud jsou nuce- ských částí projdete po chodnících 
ni jej použít. A také je pravdou, že a projedete po komunikacích (na-
někdo zakryl dlažbu asfaltem, kte- př. Bohnice) seznáte, že i ten chod-
rý se postupem času odloupal. Po ník u PČP není zase až tak hrozný.
diskuzi s vedoucím jednotky a po                                    Danuše Ševčíková

Mezinárodní 
úspěch

V září letošního roku se 
konala v Itálii v Pacenze 
mezinárodní soutěž Giochi 
Senza Barriere ve sportov-
ních i uměleckých disciplí-
nách. Ďáblice vzorně re-
prezentovala Jaroslava        
Beranová, která nám po-
skytla medaili pro fotogra-
fování.

Blahopřejeme.

                             Tomáš Engel

Že by nízká politická kultura?

Tak nám zřejmě v těchto okamžicích vrcholí politický boj v komu-
nálních volbách, který zasáhl samozřejmě i Ďáblice. Vidíme poničené 
plakáty, polepené obecní či soukromé majetky bez souhlasu vlastníků, 
vidíme oficiální akce (renomovaná politická strana!) pořádané "načer-
no" mimo území povolená starostkou městské částí. Vidíme pokrytecké 
výzvy některých lidí, kteří volají po korektnosti (zřejmě z obavy, aby 
zrovna jejich organizovaný plakátek někdo nepomaloval), paradoxně 
lidí, kteří se téměř po celou dobu současného zastupitelstva chovali neko-
rektně (lidově řečeno očůrávali kotníky, kde mohli).

Nedivme se tomu, politická kultura zhrubla i v Ďáblicích příchodem 
politických stran a hlavně jejich centrálně řízenými profesionálními stra-
nickými aparáty s plnými pokladnami. Hodně lidí se ptalo, proč nereagu-
jeme ve Zpravodaji na písemnosti a pomluvy, které se vypouštěly v růz-
ných listinných podobách do schránek v naší městské části. Hlavním dů-
vodem je asertivita.

Reagovat na negaci negací je hloupost a volby by měly být spíše hap-
pening, obzvláště v Ďáblicích, čímž nechci samozřejmě zlehčovat vý-
znam jakýchkoliv voleb. Protože kdo se zapojuje do dění v obci, ať už 
sledováním komunální politiky nebo i třebas normální tancovačkou, zná 
velice dobře místní poměry. Slibovat nesmyslné sliby a nereálné věci?  
To je takový normální politický standard, ve stylu slibem nenaštveš, kte-
rému přemýšlivý člověk snadno odolá. Jak říká jedna renomovaná re-
klamní agentura - slibem a ksichtem nezaujmeš, ale naštveš banalitou 
myšlenek.                                                                               Tomáš Engel
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Zal.: 1956
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 

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

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

pěšky.            

Noční obloha: promítání filmů .
Měsíc - od 11.11. do 24.11 nejlépe ŠKOLNÍ  POŘADY
okolo 13.11. vždy v Po, Út, St, Čt a Pá v 8:30 a 
Jupiter - po celý listopad 10:30 pro předem objednané  škol-

15.11. RNDr. Jiří Jiránek, CSc.: Uran, Neptun - za dobrých podmí- ní výpravy. Bližší informace a 
Venezuela nek objednávky  na  č. 283910644.
FILMOVÉ VEČERY s pozoro- Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy 
váním oblohy v pondělí od 18:30. - po celý listopad
1.11. Hledání harmonie světa , Hvězdokupy,mlhoviny, galaxie - za 
Počasí a atmosféra bezměsíčných večerů. Při nepřízni-
22.11. Země náš kosmický domov, vém počasí (zataženo) je  možné 
Karlův most-paprsek staletími. promítnout filmy a prohlédnout si 

Otevírací doba:Po 18-21/Čt  19- 29.11.Sluneční soustava, Míry a přístrojové vybavení  hvězdárny a 
21/Pá 12.11. 19-21/ Ne 14 -16.           v  á  h  y .        astronomickou výstavu. 
PŘEDNÁŠKY astronomické, P O Z O R O V Á N Í  O B L O H Y    HROMADNÉ NÁVŠTĚVY vždy 
přírodovědné a cestopisné v pon- dalekohledy Čt 19-21, Pá 12.11.  ve čtvrtek od 18 do 19 mohou 
dělí od 18:30.        19-21/ Ne 14-16 a v Po 1., 22 a hvězdárnu navštívit předem  objed-
8.11. RNDr. Zdislav Šíma, CSc.:  29.11. 20-21 za  jasného počasí. nané skupiny návštěvníků (5 až 20 
Za tajemstvím pražského orloje Přístupné bez objednání. osob - vhodné pro rodiny s dětmi, 
1410-2010. Denní obloha: školy). 
(u příležitosti 600. výročí ) Slunce  -  povrch  se  skvrnami Program: pozorování oblohy nebo 

Sportovní 
komise 

v minulém 
volebním období

Sportovní komise zahájila čin-
nost s pěti členy, ale po většinu vo-
lebního období pracovala ve třech. 
Letošní zimu vydržel dostatečný 
mráz delší dobu, takže si děti a po 
opravě osvětlení i dospělí užili 
bruslení. Plně obsazený byl i lyžař-
ský zájezd pořádaný se sociální 
komisí.

Pravidelnou akcí SK je už osm 
let Společenský večer Městské čás-
ti Ďáblice, v posledních letech ve 
spolupráci se školskou a kulturní 
komisí. Byli bychom rádi, kdyby 
se tato už téměř tradice zachovala i 
v příštích letech. Další velkou a 
také už téměř tradiční akcí byl spor-
tovní dětský den pořádaný ve spo-
lupráci s fotbalovým oddílem TJ 
Ďáblice. Každý rok se sportovního 
odpoledne zúčastnilo kolem 80 
dětí a mnoho dospělých jako do-
provodu těch nejmenších.

Velkou popularitu si získal i 
cyklovíkend, kde SK spolupracuje 
s hlavním pořadatelem Sdružení 
ďáblického míče. V sobotu je vždy 
závod dětí v ďáblickém háji a v 
neděli výlet na kole pro děti a do-
spělé, letos do Neratovic a zpět, z 
toho někteří vlakem. Dále jsme 
pořádali řadu menších akcí, jako 
turnaje ve stolním tenisu, ve volej-
balu nebo v sálové kopané.

Na závěr volebního období je 
mojí milou povinností poděkovat 
všem sportovním nadšencům za 
spolupráci při pořádání uvedených 
akcí a Zastupitelstvu Městské části 
Ďáblice za finanční podporu spor-
tu v Ďáblicích.

Členové sportovní komise: 
Jiří Myslivec, Markéta Bouzková, 

Zdeněk Šedivý.
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Ďáblické šlapky 
2010

Září sice se sluncem dost šetři-
lo, ale na svůj druhý víkend nám ho 
dopřálo vrchovatě. Jak by také ne, 
vždyť Ďáblice ovládli cyklisté! 
Sobotní závod v Ďáblickém háji 
patřil převážně dětem. Velkou ra-
dost jsme měli i z rodičů, kteří se 
nebáli šlápnout do pedálů kola a 
zasoutěžit si se svými potomky. 
Protože závod bez výhry nemá tu 
správnou motivaci, tak na všechny 
úspěšné závodníky v závěru čekaly 

dobrou náladou přispěli k pří-ceny a sladkosti. A jestliže můžeme 
jemně prožitému sportovní-říct, že nám v sobotu počasí přálo, 
mu víkendu. Poděkování pat-tak na nedělní výlet jsme slunce 
ří také patronu akce sportovní měli předplacené. Úderem desáté 
komisi MČ Praha Ďáblice.se celý peloton všech věkových 

A na vás, kteří raději dává-kategorií vydal na cestu za sportov-
te přednost společenské róbě ními zážitky. Opět byly připravené 
před cyklistickou tretrou, se dvě varianty trasy - kratší pro re-
těšíme třetí listopadovou sobo-kreační cyklisty a delší pro zdatněj-
tu na Halloweenském plese. ší jezdce. U kratší trasy byl naplá-
Ani letos nezapomeneme na nován návrat cyklovlakem z Nera-
naše nejmenší, pro něž ještě v tovic do Čakovic. A přestože to vy-
prosinci chystáme Mikuláš-padalo, že děti budou přemlouvat 
skou nadílku.rodiče k zpáteční jízdě vláčkem, 
           Sdružení ďáblického míče,opak byl  pravdou.  Děkujeme 
                       Markéta Bouzková                                                                    

všem, kteří se zúčastnili a svou 
                               Dana Činková                                                                               
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ˇKOMISE         TERMÍN              AKCE                         POZNÁMKA

SOCIÁLNÍ

  15.10. - 16.10.    Komunální volby             rozdělení podle volebních okrsků
           

ÚŘAD MČ

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.

teli Černohorskému, který byl po Pokud vím, žáci 1. - 5. třídy se 
celý Sportovní den s námi. na tento den nejen velice těšili, ale 
                    Za 9. třídu Anna Boučková také si ho báječně užili. Věřím, že 

Poděkování patří pochopitelně stejně se vydaří i další akce před 
rovněž celé 9. třídě, která Sportov- Vánoci.
ní den připravila a vedla velice zod-
povědně.              M. Bulirschová, ředitelka školy

rém se děti dostatečně vyřádily a Sportovní den pěkně si zahrály. Atmosféra v tělo-
cvičně byla skvělá, ti, co nehráli, v ZŠ alespoň povzbuzovali svoje kama-
rády. Vítězem se nakonec stala 5. 

Dne 24. 9. proběhl v naší zá- A, ale i ostatní třídy byly také moc 
kladní škole sportovní den pro 1., dobré a tak si vysloužily také drob-
2. a 3. třídy a turnaj ve vybíjené pro nou sladkou odměnu. Jménem celé 
4. a 5. třídy. Přednost měly samo- třídy bychom rádi poděkovali paní 
zřejmě ty mladší děti, které přišly ředitelce, která nám dovolila, aby 
na první dvě hodiny do tělocvičny se tento sportovní den mohl vůbec 
a jídelny, kde plnily úkoly sportov- uskutečnit, dále učitelskému ko-
ní i logické. Všem se to moc dobře lektivu a paní Petříkovové, která 
podařilo a tak si každý zasloužil nám dovolila využít jídelní prosto-
sladkou odměnu. Potom už začal ry. V neposlední řadě děkujeme 
dlouho očekávaný turnaj, při kte- našemu třídnímu učiteli panu uči-

13.10.                          Vítání občánků        od 15,30 h v atriu ZŠ
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Cena platí od 1.9. do 31.10. 2010 při financování s Renault Finance. *Záruka 4 roky, nebo 60 000 km (platí ta z podmínek, která nastane
dřív) při financování s Renault Finance. Renault Thalia: spotřeba 3,9-9,9 (l/100km), emise CO 116-165 (g/km). Vyobrazení vozu je ilustrativní.2  
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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  z a s t á v k y  L i b ě c h o v s k á .-
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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MOBILNÍ OBCHODNÍ 
KANCELÁŘ

  
  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. , zaparkova-
ném na pěší zóně na rohu ulic Osinalická a Hořínecká (u bývalého 

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

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

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

ZDARMA ! 

 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

Kontejnery v obci
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů

v Městské části Praha - Ďáblice ve 2. 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

20. a 21. listopadu 2010 
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