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Nový bytový dům
(investor
Magistrát
hl.m.Prahy) mezi ulicí
Osinalickou a Kučerové je hotový a proběhlo kolaudační řízení. Kromě 46 malometrážních bytů jsou
v severní části objektu situovány nebytové
prostory. Jsou řešeny
tak, že vždy dvě velké
místnosti mají společný vchod a sociální
zázemí a tvoří možnost vzájemně na sebe navazujícího
využití budoucími uživateli.
Po bedlivém uvážení a především
právě s ohledem na stavebně-technické členění těchto prostor s velkými prosklenými stěnami je představa
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Nová významná stavba
v Ďáblicích dokončena

naší MČ obsadit jeden nebytový prostor očním lékařem a optikem, do
druhé části chceme přemístit naší
Obecní knihovnu, která by kromě
možnosti půjčování knih byla rozšířena i o internetovou čítárnu. S tímto

naším požadavkem byl seznámen odbor obchodních aktivit Magistrátu hl.
m. Prahy, který bude vyhlašovatelem
záměru na pronájem předmětných
nebytových prostor. Po proběhnutí
všech ze zákona nutných lhůt a termínů, zřejmě v závěru léta, by mělo
být oznámeno naší MČ, kolik bytů
bude přiděleno v tomto domě pro zájemce z řad našich občanů, a rovněž
obsazení nebytových prostor již konkrétními uživateli.
Danuše Ševčíková, starostka

Z REDAKCE
S ohledem na významnost prvých voleb v České republice do Evropského
parlamentu mimořádně zařazujeme v tomto čísle Ďáblického zpravodaje –
místo tradiční rubriky 3 otázky pro… - aktuální příspěvek, týkající se v neposlední řadě právě též Evropské unie. Tradiční rozhovor s dalším zastupitelem
(v abecedním pořadí) bude opět uveřejněn v 6. čísle Zpravodaje.

EVROPSKÁ UNIE

Grant: je třeba víc než jen dobrý úmysl
O ďáblické Diakonii bylo ve Zpravodaji
napsáno již mnoho. Vzhledem k záslužné činnosti, jíž se věnuje, to však jistě stále není dost.
Diakonii se v nedávné době podařilo získat
grant od Evropské unie v rámci projektu Phare.
Proč Diakonie o grant žádala, co všechno pro
něj musela udělat a jak se ho nakonec podařilo
získat, mi řekla paní Lydie Veselá.
■ Otázka „proč Diakonie potřebuje peníze“
je asi zbytečná. Zajímalo by mě spíš, jak jste
přišla na myšlenku vypracovat grantový projekt
a pokusit se získat peníze z projektu Phare.
Ďáblická Diakonie, podobně jako ostatní neziskové organizace, se prakticky neustále potýká
s existenčními problémy. Hledání finančních prostředků na podporu sociální práce není snadná záležitost a ubírá čas, který bychom raději věnovali
vlastní činnosti. Na počátku 90. let byla společnost
otevřenější a stát byl daleko ochotnější podporovat
občanské aktivity, které nebyl schopen sám pokrýt.
V současné době, kdy přechází financování z ministerstev na kraje, a není dosud schválen zákon
o sociální pomoci, je situace hodně složitá. O letošních dotacích se doposud vedou jednání, zatím přislíbená částka ohrožuje existenci nejen naši, ale
i mnoha dalších neziskových organizací. Jedním ze
způsobů, jak situaci řešit, je i vyhledávání grantů
a vypracovávání projektů k jejich získání.
V minulosti se nám tímto způsobem podařilo získat peníze například od organizace Open Society
Fund nebo z veřejné sbírky Pomozte dětem, která
je organizována NROS a ČT. Ovšem organizací,
které potřebují peníze, je mnoho, kdežto nadací,
které vypisují granty, není zdaleka tolik. Takže ne
každý vypracovaný projekt, přestože je třeba velmi

dobrý, grant obdrží. Užitečným zdrojem informací
je databáze nadací a fondů s grantovými termíny na
internetu, kde jsem našla i projekt Phare, jehož loňské téma bylo „Podpora aktivního života seniorů“.
Prioritou tohoto projektu bylo „Posílit sociální
a zdravotní služby a lidskou důstojnost seniorů“.
Na základě toho jsme tedy zpracovali projekt „Důstojný život seniorů na okraji Prahy“ a přihlásili
jsme ho do grantového řízení.
■ Vidím, že s žádostmi o granty a finanční
podporu nadací máte velké zkušenosti. Ale nadace Evropské unie je jistě přeci jen něco jiného.
Měli jste problémy zorientovat se v tom, co přesně musí být v projektu uvedeno a zohledněno?
Pomáhal vám někdo se zpracováním projektu?
S projektem samotným nám nikdo nepomáhal.
V České republice Phare zastupuje NROS – Nadace pro rozvoj občanské společnosti. Tato nadace
jednak poskytuje podrobné informace o grantových
projektech, jednak vydává informační brožury a organizuje pro žadatele školení, kde jsme se dozvěděli, jak ke zpracování projektu přistupovat. Vypadá
to na první pohled dost jednoduše, ale ve skutečnosti je to nesmírná spousta práce a člověk musí
být opravdu vnitřně přesvědčen, že to za to stojí.
Nikde totiž není psáno, že i když bude projekt vynikající a opravdu potřebný, podaří se mu grant získat. Projekt obsahuje mnoho složitých tabulek, výpočtů a celou řadu systémů zpětné kontroly, aby si
vyhlašovatel grantu mohl být jist, že peníze, které
poskytne, byly využity opravdu účelně.
Projekt musí být „trvale udržitelný“. To znamená, že peníze nebudou poskytnuty projektu, který
nemá naději na „přežití“. V dokumentaci musí být
jasně dokázáno, že vypracovaný projekt je dlouhodobějšího charakteru a že sociální činnost bude po-

kračovat i po vyčerpání grantu. V projektu je rozpis
veškerých nákladů, na které hodláme grant využít
a zpětně je nutné dokládat, že tomu tak skutečně bylo, jinak bychom museli peníze vrátit. Poskytovatel
grantu vyžaduje detailní harmonogram, v průběhu
realizace projektu průběžnou zprávu a do 3 měsíců
po jeho ukončení také závěrečnou zprávu s veškerými doklady o úspěšnosti a naplnění projektu.
■ Vím, že grant se vám nakonec podařilo získat. Na co jsou finanční prostředky určeny?
Nebylo to tak jednoduché. Vypracovali jsme
projekt, který sice dostal velice vysoké hodnocení
jak z hlediska zpracování, tak z hlediska potřebnosti a účinnosti, ale skončil těsně „pod čarou“. Snad
i proto, že vyhlášené téma bylo zaměřeno především na venkovské oblasti, kde pečovatelská služba
nefunguje, což se o Praze nedá říci. Nicméně letos
v únoru se nám z NROS ozvali, že jeden z účastníků, kteří grant získali, odstoupil, a že tedy můžeme
prostředky získat my. Bohužel grantový projekt,
vyhlášený na 24 měsíců, běží již od srpna, takže
nezískáme celou částku, o kterou jsme původně žádali, ale úměrně sníženou. Část finančních prostředků je určena na mzdy, avšak prioritou projektu, který je zaměřen na příměstské oblasti, je pořízení speciálního auta pro dopravu lidí na invalidním vozíku i osob se sníženou pohyblivostí. Máme
objednaný automobil typu Renault Kangoo, který
bude speciálně upraven autorizovanou firmou. Náklady na automobil i na tyto speciální úpravy jsou
velké, proto jsme rádi, že se nám podařilo získat
peníze z grantu. Díky tomu budeme moci rozšířit
služby i do okolních obcí, kam se pečovatelky bez
použití auta ke klientům nedostanou.
Děkuji za rozhovor.
Tereza Adámková
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Hasiči informují

Pálení odpadu je zakázáno. Zelený odpad je nejlépe kompostovat,
ostatní odpad třídit a ukládat do
kontejnerů a popelnic.
Hasiči vyjíždějí na spatření nebo
oznámení výskytu kouře.
V případě výskytu kouře nikdo
neví, jestli někdo pálí odpad, nebo
někomu začíná např. hořet byt či
auto, proto nepalte žádný odpad!
Ohlašovna požárů má telefonní
linku 112 a 150, volat lze též přímo
místní nepřetržité ohlašovně požárů a jiných mimořádných situací
v hasičské stanici Ďáblice - telefon
725 016 508.
Výše uvedené stanovisko hasičů
vychází z právního názoru odboru
životního prostředí Magistrátu Hl.
m. Prahy k problematice nakládání
s odpadem ze zeleně na území Hl.
m. Prahy a to v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ke dni 1. 6.
2002. Ze stanoviska uvádíme:
1. Nakládání s odpadem ze zeleně
(využití, odstraňování), prováděné fyzickými osobami.
Podmínky jsou v zásadě stanoveny
vyhláškou hl. m. Prahy č. 24/2001 Sb.
o odpadech (dále jen vyhláška o odpadech), zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zá-

Důsledek nebezpečného pálení kabelů
konů (dále je zákon o odpadech) a zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(dále jen zákon o ochraně ovzduší).
Odpad ze zeleně, včetně shrabaného
listí a trávy z údržby zahrad, které
jsou ve vlastnictví fyzických osob, je
převážně biologického původu a dle
vyhlášky o odpadech je složkou komunálního odpadu. Z tohoto hlediska
nakládání s tímto odpadem (využití,
odstraňování) podléhá režimu zmíněné vyhlášky o odpadech.

Vyhláška o odpadech upřednostňuje využití odpadu
ze zeleně jeho
kompostováním.
V jiném případě je
vlastník pozemku zahrady
povinen
zbavovat se tohoto
odpadu dle podmínek v ustanovení
§ 17 odst. 4 zákona
o odpadech a vyhlášky o odpadech,
t.j. zapojením se do
systému stanoveného obcí, pokud odpad sám nevyužije
v souladu se zákonem o odpadech
a zvláštními předpisy (např. zákon o ovzduší). Způsob
předání komunálního odpadu (odpadu
ze zeleně) lze i individuálně dohodnout
s příslušným Úřadem MČ, např. přistavení kontejneru.
Rozšíření možnosti využití odpadu
ze zeleně umožnil zákon č. 86/2002
Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, který nabyl
účinnosti dne 1. 6. 2002. Podle ustanovení § 3 odst. 5 citovaného zákona
lze v otevřených ohništích, zahrad-

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Jak
budeme
volit
Co učiní volič po příchodu
do volební místnosti ?
Volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné.
Volič, který je občanem jiného
členského státu, prokáže po příchodu
do volební místnosti svou totožnost
a občanství jiného členského státu
EU; skutečnost, že je na území České
republiky veden v evidenci obyvatel
se má za prokázanou zápisem v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; v případě nesrovnalostí v tomto zápise, je třeba předložit
průkaz o povolení k pobytu.
Neprokáže-li shora uvedený volič
tyto skutečnosti, nebude
mu hlasování umožněno.
Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem,
je poté povinen odevzdat okrskové volební
komisi tento průkaz.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na
žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo
jinak označené hlasovací lístky jiné.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, okrsková
volební komise hlasování neumožní.
To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz.

Jak volič hlasuje?
Občané členských států EU, kteří
hlasují na území České republiky,
volí kandidáty České republiky do
Evropského parlamentu.

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí
volič do prostoru, určeného k úpravě
hlasovacích lístků. V tomto prostoru
vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku
může
přitom
zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů, uvedených na témže hlasovacím lístku, vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy
hlasovacího lístku nemají na jeho
posuzování vliv.
V prostoru, určeném pro úpravu
hlasovacích lístků, nesmí být nikdo
přítomen zároveň s voličem, a to ani
člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo proto,
že nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru, určeném pro
úpravu
hlasovacích
lístků, přítomen jiný
volič, nikoli však člen
okrskové volební komise, a hlasovací
lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že po opuštění
prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, vloží úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
Za voliče, který není schopen vložit
úřední obálku s hlasovacím lístkem
do volební schránky, může tak učinit
jiný volič, nikoli však člen okrskové
volební komise.
Voliči, který se neodebral do
prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební
komise hlasování neumožní.
Zpracoval tajemník
Úřadu městské části

Výsledek spalování odpadu
ních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné
materiály a plynná paliva, určená
výrobcem, přičemž uvedená paliva
nebo materiály nesmí být kontaminovány chemickými látkami.
Za daných podmínek lze suchý odpad ze zeleně označit jako suchý rostlinný materiál. Využití (spalování) tohoto materiálu, jako paliva, v uvedených zařízeních, by však mělo být
v souladu s ustanovením § 4 písm. l),
ve spojení s přílohou č. 3 zákona
o odpadech, t.j. že odpad (v daném
případě odpad ze zeleně) bude využit obdobným způsobem jako palivo
k získání tepelné energie (pro potřebu vlastní nebo dalších osob).
Jak bylo již zmíněno, lze takto
v uvedených zařízeních využívat
(spalovat) výhradně suchý rostlinný
materiál, neboť je potřeba, aby takto
docházelo k tzv. „ čistému spalování“,
bez většího množství vypouštěných
znečišťujících látek do ovzduší, a to
i s ohledem na ustanovení § 127 odst.
1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, podle kterého
se musí vlastník věci zdržet všeho,
čím by nad míru přiměřeným pomě-

rům obtěžoval jiného, nebo čím by
ohrožoval výkon jeho práv. V této
souvislosti je v citovaném ustanovení
dále konkrétně uvedeno, že vlastník
m. j. „nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy kouřem“.
Zákon o odpadech (§ 17 odst. 4)
však nepřipouští, aby fyzické osoby
mohly provádět samotnou likvidaci
komunálního odpadu, např. jeho pálením, bez využití tepelné energie,
a to i ve výše uvedených zařízeních.
V praxi by došlo k likvidaci komunálního odpadu (v daném případě odpadu
ze zeleně), pokud by osoba, která jej
spaluje, vznikající teplo nijak nevyužila (např. tím, že se u ohně ohřeje, připraví na něm pokrm, teplo z ohně využije k vytápění určitého prostoru pro
potřebu vlastní nebo jiných osob).
V ustanovení § 3 odst. 5 zákona
o ovzduší je dávána obcím možnost
stanovit nařízením podmínky pro spalování rostlinných materiálů, nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jejich odstranění, podle
zákona o odpadech Toto nařízení, které by problematiku dále upřesnilo, zatím nebylo vydáno. Důvodem je m. j.
skutečnost, že se názory jednotlivých
městských části na rozsah úpravy podmínek pro spalování suchých rostlinných odpadů různí. Některé městské
části požadují vydání úplného zákazu spalování suchých rostlinných
odpadů. Věříme, že
v dalším období
dojde v tomto směru k celkovému
ujednocení názoru
na věc a případné
nařízení obce bude
přihlížet k specifickým podmínkám
Hl. m. Prahy z hlediska
ochrany
ovzduší a řešení
případných smogových situací.
2.
Nakládání
s odpadem ze zeleně,
prováděné
právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání.
Odpad ze zeleně, vznikající při činnosti výše uvedených osob (např. při
údržbě sadů, parků), je odpadem a nakládání s tímto odpadem podléhá režimu zákona o odpadech. Ve smyslu § 4
odst. 4 písm. p) zákona o odpadech
jsou zmíněné osoby původci odpadů,
a z tohoto hlediska musí při nakládání
s odpady (včetně odpadu ze zeleně)
plnit jim stanovené povinnosti v § 16
zákona o odpadech.
Původce odpadu je takto m.j. odpovědný za nakládání s odpady do doby
jejich využití nebo odstranění, pokud
toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převzetí do
vlastnictví osobě, oprávněné k jejich
převzetí podle § 12 odst. 3 zákona
o odpadech. V této souvislosti lze doplnit, že podle § 17 odst. 5 zákona
o odpadech původci, kteří produkují
odpad, zařazený podle Katalogu odpadu jako komunální odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických
osob a fyzických osob oprávněných
k podnikání, mohou na základě
smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.
Společné SDH pro Čakovice a Ďáblice
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CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH

Dnes Stavební firma
Jan Vladař a synové
Firma vznikla v roce 1991 jako
pokračovatel v tradici staré stavitelské rodiny z období první
republiky na Plzeňsku. Byla založena otcem rodiny a postupně, po
dokončení odpovídajícího vzdělání, doplněna ve vedení firmy
oběma syny.

Foto: autor (3x)

Pod vedením otce s 35letou praxí
ve stavebnictví, vznikla zužitkováním
všech bohatých zkušeností životaschopná firma s velmi širokým záběrem činností - od občanských staveb
přes bytové domy až po rodinné
domky, bytové rekonstrukce, nástavby domů, ale také výstavba rybníků
s kompletní vybaveností, odpovídající novým ekologickým potřebám
a technologiím.
Vzhledem k současné poptávce
tvoří 90 % programu firmy právě výstavba rodinných domů. Přestože se
firma zabývá především stavební realizací, nabízí zákazníkům také zcela
komplexní služby od zpracování projektové dokumentace, přes vyřízení
stavebního povolení až po předání
stavby ke kolaudačnímu řízení. Oblí-

benou službou mezi zákazníky se také stal způsob financování, který je
realizován formou zrychleného akreditivu (společného účtu), bez finančních záloh. Tento způsob plateb vedl
mimo získání důvěry zákazníků také
k naprosté a dlouhodobé platební
schopnosti firmy a vyloučení nevyrovnaných finančních závazků vůči
zákazníkům.
Firma je samostatná jak po stránce
hlavní stavební výroby, tak z 80 %
i v oblasti pomocné výroby, disponuje
vlastní dopravou a potřebnou mechanizací. Díky těmto předpokladům je
akční rádius firmy velmi flexibilní
a dosahuje až do vzdálenosti zhruba
100 km v okolí Prahy, v kraji Severo- Hotel Astra, Srby u Kladna
českém i Západočeském.
Výsledkem firmy se zcela profesionálním přístupem, kde je důraz kladen
jak na vysokou disciplínu pracovníků,
tak na odbornou znalost techniků, je
stabilita firmy bez nevyřešených pohledávek zákazníků z hlediska nekvalitní práce či neodstraněných závad
i mnoho spokojených zákazníků.
Stavební firma
Jan Vladař a synové

Vila v Praze 9

ODVOZ ODPADU
PRODEJ A DOPRAVA
PÍSKU, ŠTĚRKU, ZEMINY

52004

✁

Provozní a obytný dům, Příbram

utodoprava
KUPÓN NA 10 % SLEVU

Petr a Zdenka FOLEJTAROVI
Korycanská 5/369
181 00 Praha 8
Tel.: 604 250 725, 603 450 422, 233 542 771
e-mail: petfol@quick.cz, http://www.odpady.ic.cz

Ceník na‰ich sluÏeb najdete na www stránkách
nebo Vám leták doruãíme na vyÏádání do schránky.

Po pﬁedloÏení kupónu sleva 10% na v‰echny sluÏby.

(Placená inzerce)

❖ Nabízíme Vám přistavení kontejnerů o objemu 3 až 9 m3 na odvoz odpadu.
Platí jen pro MČ Ďáblice
❖ Bezplatný pronájem až na 7 dnů, odvoz a likvidace všech druhů odpadů,
možnost zajištění nakládky, vyklizení objektů, menší zemní práce.
❖ Prodej a dovoz písku, štěrku, betonu, zeminy pro terénní i sadbové úpravy, mulčovací kůry,
stavebního materiálu.
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Byli jsme na výletě!
I letošní jaro jsme si vybrali krásný
prosluněný den – 18. květen a vypravili se poznávat krásy naší vlasti.
Tentokrát jsme zamířili do chodské
metropole Domažlic a cestou navštívili Horšovský Týn. Ten nás všechny
opravdu zaujal, stejně jako krásný zámecký park. Z Vyhlídky u památníku
Jindřicha Šimona Baara jsme měli celý kraj jako na dlani a ani jsme se
moc nenachodili.
V Domažlicích každý z nás dle
chuti zamířil do muzea, na věž, na
prohlídku města či do útulné hospůdky, kde jsme uhasili žízeň i hlad po
všech kulturních zážitcích.
Do Ďáblic jsme se vrátili všichni,
bez újmy na zdraví a se spoustou nových zážitků.
Tak všichni senioři, i kteří nebyli
s námi na tomto jarním výletě, opět
na shledanou na podzim!
PharmDr. Jana Bártová
za sociální komisi

SAMOSPRÁVA

Foto: J. Bártová (3x)

O čem se radí radní
Z programu 32. jednání Rady
MČ Praha – Ďáblice vybíráme pro
informaci občanů některé nejdůležitější body, které byly projednány.
Rada:
● Souhlasila, aby MČ Praha Ďáblice nadále poskytovala službu
částečné úhrady poplatků za skládkování pro občany jako kompenzační opatření v souvislosti se zřízením
a provozem skládky komunálního
odpadu v k. ú. Ďáblice a to za těchto
podmínek:
1) žadatel je držitelem platného
stavebního povolení ke stavbě či rekonstrukci soukromého objektu na
kat. území Ďáblice
2) žadatel je fyzickou osobou s trvalým bydlištěm v MČ Praha - Ďáblice
3) stavebním odpadem se rozumí
pouze výkopek a stavební suť
4) uložení stavebního odpadu dle
bodu 3) pouze na skládce A.S.A. je
pro žadatele dle bodu 1) a 2) bezplatné do max. množství 10 t po dobu
platného stavebního povolení (t. j.
max. 2 roky)
5) kompenzační úhrada MČ za občana se týká pouze poplatku za
skládkování na skládce A.S.A., nezahrnuje v žádném případě náklady za
dopravu či kontejnerovou službu
(v jakémkoliv rozsahu)
6) v případě uložení jiného odpadu
než stavebního (zejména směsného
či znečištěného) nebude v žádném

případě příslušná výše poplatku
Městskou částí Praha – Ďáblice hrazena.
● Přehodnotila žádost Hvězdárny
Ďáblice o finanční dar. Po informacích, které rada získala jak od
zástupců Hvězdárny, tak od TTO
Bonaj Amikoj, definitivně odsouhlasila
pozastavené
usnesení
č.
101/04/RMČ o poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč.
● Souhlasila s předloženou nabídkou na celkovou rekonstrukci střechy radnice od firmy Apoklem vč.
zednických prací (komín) a nátěrů.
● Vzala na vědomí uzavření
smlouvy mezi MČ Praha - Ďáblice
a projektovou kanceláří API, která se
týká vypracování projektu na rekonstrukci kuchyně MŠ.
● Vzala na vědomí stanovisko
komise výstavby a investic k projektové dokumentaci k průmyslovému
polookruhu s ul. Libereckou ohledně rozšíření silnice o další jízdní
pruh a k mimoúrovňovému řešení
této křižovatky a po projednání nemá námitek.
● Souhlasila s ukončením vyplácení příspěvku za vyvážení odpadu
za období od 1. 1. 2003 do 31. 12.
2003 a to k datu 31. 5. 2004 vyplácení příspěvku po tomto datu definitivně ukončit s propadnutím nároku na
příspěvek za rok 2003.
Zpracoval tajemník ÚMČ

Prvomájový pochod
Jako novinku dostali letos na prvního máje i obyvatelé Ďáblic možnost zúčastnit se turistického pochodu povodím Mratínského potoka.
Perfektně zorganizovaná akce,
při níž všichni účastníci hned
na začátku dostali plánky
a popis cesty a při putování od stanoviště ke
stanovišti sbírali razítka,
aby pak na závěr byli
odměněni účastnickým diplomem, posezením při živé

country hudbě a pečeném masíčku na
zahradě třeboradické hospody (a děti
i věcnými cenami), určitě stála za
účast. Už proto, že se při ní bylo
možno seznámit s mnoha přírodními
i historickými zajímavostmi našeho
bezprostředního okolí, o kterých
možná nemají tušení ani mnozí ďábličtí starousedlíci. Já sama se přiznám
bez mučení, že jsem do té doby nevěděla, jak pěkný zámek mají v Měšicích, ani jak romantická krajina plná
malých rybníčků se rozkládá v okolí

Mratína a Sluh. Je škoda, že možnosti
blíže se seznámit se svým okolím využilo tak málo Ďáblických (zatímco
lidé z jiných účastnických obcí
i z vnitřní Prahy dorazili v hojném
počtu). Pokud se příští rok bude podobná akce opakovat, doporučujeme
zvláště všem novým obyvatelům naší
obce: nenechte si ji ujít! Možná až
na ní zjistíte, jaké krásy se skrývají
ve zdánlivě neatraktivním regionu
kousek za vašimi dveřmi.
Lea Smrčková
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Čarodějnice 2004

Největší srocení lidu v Ďáblicích
lze vždy očekávat poslední dubnový
podvečer, kdy se už tradičně v celé
naší vlasti „pálí čarodějnice“. Ani letos tomu nebylo jinak. Ba spíše naopak. S tím, jak se staví, přibývají naší
obci noví a noví obyvatelé, navíc věhlas ďáblických čarodějnic přiláká
i leckoho z přespolních.
Střízlivé odhady hovoří o mnoha
stovkách přítomných, ty odvážnější se
dostávají až někam blízko tisícovce.
Buď jak buď, organizátory ze Školské
a kulturní komise zájem lidí nezaskočil. Připravili pro ně nejen tradiční
oheň a příslušnou čarodějnici, ale také

bezplatné nápoje (vzhledem k výše
zmíněným vzrůstajícím počtům návštěvníků však je pravděpodobné, že
v příštím roce už si lidé budou muset
připlatit), vystoupení skupiny historického šermu, kvalitní hudbu, pro děti
skákací hrad i stánky se sladkostmi
a na závěr velkolepý ohňostroj. Firma
SODEXHO věnovala každému po
buřtíku, takže bylo co opékat, firma
TAXUS se postarala o materiální zajištění dřevěné hranice a zajistila i následný úklid. I jim patří dík. Problémy
s přívodem elektrického proudu i s nepřítomností policie (byla v té době odvolána v souvislosti s Mistrovstvím

mohli připomenout, že už od následujícího dne budeme členy Evropské
unie. A ať už nám do budoucna přinese cokoli, důvod k oslavě to jistě byl!
Lea Smrčková

Foto: Vojtěch Smrček (3x)

světa v hokeji) se také podařilo zvládnout. A protože ani počasí nezklamalo, nikdo snad neměl důvod odcházet
z letošních čarodějnic nespokojený.
Všichni společně jsme si zároveň

Pozvánka
18. června od 18 hodin,
aula základní školy.
Hudební sdružení Ďáblík zve
srdečně všechny zájemce na
koncert svých členů
24. 6. 2004 v 17 hodin,
Obecní dům
Vernisáž kreseb prof.
výtvarné výchovy z LŠU
pí. Kirchnerové.
Na vernisáži vystoupí
s hudební vložkou žáci
prof. M. Sevruka.

Kam jsme to došli...

Není to ani rok, co jsme na stránkách našeho Zpravodaje mohli na fotografiích ing. Koláře obdivovat rozkvetlé
truhlíky za okny a na ulicích na mnoha místech naší obce.
Letos jsou tedy alespoň u nás nad školou ulice šedé jak
kancelářská myš. Truhlík by člověk pohledal a v betonových nádobách na chodnících je nanejvýše polehavý jehličnan nebo nicneříkající nekvetoucí zeleň.
Po zkušenostech z minulých let jsme na okrasu oken
a ulice kolektivně rezignovali. Přitom nejde o žádnou dohodu, ale prostě jsme k tomuto rozhodnutí dospěli každý sám.
No řekněte, koho by to bavilo s takovými zkušenostmi.
Na konci loňského dubna jsme doma nakoupili do tří
okenních truhlíků (naštěstí připevněných drátem k oknu,
aby je neshodil vítr) patnáct vzrostlých a poměrně drahých
muškátů. Záměrně jsme vybrali ty největší, aby okno co
nejdříve rozkvetlo. Přes noc zmizela polovina květin stejně jako begonie v betonové nádobě na ulici. Dokoupili

jsme tedy nové muškáty, ale během pár dnů jich v truhlících zbylo jen torzo. Zbytek roku jsme dokopali s pár přeživšími rostlinkami.
Daleko pikantnější příhodu mi vyprávěla sousedka odnaproti. Ta zastihla jistou paní přímo při činu, tedy jak vybírá z truhlíku pod jejími okny kvetoucí muškáty. Když se
jí ohromeně zeptala, co že to dělá, paní bez uzardění odvětila: Beru si je, vždyť je to všech, tady na ulici...? Květiny
nacpala do igelitové tašky a odešla, jak se říká, středem.
Obdobné zkušenosti s malými zlodějíčky má v mém
okolí mnoho sousedů. Proto jsme letos truhlíky ani za okna neumístili. Unie, neunie, duše lidí pokřivená čtyřiceti
lety vlády společnosti, která jako základní heslo hlásala
„kdo nekrade, okrádá rodinu“ se bude napravovat velice
dlouho. Déle, než se u nás zavede Euro a bohužel mnohem déle, než jsem si kdy dovedl představit.
Martin Smrček
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NOVÉ KOLEM NÁS

Úprava přístupu
k místnímu hřbitovu

www.autoavant.cz
aa@autoavant.cz

Nové pěší propojení ulice
Na Terase od ulice Na Štramberku
(po ulici Kučerová)

Ďáblická 2, Praha 8
po–pá 7–18, so 8–14

Foto: J. Kolář (4x)

Nové pěší propojení ulice
Na terase od ulice Kučerová
(po ulici Na Štramberku)

Kříž na místním hřbitově
s okolní úpravou

prodej: 286 001 131
servis: 286 001 121
(Placená inzerce)
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Jízdní řád autobusů (linka 103 a 202),
platný od 28. 6. 2004 (v souvislosti se zahájením provozu prodloužené linky C metra)

Odjezdy autobusů ze zastávky
Ďáblice do zastávky Ládví
min

Zastávka

Hod.

0
3
7
10

Bﬁezinûves
ëáblice
U SpojÛ
Sídli‰tû ëáblice
Ládví

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

103

Pracovní den
15

25
05
05
05
02
17
17
17
17
09
11
11
07
09
07
32
15
15
15
15

45
15
15
12
14
47
47
47
47
29
26
26
17
21
22
52
42
42
45
45

25
25
22
29

35 45 55
35 42 50 57
32 42 52
47

51
41
41
27
36
37

56
56
37 47 57
52
52

Odjezdy autobusů ze zastávky
Ládví do zastávky Ďáblice
So a Ne

min

Zastávka

Hod.

15

0
2
6
9
12

Ládví
Sídli‰tû ëáblice
U SpojÛ
ëáblice
Bﬁezinûves

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

45
35
25
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
12
15
15

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
45
45
45

103

platí od 28. 6. 2004

Pracovní den
12 42

50
10
00
07
14
12
12
12
12
16
13
13
04
07
02
02
12
12
12
12

30
10
17
22
42
42
42
42
58
28
28
14
17
22
22
42
42
42
42

So a Ne
12 42

40 50
20 28 35 43 50 58
27 37 47 59

43
42
24
32
42
42

58
54
34 44 54
47

10
10
00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
42
42
42

platí od 28. 6. 2004

Odjezdy autobusů ze zastávky
Ďáblice do zastávky Poliklinika Mazurská

Odjezdy autobusů ze zastávky
Poliklinika Mazurská do zastávky Ďáblice

min

min

0

3

10

17

Zastávka
Za Avií
NádraÏí âakovice
âerven˘ ml˘n
Na Lukách
ëáblice
Kokoﬁínská
Na ·tamberku
U spojÛ
Skládka Chabry
Osecká
Spoﬁická
Sídli‰tû âimice
âimice
Foﬁtova
¤epínská
Katovická
Odra
Zhoﬁelecká
Krakov
Poliklinika Mazurská

202

Hod.

Pracovní den

0
1
2
3
4
5 29 57
6 34
7 04 14 34
8 08 46
9 46
10 46
11 46
12 46
13 43
14 23 53
15 23 53
16 23 53
17 33
18 21
19 14
20 14
21 15
22 15
23 15
platí od 28. 6. 2004

So a Ne

35 35
04
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
12
15
15

04
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
12
15
15

Zastávka

0 Poliklinika Mazurská
Krakov
Zhoﬁelecká
Odra
Katovická
¤epínská
LibeÀská
7 âimice
Sídli‰tû âimice
Spoﬁická
Osecká
Skládka Chabry
14 U spojÛ
Na ·tamberku
Kokoﬁínská
17 ëáblice
Na Lukách
âerven˘ ml˘n
20 Za Avií

202

Hod.

Pracovní den

0
1
2
3
4
5 02 30
6 00 30
7 00 37
8 37
9 37
10 37
11 37
12 37
13 11 44
14 14 44
15 14 44
16 22
17 00 45
18 36
19 36
20 36
21 34
22 34
23 34
platí od 28. 6. 2004

➫ stanicí Ďáblice se rozumí zastávka na křižovatce ulic Ďáblická, Kostelecká a U Parkánu
➫ podrobnější jízdní řády (podle zastávek) nebyly k datu vydání Zpravodaje k dispozici
➫ jízdní řády linek 345 a 348 uveřejníme v dalším čísle Zpravodaje

So a Ne

02
02
32
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

02
02
32
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
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HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE
Noční obloha: Měsíc - od 20. do 31. srpna
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 768
Neptun - koncem srpna za dobrých podmínek
tel.: 283 910 644, 233 376 452, linka 141
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý srpen
Hvězdokupy, mlhoviny - za bezměsíčných večerů
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možhttp://www.planetarium.cz
no jasná obloha, při nepříznivém počasí (zataženo)
je možné promítnout filmy (astronomické, kosmoČERVENEC 2004
nautické), prohlédnout si přístrojové vybavení hvězOtevírací doba: Po, Út, St, Čt 10–12, Ne 14–16
dárny, stálou astronomickou výstavu a zakoupit
SRPEN 2004
astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky).
Otevírací doba: Po, Út, St 10–12, Čt 10–12, MÍSTO DALEKÉHO ROZHLEDU
21–23, Ne 14–16
V těsném sousedství hvězdárny je výhled na
POZOROVÁNÍ OBLOHY - dalekohledy v uve- téměř polovinu území Čech. Podle podmínek
dené termíny za jasného počasí
okamžité viditelnosti je možné pozorovat krajinu
Denní obloha:
od blízkého okolí až po pohraniční hory (Krušné,
Slunce - povrch se skvrnami
Jizerské, Krkonoše). V době přítomnosti pracovníVenuše - v dopoledních hodinách za dobrých ků hvězdárny je instalován dalekohled pro pozoropodmínek
vání krajiny spolu se směrovou růžicí.

Kontejnery v obci

K roznášce Ďáblického zpravodaje

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů v Městské
části Praha – Ďáblice ve 2. pololetí roku 2004

Naše Městská část Praha – Ďáblice vydává Ďáblický zpravodaj pro potřeby všech občanů. Máme proto maximální zájem, aby se jednotlivá čísla
Zpravodaje pravidelně dostávala do všech ďáblických domácností. Roznášku proto zajišťuje Úřad naší městské části jako bezplatnou službu občanům.
Pro zlepšení této služby a odstranění případných nedostatků v doručování
se proto obracíme též na občany, aby i oni věnovali potřebnou pozornost
svým poštovním schránkám, jejich dostatečné velikosti, vhodnému umístění
u vchodu či branky do objektu, případně vůbec instalování mnohdy dosud
chybějící schránky.
Pokud se přesto stane, že do některé domácnosti Zpravodaj není
nejpozději do 15. běžného měsíce doručen, doporučujeme si chybějící číslo
vyzvednout na místním úřadě.
Děkujeme všem za pochopení.
J. K.

Určené termíny: 15. a 16. října 2004 (pátek a sobota)

26. a 27. listopadu 2004 (pátek a sobota)

Kontejnery budou přistaveny na obvyklých stanovištích:
na Koníčkově Náměstí ● v ulici Leginářů ● v ulici Na Terase ●
v ulici Květnová (v zálivu komunikace před č. p. 448)
● na novém stanovišti v ulici Na Blatech
Ing. Hana Králíková, ÚMČ

Důležité upozornění
Připomínáme, že k 30. červnu 2004 končí termín pro občany, kteří nemají v pořádku označení svých objektů tabulkami s popisným a orientačním číslem – jak jsme o tom podrobně informovali v letošním 1. čísle Ďáblického zpravodaje.
Případné nejasnosti je možno ještě projednat na Úřadě městské části
(s paní A. Cibulkovou).
Redakce

Informace:
Lumír KOTRČ
tel.: 604 238 578

1/1
193 x 277
6 000 Kč
1/2 šířka
193 x 137
3 500 Kč
1/2 výška
95 x 277
3 500 Kč
1/3 šířka
193 x 91
2 500 Kč
1/4 výška
95 x 137
1 800 Kč
1/4 šířka
193 x 67
1 800 Kč
JP
144 x 207
5 000 Kč
od formátu 1/8 a níže platí cena 7 Kč
za 1 mm sloupce (1 sl. = 46 mm)
1/8 výška
46 x 137 7 Kč/1 mm sl.
1/8 šířka
95 x 67 2 sl. - 938 Kč

Kam posílat inzerci?
E-mailem na adresu: brn.m@tiscali.cz
Poštou na adresu: Ďáblický zpravodaj,
Úřad městské části
Praha 8–Ďáblice,
Květnová 553/52,
182 02 Praha 8
Technické podmínky, tel. 603 480 292
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Holandská finanční skupina ING přijme VŠ a SŠ na pozici
poradce pro finance (možno i na VPP)
Nejlepší produkt roku 2003 v kategorii
životní pojištění – Investor plus

◆ životní pojištění
◆ penzijní připojištění
◆ spoření
◆ investice

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích
◆ Osobní jednání o individuálních po- kůru, ke kadeřníkovi atd.
◆ Podávání obědů v jídelně Diakonie
třebách těch, kteří hledají pomoc
◆ Poskytování služby či pomoci jedno- ◆ Zapůjčení kompenzačních pomůcek
rázově, krátkodobě i dlouhodobě
- toaletní židle
- invalidní vozík
Co nabízíme:
- chodítka
◆ Pomoc při zajištění základních život- francouzské hole
ních potřeb - například:
- polohovací postele
- pomoc při hygieně
BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYT- donáška a podání jídla
NEME OSOBNĚ V KANCELÁŘI
- nákupy
DIAKONIE V OBECNÍM DOMĚ,
- pomoc při udržování domácnosti
- asistence
NEBO NA TELEFONU 283 910 424
◆ Dovoz a doprovod k lékaři, na pedi- V DOBĚ OD 8 DO 16 HODIN.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU PHARE

Nejlepší produkt roku 2004 v kategorii
penzijní připojištění – ING Penzijní fond

e-mail: lumir.kotrc@poradce.ing.cz

✄
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek

(Placená inzerce)

Životní pojištění a penzijní
připojištění od roku 1845

Ceník plošné inzerce

KADEŘNICTVÍ
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ

Provozní doba
zavřeno
9–13
14–19
9–13
14–19
9–14
sudý týden
14–19
lichý týden

✄

TELEFON: 283 910 041
Provozovatelka: IVA POLANSKÁ
Adresa provozovny:
Ke Kinu 159/7, Praha 8–Ďáblice
IČO: 16923448

Ďáblický zpravodaj vydává Městská část Praha–Ďáblice. Adresa redakce: Květnová 553/52,
182 00 Praha 8–Ďáblice. Tel. 283 910 723–724, fax: 283 910 721, e-mail: podatelna@dablice.com.
Registrováno pod číslem MÚ – 63/91. Redakce: Ing. Jan Kolář, RNDr. Martin Smrček, Tereza
Adámková, Vlastimil Fouček. Zlom: Michal Beran, tel. 603 480 292. Tisk: DENOC, s.r.o.

Uzávěrka červencového čísla pro příspěvky i inzerci bude 18. června 2004.
6. číslo vychází 2. července 2004. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

(Placená inzerce)

●

