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■ Pracujete v zastupitelstvu již třetí volební
období, když v období 1988–2002 jste se podílel na
vedení obce jako místostarosta. Když se ohlédnete
zpět, jaké problémy byly při výkonu této funkce
nejvíce náročné a co naopak Vám přineslo uspo-
kojení z výsledků vykonané práce?

Práce v zastupitelstvu je zajímavá a podílet se na
vedení obce je velmi náročné. Jsou to dva rozdílné
posty, a tak také je třeba chápat a hodnotit. Na práci
zastupitele mě vždy upoutávala možnost ovlivňovat
chod obce, řešit v kolektivu lidí, kterým není osud
Ďáblic lhostejný, problémy méně i více závažné.
Nesmí ovšem docházet k tzv. politikaření, které
v zastupitelstvu probíhá v tomto volebním období.
To potom negativné ovlivňuje dění v obci a je to
v neprospěch voličů.

Co se týká výkonu funkce místostarosty, je
náročné zorientovat se v problémech státní správy
jako takové a to ve velmi široké škále problémů
z různých oborů (např. stavebnictví, školství,
finančnictví, doprava atd.). Je to práce s lidmi, pro
lidi a tam - jak víme - se nemůže člověk zavděčit
všem. Myslím, že by lidé, kteří by měli možnost
post ve vedení obce zastávat, změnili své názory
a mnohdy i zmírnili svou kritiku. Všem bych to
skutečně přál, je to dobrá životní zkušenost.

Toho veselejšího jsem ve funkce zažil asi méně.
Spokojen jsem byl vždy, když jsem mohl někomu
pomoci v nesnázích nebo když bylo dokončeno něco
pozitivního, nového. Za mého čtyřletého působení se
podařilo z valné části renovovat bytové domy, patřící
do majetku MČ, dokončit přístavbu ZŠ, nástavbu ma-
teřské školy a další různé opravy, včetně chodníků
a komunikací. Bylo to období, myslím, v celku pozitiv-
ní, a jsem rád, že jsem se na řízeni obce mohl podílet.

■ Vždy jste v zastupitelstvu patřil k „patronům“
místního fotbalového oddílu, když v posledních
letech jste se dokonce stal jeho předsedou. Jak
hodnotíte v této souvislosti spolupráci zastupitel-
stva a SK Ďáblice?

Fotbal mám rád od mládí a pravděpodobně jsem
to zdědil po svém otci, který mě jako bývalý dlou-
holetý funkcionář ďáblické kopané na hřiště pravi-
delně vodil již v raném věku. V té době jsem ani
netušil, že bych se někdy mohl stát předsedou oddí-
lu kopané. V posledních letech jsem považoval za
nutné kopané v Ďáblicích pomoci a tak se skloubila
práce v zastupitelstvu s činností v oddíle, za což
jsem byl i mnohokrát kritizován. Spolupráci se
zastupitelstvem naší městské části hodnotím vcelku
kladně, i když nezastírám, že by mohla být ještě
lepši a výraznější hlavně v oblasti investic do areá-

lu místního hřiště, které je majetkem městské části.
Mohlo by ovšem být i hůře, a tak nezbývá než dou-
fat, že naše cesty budou i v příštích letech společné.

■ SK Ďáblice letos slaví 85. výročí své činnosti.
Jaké máte další plány do nejbližších let i vzdále-
nější budoucnosti?

Ano, je tomu tak, ďáblická kopaná slaví 85. výro-
čí svého založení a jsem rád, že jsme právě v tomto
roce postoupili do pražského přeboru. Je to zatím
nejvyšší soutěž, která se kdy v Ďáblicích hrála
a musím říci, že jsme v oddíle na to patřičně hrdí.

Plány do budoucna máme samozřejmě v rámci
svých možností (kvality hráčské základny, financí).
Ty sportovní jsou udržení A-mužstva v přeboru, což
je nejvyšší soutěž Prahy, a myslím, že naší městské
části sluší. Dalším naším záměrem je věnovat se
mládeži a právě na ní stavět budoucnost ďáblické
kopané. Dlouhodobějšího charakteru jsou plány na
rozšíření areálu o tréninkové hřiště s umělým povr-
chem a přístavba kabin se sociálním zařízením. To
je ovšem poměrné velké sousto a bez výrazné
pomoci obce jen těžko realizovatelné. Věřím, že se
podaří spojit zájmy obce s naším oddílem, dořeší se
pozemkové problémy a ve výhledu několika let se
najdou i finanční prostředky k tomu potřebné.

Ptal se Jan Kolář

3 OTÁZKY PRO...

Zdeňka Šedivého, zastupitele

Vážení spoluobčané,
léto je za námi a věřím, že jste prožili
mnoho pěkných dní a stihli nabrat pl-
no sil do nastávajících dnů podzim-
ních. Zvláště se to týká našich školá-
ků, především pak prvňáčků, kterým
určitě my všichni přejeme hodně zda-
ru v plnění jejich nových povinností.

Mladším dětem byl k 1 září pře-
dán do užívání nově zrekonstruova-
ný „zelený“ pavilon školky a v sou-
časné době je tak možné přijmout
do MŠ až 110 dětí. Pokud jste si
udělali čas a využili Dne otevřených
dveří, budete po prohlídce objektu
se mnou určitě souhlasit, že nové
prostory jsou pěkné a hezky vyba-
vené. Zde je na místě zmínit, že na
nové vybavení přispěla firma
A.S.A. s.r.o. 250 tis. Kč. Rekon-
strukci a přístavbu provedla staveb-
ní firma Podzimek a synové, nákla-
dy dosáhly téměř 9 mil. Kč. Lze
doufat, že se jak dětem tak paním
učitelkám bude v novém líbit a bude
se jim dobře pracovat.

Co se týká zbývajících dvou
pavilonů v areálu MŠ - zůstávají pro-
zatím i nadále v pronájmu Trivisu
(soukromé veřejnoprávní akademie)
na dobu určitou do 31. 8. 2006 s pod-
mínkou, že v případě zvýšeného zá-

jmu o přijetí dětí do MŠ z řad občanů
Ďáblic bude jeden pavilon uvolněn
již po roce, tj. k 30. 6. 2005.

Naše městská část je svým před-
školním i školním zařízením spádo-
vou pro městskou část Březiněves,

kde zatím obě zařízení chybí. Aktuál-
ní informací však je, že MČ Březině-
ves rozhodla o vybudování mateřské
školy, která by kapacitně pokryla
jejich potřebu. S ohledem na tuto sku-
tečnost je možné, že v dohledné době
nebude z naší strany nutné plánovat
přestavbu dalšího pavilonu.

Jak jsem psala ve 4. čísle letošního
Zpravodaje, je naším prioritním zá-
jmem přestavba hospodářské části
školky s kuchyní. Dotace z Magistrá-
tu hl. m. Prahy na tuto poměrně
finančně náročnou akci je prozatím ve
stádiu příslibu. Po zvážení kritického
stavu bychom však chtěli ještě v le-
tošním roce vlastními investičními
prostředky zahájit první etapu
přestavby. To znamená demolici
a provedení hrubé stavby s plynulým
pokračováním v zimních a jarních
měsících roku 2005, aby se během
letních prázdnin vše připravilo na no-
vý školní rok 2005/06. Takto se zatíží
provoz školky na co nejkratší dobu
v jednom školním roce.

Přesto, že ne vždy závisí rozběh
plánované akce na chuti začít a lec-
kdy úřední šiml pracuje proti proudu,
věřím, že se dozvíte příště, jak to
dobře jde a ne naopak.

Danuše Ševčíková, starostka

S novými silami …
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O čem se radí radní
Z programu 38. a 39. jednání

Rady MČ Praha–Ďáblice vybírá-
me pro informaci občanů některé
nejdůležitější body, které byly
projednány.

Rada:
● Vzala na vědomí že MČ Pra-

ha–Ďáblice, jako povinná, uzavřela
smlouvu o zřízení věcných břemen
pro ČESKÝ TELECOM a. s., jako
oprávněného, a to v souvislosti s ulo-
žením kabelů a to: 1. do pozemků 
p. č. 990, 1099, 1124, 1548 za jedno-
rázovou úhradu ve výši 2970 Kč; 
2. pozemků PK 346/1, PK 347/25 za
jednorázovou úhradu ve výši 1903
Kč a 3. pozemku p. č. 193 (u domu
č. p. 556) za jednorázovou úhradu
150 Kč.

● Souhlasila s předloženými návr-
hy úprav Územního plánu (ÚPn) SÚ
HMP č. U 0268, č. U 00242 a č.
U 0262.

● Souhlasila se stanoviskem refe-
rátu životního prostředí k dokumen-
taci hodnocení vlivů na životní pro-
středí v souvislosti s připravovanou

novou stavbou „ Sběrný dvůr odpadů
- Ďáblice“ v areálu skládky SKO
Praha–Ďáblice, Ďáblická 791/89,
Praha 8 a nemá námitek k záměru
výstavby a následného provozu sběr-
ného dvora.

● Schválila Pravidla pro zabezpe-
čení fungování vnitřního kontrolního
systému příspěvkové organizace ZŠ
U Parkánu 11/17, zřízené MČ Pra-
ha–Ďáblice.

● Souhlasila s uzavřením smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, kterou MČ Praha–Ďáblice
povoluje položení přípojek inženýr-
ských sítí přes pozemek PK 481, je-
hož je vlastníkem.

● Souhlasila se zvýšením nájem-
ného v nebytových prostorách v ma-
jetku MČ Praha–Ďáblice a rozhodla
individuelně o jednotlivých zvýše-
ních.

● Souhlasila se všemi podmínka-
mi, specifikovanými v dohodě s obcí
Radonice o společném užívání Jed-
notky požární ochrany – Ďáblice.

Zpracoval tajemník ÚMČ

Devět bytů z kvóty MHMP
Je potěšující, že naše městská část mohla rozhodovat o přidělení 8 bytů

v novém bytovém domě v ul. Osinalické a jednoho bytu v jiném bytovém
domě. Vybraným uživatelům přejeme příjemné bydlení a klidný domov.

starostka

SAMOSPRÁVA

na výběr zájemce - kupce části po-
zemků parc. č. 608/1 a 608/2 v kat.
území Ďáblice o celkové výměře cca
1475 m2 (jedná se o pozemek v sever-
ní části budoucího náměstí mezi uli-

cemi U Prefy a Prácheňskou), za úče-
lem výstavby bytového domu v soula-
du se zastavovacími podmínkami.

Konečné složení komise, kterou
jmenovala starostka v souladu s roz-
hodnutím zastupitelstva, bylo: Ing.
Martin Křížek, Vladimír Michek,
JUDr. Tomáš Engel , František Chu-
ráček, Ing. arch. Michal Exner, Ing.
Eva Smutná, Ing. Pavel Přikryl.

V tomto složení komise na svých
dvou jednáních ve dnech 2. a 7. 9.

2004 posuzovala celkem pět nabídek.
Ve své práci se neřídila jenom na-

bídkovou cenou za m2, ale posuzovala
i jiná hlediska. Pro zajímavost - komi-
se zvolila tři kriteria hodnocení nabí-
dek a to: vhodnost záměru na využití
pozemku, nabídkovou cenu za m2 a
množství a kvalitu referencí. 

Tato tři hlediska pak výběrová ko-
mise procentuelně ohodnotila podle je-
jich váhy (v poměru 45 – 40 – 15 %)
a každý člen komise hodnotil jednotli-
vé nabídky nezávisle sám za sebe při-
dělením určitého počtu bodů v rozme-
zí od 10 do 1. Předseda komise ing.

Přikryl nakonec jenom sečetl jednotli-
vé výsledky. Tak vznikl návrh pořadí
umístění jednotlivých zájemců: 
1) Nabídka č. 4. 

Ing. Miroslav Špinar

2) Nabídka č. 5. 
Proarch Reality, spol. s r. o. 

3) Nabídka č. 6. SATPO
Development, spol. s r. o. 

4) Nabídka č. 1. 
STATUA AURA, a. s. 

5) Nabídka č. 7. 
CENTRAL GROUP, a. s. 
Protože se však jedná o prodej po-

zemků, kde MČ má vážný zájem
ovlivnit, jak bude vypadat budoucí
náměstí, bylo toto pořadí pouze dopo-

ručením komise. Konečné rozhodnutí
bylo na Zastupitelstvu městské části
Praha – Ďáblice a to na svém veřej-
ném zasedání dne 30. 9. 2004 rozhod-
lo prodat pozemek Ing. Miroslavu
Špinarovi pro realizaci soutěžní na-
bídky č. 4.

Takže se můžeme těšit, že na se-
verní straně náměstí v dohledné době
vyroste moderní bytový dům, jehož
obyvatelé budou spolu s ostatními
ďáblickými občany svědky probuzení
k životu nového centra Ďáblic.

Vlastimil Fouček
tajemník výběrové komise

V šestém čísle Ďáblického zpravoda-
je z července - srpna 2004 byli občané
Ďáblic informováni o možnosti přihlá-
sit se do projektu Internet pro seniory.
Ing. Kolář jako nejpovolanější senior
z řad zastupitelů vyzval ostatní seniory,
aby se do projektu přihlásili. Když jsme
tento projekt s paní starostkou začínali,
projednali jsme materiální i lektor-
ské zajištění, ale ještě jsme nevě-
děli, jestli vůbec je někdo, pro
koho se snažíme. Dnes již
máme první desítku zá-
jemců z řad seniorů, takže
bychom chtěli poděkovat
všem odvážným, kteří se za-
tím do projektu přihlásili
a vyzvat další, kteří - jak je
obvyklé u většiny nových ak-
tivit - „čekají, jak se to vyvrbí“, aby ne-
váhali a šli do tohoto projektu spolu
s již s přihlášenými. 

Ze své zkušenosti mohu potvrdit,
že není čeho se bát. Jak říká náš
správce sítě, většina programů je „bl-
bovzdorná“, tzn. i když uděláme chy-
bu, vždy je možnost ji napravit a ne-

znám lepší způsob učení než chyba-
mi. Ve školách se za chyby dávají
horší známky, ale já bych doporučo-
val za chyby chválit, protože nám nej-
trvalejším způsobem (pokud jsme po-
učitelní) dávají poznat, kudy cesta ne-
vede a objevení správné cesty vlastní-
mi silami je zážitek „k nezaplacení“. 

No a pokud - jak je dnes moderní -
bych měl naše seniory „namotivo-
vat“, tak mohu jenom říci: to, co in-

ternet a vůbec počítače (PC)
umožňují, si dovede oprav-
du do hloubky představit

jen málokdo z těch, kteří je
každodenně používají, ale i pro

ostatní, kteří se naučí třeba
jen několik základních mož-

ností, jak je používat, je tak veli-
ký prostor pro nové poznání.... setká-
vání s novými lidmi.... objevování no-
vých příležitostí... nakupování, nabíze-
ní služeb.... .... .... Prostě pro každého
to, co on očekává a mnohem více. 

Přijďte, uvidíte.
Kontaktní osobou je stále tajemník

Úřadu MČ

Internet pro seniory

ZAMYŠLENÍ

Z redakce bez komentáře

Květnová u MŠ Roh parčíku U Parkánu
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ZPRÁVA o výsledku
výběrového řízení
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CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH

Většina ďáblických občanů se jistě
ještě pamatuje na nijak neupravený
chodník Na Štamberku mezi ulicí Ko-
kořínskou a Na Terase podél dosti
prudkého srázu se vzrostlými stromy
na straně jedné a neudržovaným tráv-
níkem k tehdy ještě nerekonstruované
vozovce na straně druhé. Dnes zde již
stojí – na bývalém pozemku rodiny
Kowalczukových – svépomocně vy-
budovaný objekt pana Michala Vla-
cha, majitele firmy STAVL – STA-
VEBNINY A ŽELEZÁŘSTVÍ.

Genezi tohoto objektu, jehož pod-
statná část je v současné době dokon-
čena (s výjimkou dostavby poslední
části do ulice Na Terase a celkové
vnější fasády), jsem měl možnost prá-
vě od začátku v roce 1991 sledovat
v souvislosti s mými aktivitami
v místní samosprávě. Předložený pro-

jekt ke stavebnímu řízení byl v té do-
bě impozantní svým celkově velkory-
sým řešením, které se postupnou rea-
lizací čím dál zřetelněji stavebně pro-
sazovaly a nadále prosazují s cílem
vybudovat a provozovat zde fungující
obchodně-dodavatelskou činnost ze-
jména pro potřeby stavebnictví (ale
nejen pro ně s ohledem na současné
okolnosti). Toto vše zdůrazňuji proto,
že to vše vzniká a funguje právě
v Ďáblicích přes to, že mezitím vzni-
klá obrovská konkurence hypermar-
ketů a supermarketů v bezprostředním
okolí (v Čakovicích, v Letňanech, na
Proseku, v Dolních Chabrech) před-
stavuje pro zdejší individuální ob-
chodní podnikání mnohdy až zničující
konkurenci. Přiznám se, že ani já
jsem v průběhu posledních deseti let
nevěřil, že se firma STAVL za těchto
podmínek u nás v Ďáblicích udrží
a že bude prosperovat a dokonce sta-
bilizovat své postavení na specific-
kém obchodním trhu. A to nesmíme
ani zapomenout na to, že právě v prv-
ní polovině devadesátých let předsta-
vovala tehdy koncentrovaná výstavba
podzemních inženýrských sítí a no-
vých komunikací v Ďáblicích pro po-
dobná soukromá obchodní podnikání
mimořádně komplikované podmínky.

Ale vraťme se k tomu, kde má toto
vše své kořeny.

Základním a zřejmě rozhodujícím

vkladem do stávajícího soukromého
podnikání je odborná kvalifikace pana
Vlacha (podložená absolvováním sta-
vební průmyslovky) a následně dlou-
holetá stavařská praxe od stavbyve-
doucího po řídící až vedoucí funkce
ve stavebních podnicích – to vše před
rokem 1989. Krátké intermezzo se
soukromým stavebním podnikem po
roce 1989 vyústilo v založení firmy
STAVL, která se jako železářský ob-
chod představila v Ďáblicích již v ro-
ce 1991 v celkově stísněných prosto-
rách v objektu u křižovatky Na Štam-
berku s Kokořínskou (dnes po celko-
vé rekonstrukci provozovna Grundig),
pronajatých z kamarádského vztahu
majitelem panem Jiřím Holcem. Od-
tud byl jen krůček k tomu vykoupit
sousední nevyužitý pozemek pana
Kowalczuka s cílem vybudovat zde

hlavní provozovnu a sídlo rodinné fir-
my STAVL s již podstatně rozšíře-
ným sortimentem nejen železářským,
ale především stavebním. Vlastní své-
pomocná stavba byla zahájena v září
1994, aby do předčasného užívání by-
ly obchodní a omezené skladové pro-
story zkolaudovány již 1. listopadu
1995. Samotná nová prodejna byla
otevřena veřejnosti 21. ledna 1996.

Přes mimořádně nepříznivé okol-
nosti, zmíněné již v úvodu, se ob-
chodní činnost firmy STAVL postup-
ně stabilizovala především důslednou
orientací na stavební firmy, když sa-
motnému prodeji předchází podle po-
třeby kvalifikovaná bezplatná pora-
denská činnost stavařského odborní-
ka. To souhrnně poskytuje stále se
rozšiřujícímu okruhu odběratelů kom-
plexní servis, jaký ve většině případů
nelze najít ani u specializovaných su-
permarketů. Úzká spolupráce s další-
mi obdobnými finančně zdravými ob-
chodními podniky je pak základem
uplatňování cenové politiky u vybra-
ného sortimentu výrobků, pro zákaz-
níky příznivé i ve srovnání s cenami
hypermarketů. Jedním z dokladů toho
jsou společné specializované akce na-
př. na podporu kutilů, konané až čty-
řikrát ročně. Není bez zajímavosti, že
komplexnost servisu firmy se orientu-
je i na samotné nakupující zedníky
a další stavaře a to postupným rozši-

řováním prodejního sortimentu nejen
na jejich běžné potřeby (cigarety, ná-
poje aj.), ale i na jejich domácí potře-
by (např. prací prášky apod.), zahrad-
nické a kutilské potřeby atd. atd. To-
mu odpovídá současná prodejní plo-
cha obchodu 200 m2 (když po úplné
dostavbě objektu by to mělo být až
400 m2 ) a 300 m2 krytých skladů, cel-
kem 1500 m2 prodejních, skladova-
cích a parkovacích ploch (včetně za-

hrady). Podnikatelské filosofii pana
Vlacha při tom odpovídají i takové
skutečnosti, že přednostně neinvestuje
– jak je mnohdy v našem novodobém
podnikatelském prostředí zvykem –
do nákladných soukromých automo-
bilů, ale přednostně např. do výkon-
ných vysokozdvižných vozíků a v ne-
poslední řadě do samotného zainve-
stování dokončované výstavby celého
objektu firmy.

Vedle toho všeho není bez zajíma-
vosti, že kromě výstavby samotného
obchodně-prodejního objektu byla
a nadále je věnována značná pozor-
nost zkultivování běžně přístupných
venkovních „poloveřejných“ částí po-
zemku zřízenou skalničkářskou úpra-
vou s jezírkem, rybičkami a improvi-
zovaným přítokovým potůčkem, což
vše doplněno ptačí voliérou přitahuje
k využití zřízeného malého venkovní-

ho posezení nejen stavařské zákazní-
ky, ale i zvídavou pozornost např. dětí
mateřské školy, ale nejen jich.

Skoro se nechce ani věřit, že v sou-
časné době s překotnými informacemi
a reklamami všeho druhu vychází maji-
tel firmy STAVL při svém podnikání ze
zásady, že „dobré jméno firmy se šíří
samo“. A zřejmě to funguje, i když za-
tím především navenek mimo Ďáblice.

Jan Kolář

Dnes STAVL – Stavebniny
a železářství
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Středa 1. září. Začal nový školní
rok, rok 2004 – 2005. Den, na který
se většina žáků jistě těšila, ovšem
i den, ze kterého měli někteří tak tro-
chu strach. Co nás čeká? Jaké to ve
škole bude? Najdeme si nové kamará-
dy? A ještě mnoho dalších podobných
otázek trápilo naše budoucí prvňáčky.
Snad je obavy opustily hned ráno při
slavnostním zahájení, kdy jsem je
jmenovitě představovala žákům 2. –
9. třídy. Jsem moc ráda, že jim vytvo-
řili krásnou atmosféru a všechny víta-
li bouřlivým potleskem. Rovněž malé
pozornosti, milá slova paní starostky
i paní Mášové, zastupující místní ha-
siče, jim určitě pomohly překonat
první nejistotu. Věřím, že se jim v na-
ší krásné škole bude líbit a hlavně, že
se naučí spoustu věcí, které uplatní
v dalším studiu.

Jaké jsou základní údaje o škole
pro letošní rok? Školu navštěvuje 214
žáků, z toho 25 první třídu. Do školní
družiny je přihlášeno 66 žáků 1. – 4.
tříd. Nastoupili dva noví učitelé, paní
učitelka K. Balcarová na 1. stupeň
a výuku AJ, na 2. stupeň pan učitel
A. Krob, aprobovaný na výuku mate-
matiky a fyziky. Doufám, že se jim
u nás ve škole bude učit dobře a pře-
devším, že problémy, které nás v loň-
ském školním roce tolik trápily, ne-
nastanou. Dále nastoupila nová uklí-
zečka paní Hlinková. Výchovnou po-
radkyní školy je paní učitelka J.
Jelínková, drogovým preventistou
pan učitel V. Černohorský. Školní

knihovna bude otevřena v úterý a ve
čtvrtek. V tyto dny bude rovněž bě-
hem polední přestávky zajištěn dozor
nad žáky 2. stupně, kteří budou mít
zájem trávit volné hodiny před odpo-
lední výukou ve škole. 

Pochopitelně bude pracovat i řada
kroužků – Klub mladých diváků
a čtenářů, kroužek sborového zpěvu,
paličkování, ping – pongu, míčových
her, keramiky a tancování. Výuku
angličtiny pro 1. – 3. třídu povedou
lektoři jazykové školy SCHOOL

TOUR. Nadále bude ve škole probí-
hat výuka Základní umělecké školy.
V letošním roce to bude hudební
a dramatická výchova.

Stravování žáků i zaměstnanců
včetně doplňkového prodeje již

dlouhodobě zajišťuje firma Sodexho.
I zde nastala změna. Novou vedoucí,
stanovenou district managerem fir-
my panem Jaczenkem, se stala paní
Petřikovová.

Jaké akce ve škole připravujeme?
Je jich opravdu hodně, proto o nich

budeme pravidelně informovat v Ďáb-
lickém zpravodaji i ve vývěsce na bu-
dově školy. Z těch největších – vá-
noční besídka, plavecký výcvik 2. a 3.
třídy, lyžařský kurz, škola v přírodě…

A mateřská škola? I zde nastala
řada změn. Přestože o nich v samo-
statném příspěvku informuje zástup-
kyně MŠ paní V. Hajšmanová, ráda
bych se ještě krátce vrátila k té nej-
důležitější a pochopitelně i nejradost-
nější. Dne 31. 8. proběhlo slavnostní
otevření nově rekonstruovaného
pavilonu. Den, na který jsme se
opravdu moc těšili, protože pro nás
znamenal jedno jediné: 1. 9. mohou
do školky nastoupit všechny při-
hlášené děti a děti čtvrtého odděle-
ní navíc do nové, krásně vybavené
třídy. Proto mi dovolte poděkovat
všem, kteří se na rekonstrukci podí-
leli, paní starostce, panu místostaro-
stovi, zastupitelům, stavebnímu do-
zoru ing. Vacínkovi, firmě A.S.A za
čtvrtmilionovou dotaci, bez které by
nebylo možné vybavit třídu novým
nábytkem, rodičům za obrovskou
pomoc při stěhování a v neposlední
řadě všem učitelkám i ostatním
zaměstnankyním MŠ, bez jejichž
obětavé práce by děti do čistých
a útulných tříd nastoupit nemohly. 

Úplně na závěr přeji všem – dětem,
žákům, učitelům zaměstnancům ale
i rodičům – krásný a především ús-
pěšný školní rok 2004 – 2005.

Milada Bulirschová, 
ředitelka školy

Nový školní rok začal
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Školní rok začal letos ve
středu 1. září. V naší MŠ
došlo k několika příjemným
změnám. Byla dokončena
přístavba dalšího pavilonu,
takže máme už čtyři třídy.
Vybavení nové třídy nábyt-
kem financovala firma
A.S.A, za což jí velmi děku-
jeme. Nábytek jsme objed-
naly od firmy Benjamin,
která splňuje všechny para-
metry, potřebné pro MŠ.
O tom, zda se nová třída bu-
de líbit, se mohli ďábličtí
občané přesvědčit 1. září
odpoledne, kdy byl „Den

otevřených dveří“, kterého se zúčast-
nilo asi 50 návštěvníků. Ohlasy byly
velmi kladné.

Vzhledem k otevření další třídy
jsme rozšířily náš pedagogický kolek-
tiv o dvě učitelky. Jsou jimi paní Iveta
Fraňková a Hana Bláhová. Obě bydlí
v Ďáblicích a dobře se mezi nás za-
členily. Na dobu do rekonstrukce jí-
delny v MŠ byla přijata také nová pa-
ní kuchařka - V. Richterová z Měšic.

Letos navštěvuje naši školku 98 dě-
tí, které jsou věkově rozděleny na tří-
du nejmladších, třídu předškoláků
a dvě třídy smíšené.

Pro děti připravujeme pestrý pro-
gram. Budou mít kroužky, hrazené
rodiči - angličtinu, flétničku, taneční
průpravu, plavání, keramiku a krouž-
ky, které rodiče neplatí - Zpívánky
a výtvarný kroužek. Každý měsíc bu-
de v MŠ divadlo, v prosinci Mikuláš
a „Vánoční posezení“, v únoru karne-

val, v květnu vystoupení pro mamin-
ky a škola v přírodě. Koncem školní-
ho roku též rozloučení s předškoláky
a celodenní výlet.

Chtěla bych také touto cestou po-
děkovat všem zaměstnankyním MŠ,
žákům i učitelkám ZŠ a rodičům za
pomoc při stěhování jedné třídy ze zá-

kladní školy i při tvorbě estetického
prostředí pro děti.

Dětem, které budou MŠ navštěvo-
vat, přeji, aby každý den byl prozáře-
ný sluníčkem a rodičům i učitelkám,
aby děti chodily domů spokojené.

Věra Hajšmanová
vedoucí učitelka MŠ

Zahájení školního roku v MŠ

Pěvecké sdružení pražských učitelek

PŘIJÍMÁ NOVE ČLENKY
Hledáme nadané zpěvačky do všech hlasových skupin.

Požadujeme pouze pravidelnou docházku a radost ze zpěvu.
Podrobnější informace Vám rádi podají Magdalena Servítová,
tel.: 604 331 392 nebo Ivan Zelenka, tel.: 605 763 266.

Těšíme se na Vás! PSPU
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SK Ďáblice – kopaná
1919 – 2004

SPORT V ĎÁBLICÍCH

Psal se rok 1919, kdy myšlenka ně-
kolika jednotlivců měla nám budou-
cím přinést mnoho radosti a někdy ta-
ké starosti. To také měli v začátcích ti
funkcionáři, kteří s myšlenkou na za-
ložení sportovního klubu přišli. Při té-
to příležitosti nutno vzpomenout
všech, kteří s nadšením a nezištně
obětovali všechen svůj volný čas
vznešené myšlence tělovýchovy
a sportu v naší obci, čímž umožnili
všem našim hochům a přátelům zdra-
vý pobyt na slunci a čistém vzduchu. 

Minulá léta nebyla naplněna jen ra-
dostí a úspěchy. Většinou - a to hlavně
v začátcích - bylo nutno smířit se
s mnohými neúspěchy a mnohdy se
překážky zdály nepřekonatelné. Ale
co však svědčí lépe o síle našeho od-
dílu, o věrnosti jeho členů a příznivců,
než-li to, že s láskou, kamarádstvím
a obětavostí tyto překážky zdolali.

Jestliže letos vzpomínáme 85. vý-
ročí založení oddílu, můžeme být na
práci z minulých let hrdi. Je to zado-
stiučinění všem pracovníkům oddílu. 

Bylo by dobře si připomenout, jak
si oddíl v začátcích připravoval svůj
sportovní stánek. Začalo to roku
1919, klubovnu měl oddíl uprostřed
obce v restauraci U Srbů. Založením
klubu nastaly i starosti vybudovat
hřiště, zakoupit dresy a vše, co s tím
ku hraní kopané patří. První hřiště
měl oddíl na místě, kde dnes stojí
býv. provizorní škola (dřevěnka).
Hřiště nemělo dlouhého trvání. Druhé
hřiště, nově vybudované ve směru
k Čakovicím za tehdejší kovárnou
a chaloupkami, bylo dlouhou dobu
útočištěm fotbalistů a to včetně klu-
bové místnosti U Srbů. Toto hřiště
sloužilo až do roku 1929, tedy do ob-
dobí 10. výročí trvání oddílu.

Další éra fotbalu v Ďáblicích nasta-
la nově vybudovaným hřištěm na
dnešním místě. Toto třetí hřiště měni-
lo několikráte svůj ráz. Původní polo-
žení západ-východ bylo neohrazené
a klubová místnost se nacházela v no-

vě postaveném „Hotelu Veselý“, dnes
restaurace „Na Růžku“, kde se i muž-
stva oblékala, dokud na hřišti nebyly
vybudovány kabiny. 

V roce 1935 došlo k ohrazení nyněj-
šího hřiště a to díky iniciativě členstva,
ale i tehdejšího předsedy pana Kopka
– majitele tesařství v Ďáblicích.

Dlouhá léta se na Strahově konala
Autoklubem Praha pořádaná velká
motocyklová soutěž, kde se stavěly
ohrady, buňky a různé stánky. Z toho-
to materiálu pocházela první dřevěná
ohrada našeho hřiště včetně pokladny
a kabin. Úprava hrací plochy se něko-
likráte zajišťovala různým způsobem,
srovnáním terénu a podobně.

Tento stav zůstal po celou II. světo-
vou válku. Ihned po válce došlo
k rozšíření pozemku oddílu o pole pa-
na Filingera směrem ku Praze. Tím
též došlo ke změně položení hřiště se-

ver-jih, jehož podoba je do dneška.
Dále byly zakoupeny kabiny z objek-
tu býv. Parku kultury a oddechu J.
Fučíka v Praze a dosavadní kabiny
byly využity jako kantina. Dále byl
postaven domek pro správce a tím se
konečně utužil klubový život.

Postupně byl dobudován vodovod,
silnice. Řada osob se zasloužila o po-
stupné budování dnešního hřiště. Zde
nastala řada problémů, obec nám
chtěla hřiště zrušit a nabízela nám
různá jiná místa v obci pro nové hřiš-
tě. Byly zde návrhy postavení školy
a ještě jiné. Vše dopadlo dobře a spor-
tovní stánek nám zůstal.

Na hrací ploše se později v zimních
měsících upravovalo kluziště, které
klubu vynášelo dosti značné příjmy.
Byl založen též hokejový oddíl, který
hrál dlouhou dobu i soutěže.

Nyní ke sportovní činnosti fotbalo-

vého oddílu. Úrodnou půdou pro fot-
balové talenty je od nepaměti libeň-
ský okrsek. Z tohoto pramene prýštilo
mnoho slávy naší kopané: SK Libeň,
Meteor VIII. a jiné libeňské kluby
roznášely dobrou pověst sportu dale-
ko široko. A byly zároveň zářným
příkladem okolním obcím. 

V roce 1919 se sešlo v Ďáblicích
několik chlapců, aby z počátečního
kopání do míče, zhotoveného ze staré
punčochy – „hadráku“, dali základ
k dnešnímu fotbalovému klubu SK
Ďáblice.

Na zahradě restaurace „U Srbů“ se
sešli u kolébky klubu ďábličtí hoši
v čele s kamarádem Literou, bez nej-
menších prostředků, zato však plni
ideálů a chuti k práci: Václav Červe-
ný, Antonín Vobora, Václav Šolta,
Rudolf Bašta, František Vlasák, Vác-
lav Vítek, Antonín Holec, Karel Ryš-
lavý, Václav Šimáček, František An-
děra, Josef Pazdera. Začali opravdu
s prázdnýma rukama a svědomitou
prací vybavili klub tak, že v roce
1922 mohl již jako řádně registrovaný
hráti mistrovství III. třídy. První vý-
bor a jeho členy tvořili níže jmenova-
ní pánové: Ptáčník Josef, Šimáček
Václav, Kocík Bedřich, Šimáček Jo-
sef, Vítek Václav, Svoboda František,
Vítek Karel, Horáček Josef, Svoboda
Antonín, Srba Karel, Červený Václav,
Římal František, Šach Bohumil, Lite-
ra Josef, Pokorný Zigmund, Vlasák
František a Kulič Václav.

Se střídavými úspěchy plynula další
léta. V roce 1928 se probojovalo muž-
stvo až k postupu do I.B třídy. Od této
doby šel klub nezadržitelně dolů a jen
houževnatostí několika nejvěrnějších
činovníků podařilo se jej udržeti. 

Až do roku 1930 hráli Ďábličtí
v nižších třídách. V roce 1935 se ko-
nečně však probojovali opět do
I.B třídy.

Jiří Zachariáš
SK Ďáblice

(Pokračování kroniky v 9.čísle
Ďáblického zpravodaje)

1. výbor fotbalového klubu SK Ďáblice v roce 1919

A – mužstvo fotbalového klubu SK Ďáblice v roce 1929
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Rozloučení s létem

Příjemných setkání, které se časem
stávají tradicí, není nikdy dost. A tak
se zdá, že ďáblické Rozloučení s lé-
tem si pomalu nachází své pevné mís-
to v kulturním a společenském dění
naší obce. Krásné počasí zářijové so-
boty 18. 9. 2004 jakoby samo o sobě
bylo důvodem pro večerní posezení
s přáteli a známými, s dobrým jídlem,
pitím a hudebním doprovodem. Není
tedy divu, že tento způsob loučení
s létem přilákal tolik ďáblických ob-
čanů, kteří ocenili různé uzenářské
pochoutky, řízné pivo a hudbu k po-

slechu i tanci. Škoda jen, že se našlo
tak málo odvážlivců, kteří

vkročili na travnatý parket
prostranství u Holců.
Naštěstí situaci svou
bezprostředností za-

chraňovaly děti. Ty si
tento večer, který se pro

ně stal radostným završením
prázdnin, opravdu užily. 

Při každé takové akci se znovu za-
mýšlím nad životem v Ďáblicích
a myslím, že máme mnoho důvodů ke
spokojenosti. Na jedné straně může-
me využívat všech výhod, které nám
nabízí velkoměsto hned za humny,
a na druhé straně jsme obklopeni
pospolitostí a sounáležitostí menší
obce. Jestliže nám takováhle setkání
přinášejí radost a potěšení, jistě se
nemusíme bát anonymity, bezohled-
nosti a lhostejnosti.

Za kulturní a školskou komisi
Veronika Kostová
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Připomeňme si ještě letošní léto
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Dacia by Renault

Nová nabídka

Dobrá známá s novou kvalitou.
od 1. 10. 2004

(Placená inzerce)

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ NA ŘÍJEN A ZAČÁTEK LISTOPADU

Komise, pořadatel Termín Akce Doba a místo konání

14. 10. promítání filmu 18.00 hod. v sále ZŠ
(titul bude upřesněn)

kytarový koncert
Školská a kulturní 21. 10. Acustic Noise Band 18.00 hod. v atriu ZŠ

Gregor-Dvořák

6. 11. Drakiáda od 14.00 hod., místo bude
Připravte si včas draky!! dodatečně zveřejněno

Zveme Vás srdečně na vernisáž 
V. ročníku prodejní výstavy

výtvarných prací uprchlíků, 
která se koná ve středu 

dne 13. října 2004 
od 17.30 hodin 

v prostorách Diakonie 
v Obecním domě.

Výstava je pořádána pod záštitou Městské části Praha–Ďáblice ve spolupráci Diakonie 
ČCE – SKP v Praze, pracoviště v Ďáblicích, Poradnou pro uprchlíky při Českém helsinském
výboru a Správou uprchlických zařízení MV ČR za finanční podpory Magistrátu hl.města Prahy
a Městské části Praha–Ďáblice.

REALITNÍ KANCELÁŘ
ĎÁBLICE

prodá Vaši nemovitost
v obci s bezkonkurečně

nízkou provizí.

Tel. 283 910 917 
776 259 557

Návštěvní doba:
7.30–9.00 Po, Út, Čt, Pá
a 17.00–19.00 Po, Út, Čt
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Trvalá nabídka sociálních 
služeb Diakonie v Ďáblicích

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU PHARE

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 listopadového čísla pro příspěvky i inzerci bude 22. října 2004. 
9. číslo vychází 5. listopadu 2004. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

◆ Osobní jednání o individuálních po-
třebách těch, kteří hledají pomoc

◆ Poskytování služby či pomoci jedno-
rázově, krátkodobě i dlouhodobě

Co nabízíme:
◆ Pomoc při zajištění základních život-

ních potřeb - například:
- pomoc při hygieně
- donáška a podání jídla
- nákupy
- pomoc při udržování domácnosti
- asistence

◆ Dovoz a doprovod k lékaři, na pediků-
ru, ke kadeřníkovi atd.

◆ Podávání obědů v jídelně Diakonie
◆ Doprava osob na invalidním vozíku

speciálním autem
◆ Zapůjčení kompenzačních pomůcek

- toaletní židle
- invalidní vozík
- chodítka
- francouzské hole
BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYT-

NEME OSOBNĚ V KANCELÁŘI
DIAKONIE V OBECNÍM DOMĚ,
NEBO NA TELEFONU 283 910 424
V DOBĚ OD 8 DO 16 HODIN.

HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE

182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 768 
tel.: 283 910 644 

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

LISTOPAD 2004 
Otevírací doba: Po 18–21, Čt 19–21, Pá 5. 11. 
a 11. 11. 19–21, Ne 14–16

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a ce-
stopisné v pondělí od 18.30:
8. 11. ing. Jiří Hanzl: Portugalsko: Lisabon - evrop-
ské San Francisco, Cabo da Roca - nejzápadnější
mys Evropy, Sintra
22. 11. ing. Vladimír Novotný: Starověké mýty
a historie souhvězdí

FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30:
1. 11. Země náš kosmický domov, Nepolapitelný čas

15. 11. Slunce, Člověk a nebeská mechanika, Perseus
29. 11. Komety, Míry a váhy, Apollo 9.

POZOROVÁNÍ OBLOHY - dalekohledy
Po 1., 15. a 29. 11. 20–21, Čt 19–21, Pá 5. 11. 
a 19. 11. 19–21, Ne 14–16 za jasného počasí.
Volně přístupné bez objednání

Denní obloha: Slunce - povrch se skvrnami
Noční obloha: Měsíc - od 18. 11. do 30. 11.
Saturn - na konci listopadu
Uran - za dobrých podmínek
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý listopad
Hvězdokupy, mlhoviny - za bezměsíčných večerů

Podmínkou úspěšného pozorování je pokud mož-
no jasná obloha, při nepříznivém počasí (zataženo)
se koná promítání filmů, spojené s prohlídkou
přístrojového vybavení hvězdárny.

V pátek dne 22. října 2004 v době od 14 
do 18 hodin proběhne v Obecním domě v Ďáblicích

PRAVIDELNÁ SBÍRKA ŠATSTVA 
A VĚCÍ Z DOMÁCNOSTÍ 

PRO LIDI V NOUZI
PROSÍME, ABYSTE NÁM ŠATSTVO PŘEDÁVALI

ULOŽENÉ V KRABICÍCH.
BOTY PŘIJÍMÁME JEN ZÁNOVNÍ.

PRACOVNICE SKP DIAKONIE
tel. 283 910 424

OZNÁMENÍ

Kontejnery v obci
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů v Městské

části Praha – Ďáblice ve 2. pololetí roku 2004

Určené termíny: 15. a 16. října 2004 (pátek a sobota)
26. a 27. listopadu 2004 (pátek a sobota)

Kontejnery budou přistavovány na obvyklých stanovištích:
● na Koníčkově náměstí ● v ulici Legionářů ● v ulici Na Terase

● v ulici Květnová (v zálivu komunikace před č. p. 448) 
● na novém stanovišti v ulici Na Blatech

Levná móda z Anglie 
pro dospělé i pro děti

Textil všeho druhu, kožené oděvy,
kabelky, pásky a doplňky

Pracovní doba: Pondělí–Pátek 9.30–18.00 hod.

TROJSKÁ 32
tramvaj 14, 17, stanice Hercovka

Těší se na Vás Markéta Dušánková

Před rokem jsme v souvislosti s pořádáním sbírky psali
o tom, že po ukončení civilní služby budeme mít problém,
jak bez mužské pomoci zajistit uložení krabic s doneseným
šatstvem. Zatím tuto otázku nemáme vyřešenou, ale skuteč-
nost, že o smysluplné odložení šatstva je mezi vámi zájem,
nám brání v tom, abychom od této všeobecně prospěšné
služby odstoupily. Obracíme se proto na mladé muže či
hochy s žádostí o pomoc. Věříme, že nás v tom nenecháte. 

STRANA 8 ŘÍJEN 2004 ◆◆ ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJ
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Zahradnické služby
Antonín Růžička, fa. Taxus

Podzim 2004: výhodné ceny na prořez a kácení ovocných stromů
a okrasných stromů, výškové práce

◆ zakládání a údržba zahrad a parků
◆ drobné stavební a zemní práce
◆ výsadba stromů a keřů
◆ návrhy a projekty sadových úprav
◆ výškové práce, kácení a průklest stromů
◆ komplexní smluvní údržba
◆ poradenská činnost
◆ aranžování interiérů (suché a živé rostliny)

Sídlo firmy: Stará Boleslav, 5. května 367
Provozovna: Praha 8–Ďáblice

Telefon 606 848 898, 737 588 811, fax 286 856 868
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