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Poohlédnutí za rokem 2004

Vážení spoluobčané,
v závěru roku 2004 mi dovolte připomenout to nejdůležitější, co se v Ďáblicích letos událo.
Ze stavebních akcí nelze opomenout dostavbu a rekonstrukci dalšího
pavilonu mateřské školy, který se dle
mnohých soudů povedl lépe než ten
předcházející.
Nový bytový dům v ul. Osinalické,
který byl zpočátku některými kritickými hlasy negativně posuzován, je
po dokončení vnímán jako objekt,
který vhodně zapadá do okolní zástavby a rozhodně nám ostudu nedělá.
Kolem „akcízu“, který jako poslední bytový dům v našem majetku prodělal v tomto roce zásadní proměnu,
probíhají terénní úpravy, buduje se
oplocení a dokončuje výstavba půd-

ního bytu vybraným soukromým investorem.
Věřím, že se též kladně oceňuje nové a velice povedené propojení ulic
Na Terase - Na Štamberku, což bylo dá se říci - jedním z posledních nevzhledných míst uprostřed obce.
Náš hřbitůvek s novou vylepšenou
podobou jistě zaznamenali především
ti, kteří sem chodí na hroby svých
blízkých.
Bohužel některé naše další záměry
a plány jdou jen ztuha realizovat, neboť tomu brání nedořešené převody
vlastnických práv k pozemkům či objektům. Konkrétně se jedná o „hasičárnu“, kde je sporný pozemek překážkou
v projednání stavebního povolení na
zevrubnou rekonstrukci a přístavbu
tak, aby hasičský dům v budoucnu vyhovoval veškerým nárokům pro kvalitní fungování a činnost hasičů.
Podobně je tomu i u sportovního
areálu TJ Ďáblice. Tady v loňském
roce po několika jednáních mezi vedením MČ Ďáblice a TJ Ďáblice došlo k dohodě o uznání vlastnictví ke
stávajícím objektům na fotbalovém
hřišti ve prospěch obce. V současné
době se doplňují podklady, vyžadované Katastrálním úřadem, a předpokládá se, že v příštím roce Městská část
Praha–Ďáblice jako majitel zahájí investiční akci - dostavbu kabin pro
žáčky a mládež.

ZAMYŠLENÍ

Dárky nejen vánoční
Jsou dárky, které dostáváme rádi.
Od kamarádů, přátel, manželů, manželek, dětí... Ale jsou i dárky, bez
kterých bychom se obešli, které nám
vůbec nechybějí. Takové dárky dostáváme v posledních měsících každý
týden. Jsou to dárky
nevábného vzhledu,
barvy a hlavně vůně. Jsou to dárky,
které na minitrávníčku
před vchodem do našeho domu zanechává
čísi pes.
Nevíme jaký pes, jak
velký, jaké rasy, a bohužel nevíme, jakého pána. Co nám je platné,
že deset metrů přes ulici je koš na
psí exkrementy a na něm visí sáčky,
určené právě na ty naše dárky. Stačí
udělat dvacet kroků pro sáček, dvacet zpátky, ohnout se, sebrat a po-

sledních dvacet kroků směrovat ke
koši, kam se dáreček uloží. Jak snadné, zdánlivě. Pro slušného páníčka.
Pro páníčka bez špetky slušného vychování asi nepřekonatelné.
Protože máme sami psy
a chodíme s nimi každý den na procházky,
víme, o čem mluvíme.
Úzkostně se snažíme,
aby ti naši miláčci nenechali žádné dárečky na žádné
zahrádce a schovali si je do
lesa nebo na pole daleko za
obec. Děkujeme všem našim milým sousedům i náhodným kolemjdoucím, kteří dárečky po svých psech uklízejí, ať už
je to v kterékoliv předzahrádce
a chodníku. A žádáme ty ostatní, aby
se polepšili. Jak už jsem napsal, o vaše dárky my ostatní fakt nestojíme.
Martin Smrček

Zůstanu-li u sportu, zřejmě Vám
neušlo, že v areálu „U Holců“ vzniklo
víceúčelové hřiště na míčové hry, které v rámci možností vyhovuje hlavně
zájemcům o volejbal, nohejbal, fotbálek atd.
Protože počasí dovolilo pokračovat
ve stavebních aktivitách i v posledních týdnech roku, bylo možné začít
s realizací nového parkoviště při ul.
Hořínecké a s úpravami v komunikacích Šenovská - Myslivecká, kterými
se řeší problémy s odvodem povrchových vod v tomto místě.
Zahájila se stavba
„Prodloužení ulice Řepné“, kde se kromě přeložky tlakové kanalizace
počítá s rozšířením
mostku přes Mratínský
potok a s doplněním
česlí na vtoku do zatrubněné části. V souvislosti
s touto stavbou bylo rozhodnuto o provedení
provizorního živičného
povrchu na komunikaci
Na Blatech, který by
měl vydržet do doby
možné realizace finální rekonstrukce
vozovky.
Slíbila jsem Vám též podat informaci o poměrně náročné připravované akci - stavbě nového hospodářského zázemí v MŠ. Vzhledem ke skutečnosti,
že stavební povolení, vydané Odborem
výstavby MČ Prahy 8 nabylo právní
moci až po polovině listopadu, je zahájení stavební činnosti reálné ke konci
února 2005. Do té doby proběhne výběrové řízení na zhotovitele díla s podmínkou, že stavba bude dokončena,
včetně vybavení kuchyně, k 1. 9. 2005.
Nakonec bych Vás ještě ráda seznámila s fakty, týkajícími se finanční podpory sportovních, kulturních
a dalších zájmových činností našich
občanů. Kromě toho, že Radou MČ

Ďáblice zřízené komise disponují
v příslušném roce finanční částkou
v celkové výši cca. 350 000 Kč a ty
jsou využity na kulturní pořady, společenská setkání občanů, sportovní
akce apod., je v rozpočtu naší MČ
vyhrazena ještě další kapitola se
600 000 Kč, ze které se specielně
přidělují prostředky zájmovým sdružením občanů na podporu jejich činnosti. Je třeba zmínit, že tuto výdajovou kapitolu posílila firma A.S.A.
částkou 500 000 Kč, proto je také

možné vyhovět více žadatelům o dotaci. Nejvíce peněz bylo přiděleno TJ
Ďáblice, z toho 410 000 Kč fotbalovému oddílu a tenisovému oddílu
35 000 Kč.
Samozřejmě nás těší, že tyto prostředky jsou využity na správnou věc,
jakou je sportovní vyžití občanů, kultura a další veřejně prospěšné činnosti.
Jsem přesvědčena o tom, že i nadále
bude v našem zastupitelstvu dobrá vůle podporovat tyto aktivity, případně
i vyšší částkou v rozpočtu roku 2005.
Úplně na závěr mi dovolte popřát
Vám v klidu a radosti prožité vánoční svátky, pevné zdraví a spokojenost
v roce 2005 a hodně, hodně dobré
vůle nám všem.
Danuše Ševčíková, starostka

NA ZÁVĚR ROKU 2004
Děkujeme všem našim spolupracovníkům a autorům za
spolupráci při vytváření našeho Ďáblického zpravodaje
a věrným jeho čitatelům za pozornost, kterou mu věnují.

DO NOVÉHO ROKU 2005
pak přejeme všem skutečné a trvalé rodinné štěstí, osobní i pracovní úspěchy, životní pohodu a pevné zdraví!
Redakční rada
Ďáblického zpravodaje
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O čem se radí radní

Z programu 42. a 43. jednání
Rady MČ Praha–Ďáblice vybíráme pro informaci občanů některé
nejdůležitější body, které byly
projednány.
Rada:
● Schválila místa zimní údržby
a úseky místních komunikací, kde
zimní údržba nebude prováděna a dále
rozmístění skruží na posypový materiál v nových obytných lokalitách.
● Schválila rozmístění keramických odpadkových košů v MČ a frekvenci vyprazdňování 1 x týdně.
● Vzala na vědomí informaci
o opravě (výměně) kabelu 22 kV
v ulicích Ďáblická, Čenkovská, Květnová, Kokořínská, Na Štamberku,
Myslivecká a Šenovská, které proběhnou v období 15. 3. – 21. 5. 2005.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah
do života značné části obyvatel Ďáblic, rada požádala od firmy Energo
Praha zaslání zdůvodňujících informací o celé akci, které budou otištěny
v Ďáblickém zpravodaji (viz str. 8).
● Souhlasila s přidělením bytu
v čp. 339 o velikosti 1+0 (cca. 20 m2)
panu Radku Tarčákovi.
● Souhlasila s návrhem starostky
na jmenování inventarizačních komisí
pro zajištění fyzických inventur majetku MČ Ďáblice za rok 2004 a to v termínu od 17. 11. 04 do 3. 12. 04
● Navrhla ustanovit komisi, která se
bude zabývat přípravou projektů na
získávání dotací z fondů EU - Jednotného programového dokumentu pro cíl
2 pro městskou část Praha–Ďáblice,

k termínu do 15. 12. 2004 a to v tomto
složení: Ing. Martin Křížek, Ing. Jan
Kolář, Ing. Jiří Myslivec, RNDr. Martin Smrček, Vladimír Michek.
● Vzala na vědomí žádost společnosti ATB s.r.o., se sídlem Praha 8,
Šimůnkova 1604, o odkup části pozemku p. č. 203/1 o výměře cca 132
m2 za účelem vybudování parkovacích míst u objektu čp. 206 (na pozemku p.č. 203/2), jehož je společnost
majitelem a dále pozemku p.č. 203/8
o výměře 114 m2, který by sloužil
i nadále jako manipulační plocha,
a uložila tajemníkovi úřadu zajistit
zveřejnění záměru na prodej předmětných pozemků.
● Schválila poskytnutí finančních
darů za přínosnou práci pro obec nad
rámec povinností.
● Schválila úhradu příspěvku ve
výši poplatkové povinnosti na 2. pololetí 2004 bezhotovostním převodem
z rozpočtu MČ přímo správci poplatku dle seznamu poplatníků, odsouhlaseného správcem poplatku, a výplatu
příspěvku ostatním poplatníkům po 1.
březnu 2005 z rozpočtu MČ na rok
2005. Nárok na příspěvek ve výši poplatkové povinnosti na 2. pololetí
2004 budou poplatníci uplatňovat
předložením dokladů o zaplacení poplatku za rok 2004 a osobním dokladem k ověření trvalého pobytu.
● Souhlasila, aby s ohledem na prodloužený provoz skládky KO v k. ú.
Ďáblice, byly i nadále vypláceny příspěvky za zřízení ekologického vytápění ve výši 15 000 Kč a to pouze při

změně topného systému v rodinných
domcích staré zástavby a dále za podmínek, uvedených v usnesení ze dne
30. 9. 2004 v bodě 1–7 s tím, že nárokované příspěvky budou žadatelům
vypláceny v průběhu roku 2005.
● Schválila poskytnutí finančního
daru ve výši 30 000 Kč TJ Ďáblice oddílu kopané, na vybudování dláždě-

ného chodníčku v areálu TJ Ďáblice
a další drobnou údržbu.
● Souhlasila, aby MČ Praha–Ďáblice v souvislosti s plánovaným propojením ulice Prácheňská s budoucím
náměstím požádala o majetkoprávní
převod nezbytných pozemků v k. ú.
Ďáblice
Zpracoval tajemník ÚMČ

Ještě k „ ozdravným“
pobytům dětí
Ve druhé polovině letošního roku dochází při posuzování oprávněnosti
příspěvku na individuální ozdravné pobyty dětí k rozdílným názorům v komisích (sociální, školské a kulturní), které dle přijatých kriterií mají žádosti
posuzovat. Rada městské části se pak při konečném rozhodnutí dostává do
velice nepříjemné situace a rodiče dětí jsou následně často rozhodnutím
nespokojeni.
Protože stejné kriterium hodnocení bylo pro rok 2005 již přijato na zářijovém zasedání zastupitelstva, bude z důvodu jednoznačnosti a transparentnosti nutno usnesení částečně revokovat na připravovaném prosincovém
zasedání.

O co tedy přesně jde ?
Problémem se stala definice „ozdravný pobyt“, která má opravdu širokou
možnost výkladu. Při konzultaci s VZP jsme však zjistili, že pojem
„ozdravný pobyt“ naše legislativa vůbec nezná, ale operuje s názvem
„ozdravenský pobyt“. Podmínky pro poskytování ozdravenské péče dětem od 3 do 15 let jsou uvedeny v zákoně č. 48/1997Sb., § 34, bod 3/.
Tento pobyt navrhuje, resp. doporučuje ošetřující lékař, schvaluje revizní
lékař, probíhá v dětské ozdravovně v délce zpravidla 21 dnů a náklady
jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Změna kriterií pro vyplácení našeho příspěvku na „ozdravné pobyty“ se
určitě nedotkne aktivit organizovaných školami, bude nutno však v zastupitelstvu přehodnotit kriteria pro individuální pobyty.
Ing. Jaroslav Černý, místostarosta

Změny obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo hlavního města
Prahy se usneslo dne 21. října 2004
změnit obecně závaznou vyhlášku
č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů a to takto:

Trvalé označování psů
1. Každý chovatel psa, chovaného
na území Hlavního města Prahy, je
povinen nechat psa, který je starší než
6 měsíců, trvale označit mikročipem
nebo tetováním. Označení psa mikročipem na žádost chovatele provede
veterinární lékař a tetování odborně
způsobilá osoba.
2. Od veterinárního lékaře, který

aplikoval mikročip, nebo odborně způsobilé osoby, která provedla tetování
psa, si chovatel k doložení trvalého
označení vyžádá potvrzení o označení
psa, na němž je uvedeno číslo mikročipu nebo vytetované číslo. U psů s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit stejnopisem průkazu původu.
3. Označování psů se provádí na
náklady jejich chovatelů. Chovatel,
který dal psa označit mikročipem
a přihlásil se do evidence chovatelů
psů, má nárok na úlevu od poplatku
ve výši roční sazby, nejvýše však 350
Kč. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích

ÚŘAD MČ

letech, následujících po roce, kdy obě osobní údaje (jméno, příjmení a místo
uvedené podmínky splnil.
pobytu) a způsob, kterým si v případě
ztráty psa přeje být kontaktován při
Evidence chovatelů psů
jeho nálezu. O přihlášení do evidence
1. Chovatel je povinen se do 30 obdrží potvrzení.
dnů od označení psa přihlásit do
3. Chovatel, který po účinnosti této
evidence chovatelů psů, kterou vede vyhlášky nabude psa trvale označenéMagistrát hlavního města Prahy.
ho, je povinen se do 30 dnů od jeho
2. Přihlášení do evidence se prová- nabytí přihlásit do evidence.
dí pomocí registrační karty chovatele
4. Chovatel je povinen evidenci
(tiskopis možno vyzvednout na úřadě ohlásit nejpozději do 30 dnů ukončení
MČ). Chovatel při přihlašování doloží chovu psa na území hlavního města
evidenční číslo mikročipu nebo číslo Prahy nebo jeho uhynutí.
tetování a uvede plemeno psa, jeho
5. Údaje z evidence se poskytují
pohlaví, datum narození a případná pouze útulkům pro opuštěná zvířata
zvláštní znamení. Dále uvede své v rozsahu potřebném k identifikaci nalezeného psa, který byl předán útulku
do jeho péče, a k vyrozumění jeho chovatele, a dále orgánům, které jsou tyto
údaje oprávněny zjišťovat v souvislosti
s plněním svých úkolů podle zákona.
vých domech bude příspěvek poskytnut v rámci vyúčtování služeb za Přechodné ustanovení
1. Chovatel, který před účinností tépříslušné období prostřednictvím
vlastníka objektu nebo pověřeného to vyhlášky nechal psa trvale označit
správce, který nárok uplatní rovněž nebo ho před účinností této vyhlášky
nabyl trvale označeného, je povinen se
předložením příslušných dokladů.
Očekáváme, že občané – plátci, kte- do 90 dnů od účinnosti vyhlášky přiří z důvodu neshodnosti evidence ne- hlásit do evidence. V takovém případě
jsou zahrnuti do automatizovaného se má za to, že podmínky trvalého
zpracování příspěvku, si u MHMP - označení psa podle § 7a odst.1 splňuje
oddělení poplatků za odpad, v rámci i v případě, že použitý mikročip neodohlašovací povinnosti ověří popř. povídá stanovenému ISO standardu.
2. Chovatel psa, který nebyl před
opraví evidenční údaje. Tím budou
vytvořeny podmínky pro další zlepše- účinností této vyhlášky trvale označen
ní služeb, poskytovaných úřadem MČ. mikročipem nebo tetováním, je poviV případě neplnění ohlašovací nen nechat psa trvale označit nejpopovinnosti by mohl MHMP jako zději do 12 měsíců ode dne účinnosti
správce poplatku vyměřit plátci této vyhlášky, to je od 1. ledna 2005.
finanční pokutu a to i opakovaně.
Zpracoval tajemník ÚMČ
Finanční odbor ÚMČ
Vlastimil Fouček

Příspěvek na odvoz komunálního odpadu
Vážení občané,
tak jako v předchozích letech přispívá
Městská část Praha-Ďáblice na úhradu
poplatku za odvoz komunálního odpadu i v roce 2004. Výše příspěvku byla
stanovena na částku, odpovídající poplatkové povinnosti za 2. pololetí 2004.
Příspěvek může být poskytnut občanům městské části – plátcům - s trvalým pobytem v MČ Praha–Ďáblice.
Pracovníci úřadu MČ Praha - Ďáblice, vedeni snahou o další zlepšení
služeb pro občany Ďáblic, dojednali
se správcem poplatku - Magistrátem
hl. m. Prahy - zjednodušený postup
při výplatě příspěvku na svoz komunálního odpadu za r. 2004.
Občanům, u kterých byla potvrzena
shodnost dat v evidenci MČ
a MHMP, resp. Pražských služeb, bu-

de příspěvek poskytnut úhradou poplatku za 2. pololetí 2004 přímo
správci poplatku. Těmto občanům nebudou zaslány složenky k úhradě výše uvedeného poplatku.
Ostatní občané, kteří složenky obdrží, mohou nárok na příspěvek za
rok 2004 uplatnit
v březnu 2005
v
pokladně
ÚMČ
Praha–
Ďáblice. Příspěvek bude vyplacen
po předložení dokladů o úhradě poplatku za rok 2004
a občanského průkazu k ověření trvalého pobytu.
Občanům v byto-
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CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH

Dnes Zlatnictví Němeček
Foto: J. Kolář

druh podnikání nejen že našel svůj
domov právě v Ďáblicích, ale že zde
též solidně a nastálo zakotvil s optimistickým výhledem obou podnikatelů i do vzdálenější budoucnosti. V neposlední řadě to trochu úsměvně dokládají manželé Němečkovi skutečností, že kromě rodinného domku si
na našem útulném ďáblickém hřbitůvku už zakoupili i místo pro hrob.
Ďáblice si manželé Němečkovi vybrali celkem náhodou, v podstatě přes
dost nahodilou koupi jejich domu na
Ďáblické nejen pro bydlení rodiny,
ale i jako místo podnikání. Myslím,
Blíží se vánoce a s nimi jako vždy že jsem nebyl sám, kdo v polovině
přemýšlení nad dárky pro naše bližní. devadesátých let se dost podivoval
Není žádným tajemstvím, že právě odvaze situovat zřízené zlatnictví práženy rády nacházejí pod stromečkem vě do Ďáblic, nepředstavující svým
pravý šperk. Cesty za jeho zakoupe- sociálním složením, demografickou
ním mohou být nejrůznější. Ne náho- skladbou občanů a v neposlední řadě
dou jsme se proto v tomto čase vydali svou polohou na okraji Prahy potřebprávě do ZLATNICTVÍ Němeček na né klientské zázemí – jako je tomu
naopak u obdobných provozoven větĎáblické ulici.
Tento nepřehlédnutelný obchod šinou v centru velkých měst, zejména
manželů Němečkových byl otevřen pak právě v Praze. Jak se však naopak
již v roce 1994, takže právě letos 29. v průběhu času potvrdilo, zřízené
října oslavil 10 let svého provozu. Po- zlatnictví v Ďáblicích představuje
kládám to za více než pozoruhodné, mimořádně zajímavé spádové místo
že právě tento poměrně dost výlučný právě pro klientelu bližších i vzdále-

nějších obcí a vesnic, kde podobná
provozovna daleko široko chybí.
Přispívá k tomu samozřejmě kromě
dopravní dostupnosti především též
solidní obchodní přístup k zákazníkům a to jak cenovou úrovní spolehlivě kvalitních výrobků a zajišťovaných
služeb, tak i jejich příznivými dodacími termíny. A to vše za situace –
kterou jsem již zmiňoval v dříve
publikovaných informacích o firmě
STAVL, že hypermarkety a supermarkety v okolí Ďáblic představují
i ve zlatnictví a šperkařství mimořádně velkou konkurenci.
Toto vše je ovšem podmíněno několika okolnostmi. Rozhodující zřejmě je, že celé podnikání je postaveno
na rodinné bázi obou manželů Němečkových (s blízkým výhleden na
rozšíření o dceru s totožnou odbornou specializací) a sídlu firmy ve
vlastním objektu. Dokládá to dost názorně i zhruba půlroční negativní
zkušenost se ztrátovým provozem pobočné provozovny v podstatě v centru Prahy s nutností hradit vysoké nájemné a nemalé platové zajištění najímaných pracovníků. Ani toto vše
však by nebylo dostatečnou garancí

bez vysoké odborné erudice obou
manželů a dlouhodobých prodejně
obchodních zkušeností a kontaktů.
Pan Němeček je vyučený zlatník,
když navíc pochází z rodiny, kde tato
odbornost patřila mezi rodinné tradiční řemeslo. Jeho mnohaletou praxi
v oboru vhodně doplňuje manželka,
bývalá dlouholetá vedoucí různých
klenotnických provozoven.
Zlatnictví Němeček je v současné
době provozovnou, kde se kromě prodeje šperků nejrůznějších evropských
i světových výrobců orientují ve významném rozsahu též na jejich opravy a rovněž na vlastní zakázkovou
výrobu, vše pod důsledným a trvalým
dozorem Puncovního úřadu. Vlastní
internetová adresa www.aa.cz/zlatnictvi pak usnadňuje širokému okruhu
i mimoďáblických zákazníků najít
cestu právě též sem do Ďáblic.
S blížícím se začátkem nového
roku 2005 si lze jen přát, aby i do budoucna v Ďáblicích solidně zakotvily
i další vhodné prosperující podniky,
obchody a služby, a potvrdily tak
svou životaschopnost i v podmínkách
náročného okolního konkurenčního
prostředí.
Jan Kolář

Ďáblice z pohledu statistiky

Z KOMISÍ

V Ďáblicích je 52 ulic s 660 obydlenými domy
Trvale hlášení občané k 31. 10. 2004: 2500 obyvatel (velice pohyblivý údaj,
závislý na zaslání podkladů změn od ostatních správních orgánů)

Sportovní komise MČ Ďáblice

Údaje o změnách za období od 1. 1. 2004 do 31. 10. 2004

✏ narození: 24 občánků, z toho 12 holčiček a 12 chlapečků (kdo z koho - uvidíme)
✏ úmrtí: 19 občanů, z toho 10 žen a 9 mužů
✏ přistěhovaní občané: 181 celkem (muži i ženy)
✏ odstěhovaní občané: 10 (dle dodaných podkladů)
✏ sňatky: 6 (dle dodaných dokladů )
✏ rozvody: 3 (dle dodaných dokladů)

Statistika věku k 31. 10. 2004

✏ nejmladší občanka: Lucinka Uhrová
✏ nejstarší občané: Václav Vondrák – 96 let,
Marie Dvořáková – 94 let
Na grafu STROM ŽIVOTA V ĎÁBLICÍCH je patrné početní rozčlenění občanů Ďáblic(mužů a žen) podle věku.

Sportovní komise MČ Ďáblice
byla sestavena a pracovala v roce
2004 tak, aby její členové zastupovali různá odvětví sportu, provozovaných v Ďáblicích:
Jiří Čejka, hokej, správce hřiště U Prefy
Josef Karásek, kopaná, sekretář oddílu
Jiljí Kubec, tenis, předseda oddílu
Jiří Myslivec, stolní tenis
Zdeněk Šedivý, kopaná, předseda oddílu
Vlasta Vaňková, cvičení

cích formou Společenského večera
s tancem v prostorách ZŠ. Jeden ples
pořádá MČ Ďáblice, druhý tenisový
oddíl TJ Ďáblice. Termíny v roce
2005 jsou uvedeny v Přehledu kulturních akcí v tomto čísle Zpravodaje.

V zápalu boje.

Účastníci turnaje v sálové kopané.

Akce pořádané sportovní
komisí v roce 2004:

Foto: autor (3x)

➢ Společenský večer v ZŠ
➢ Velikonoční a Vánoční turnaj ve
stolním tenise pro žáky a dospělé
➢ Jarní a podzimní turnaj v nohejbale
pro dorost a dospělé
➢ Sportovní Den dětí na fotbalovém
Statistika jmen a příjmení:
a tenisovém hřišti
Nejpoužívanější jména
Ženy: Jana (78), Marie (66), Hana (46), Eva (45), Kateřina (32), Anna (30), ➢ Turnaj v sálové kopané
➢ Komise spolupořádá se ZŠ
Jitka (29), Věra (28), Lucie, Zdeňka ( 27), Petra (26)
a Squash-centrem Ďáblice turnaj
Muži: Jiří (95), Jan (84), Petr (66), Jaroslav (59), Pavel (56), Josef, Václav
Vítězné družstvo turnaje v sálové kopané.
pro žáky naší ZŠ
(53), Tomáš (49), Martin (41), Zdeněk (37), Karel (36)
➢ Sportovní komise spolupracuje se
Nejvíce používaná jména v roce 1989: Kateřina, Markéta, Tomáš, Jan, Petr
V sobotu 20. listopadu 2004 uspozástupcem starosty Ing. Černým na řádala sportovní komise v tělocvičně
V roce 2003–2004 přibyla jména: Maxim, Josefína, Jessica, Chelsea,
rozvoji sportovišť v Ďáblicích
Sebastián, Sabina, Diana, Teodor, ale i Tereza, Matěj, Jakub, Eliška, Karolína,
ZŠ turnaj v sálové kopané. Hráli žáci,
Václav, Lucie, Nikola, Šárka, Aneta a další jiná, hezká jména
Z rozpočtu sportovní komise jsou dorostenci, i muži. Zúčastnila se čtyři
Rodiče využívají i možnost dát dětem dvě jména: Jiří Ondřej, Veronika Anna, financovány výše uvedené akce družstva, což je optimální počet pro
Lukáš Martin, Přemysl Václav
a příspěvek fotbalovému oddílu na turnaj na dvě kola.
S pozdravem „Sportu zdar!“
Nejvíce zastoupená příjmení : Černý – Černá (32), Novák – Nováková (32), přípravku žáků.
Před dvěma lety se sportovci rozJiří Myslivec,
Novotný – Novotná (31), Veselý – Veselá (30)
předseda sportovní komise
Připravila: Anežka Cibulková, ohlašovna ÚMČ Praha–Ďáblice hodli obnovit tradici plesu v Ďábli-
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Vítali jsme nejmladší občánky Ďáblic
Po slavnostním zahájení paní starostkou Ševčíkovou a krátkém kulturním vystoupení žáků a žáčků zdejší
základní a mateřské školy dostalo
každé miminko z rukou paní starostky
pamětní list a drobný dárek. Poté
nastalo velké fotografování a pak už
jenom příjemná konverzace všech
zúčastněných při malém občerstvení.
Letošní „občánci“ byli už pátí v pořadí, které jsme slavnostně přivítali mezi nás. O to větší radost jsme měli z toho, že se jich uplynulý rok „urodilo“
a také zúčastnilo rekordní množství.
PharmDr. Jana Bártová,
za sociální komisi

a v centru všeho dění 15 nejmladších
kluků a 13 načinčaných holčiček. Sociální komise zastupitelstva naší
městské části vítala ty nejmenší mezi
řádné občany Ďáblic!

Foto: autorka (4x)

V pátek 5. listopadu ožilo atrium
naší Základní školy nezvyklým ruchem. Chodba plná dětských kočárků,
svátečně oblečené maminky, nervózní
tatínci, pyšné babičky a dědečci. No

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Drakijáda

Foto: M. Prokeš

Adopce na dálku

V sobotu ráno 6. listopadu jsme se probudili do krásného slunečného dne.
Fajn, vítr fouká, bude to dobře létat. Jak se ale říká, nechval dne před večerem. Těsně před začátkem začalo pršet a ochladilo se. Přijde vůbec někdo?
Jak vidíte na obrázku, děti přišly. Dráčci létali, leckterý zalétl i do zahrad,
a tak se bylo na co dívat. Nejvýše vylétl drak Martinovi Křížkovi, kterému
létala na obloze i raketa, vše doma s dědečkem vyrobené.
Další déšť nás ale začal vyháněl z pole, a tak všechny děti byly rychle
a spravedlivě odměněny. Bohužel ani všichni nevydrželi na závěrečné foto.
Tak zase za rok!
Věra Prokešová, za školskou a kulturní komisi

Když druhému pomůže dospělý, je
to pěkné, ale když s myšlenkou pomoci přijde dítě, je to přímo úžasné.
Na podzim loňského roku přišli žáci deváté třídy naší školy s nápadem
pomoci některému keňskému dítěti
s financováním školného, a tak mu
umožnit základní vzdělání. Od nápadu chyběl krůček k činu.
Deváťáci uspořádali sbírku mezi
ostatními žáky i učiteli a potřebná
částka 7200 Kč mohla pomoci. Vybrali jsme tehdy čtrnáctiletého Samuela Odhiambo, který v lednu zahájil
1. trimestr své školní docházky.
Jakou radost jsme nedávno měli,
když se objevil 2. dopis od Samuela,
si ani nedovedete představit. Současně s dopisem přišla i kopie vysvědčení o úspěšně dokončeném trimestru.
V současné době ukončí Samuel trimestr další, již třetí.
Máme nového kamaráda a dobrý
pocit, že jsme někomu udělali radost.
Jak vidí Keňu naši žáci a jak to tam
vypadá doopravdy, si můžete prohlédnout na výstavě v Obecním domě
od 17. 12. 2004.
PaedrDr. J. Jelínková,
ZŠ - Ďáblice
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SK Ďáblice – kopaná

85

1919 – 2004 (2. pokračování)

Foto: archiv klubu (3x)

jména: Kubů Josef, Dostál Milan,
Šnajdr Jiří, Bednářové Mir. a Ada,
Pros Josef, Dvořák Josef, Smetana Ilja, Hrdlička Jiří, Červený Miroslav,
Vosecký Václav, Kubec Jiljí, Lechnýř
Václav, Holec Jaroslav, Albrecht Karel, Růžička Josef a Koubek Karel.
Byla radost s nimi pracovat. Z několika talentovaných hráčů se nejvíce
prosadil Dostál Milan, který to dotáhl
až do I. mužstva pražské Sparty. S těmito dorostenci jsme se probojovali
až do krajského přeboru! Po skončení
mé práce u dorostu - dorostence převzal Jaroslav Kratochvíl.“
Když se v roce 1954 slavilo půl století kopané v Ďáblicích, hrál ďáblický
oddíl v pražské I.B - třídě. V té době
má oddíl i nadále dorostenecké a žákovské družstvo. Vedením oddílu byl
zvolen členskou schůzí bývalý hráč
Franti Svoboda, který spolu se členy
výboru Janatou, Šedivým, Zachariášem, Sládkem, Srbou, Voborou, Cucem
a dalšími pomocníky se i nadále snažili
Dorostenecké družstvo – vítěz okresního přeboru v roce 1953, zleva: ved. dorostu Stolina, Koubek, Kubec, Kubů, Čer- pozvednout slávu ďáblické kopané.
Není bez zajímavosti seznámit se
vený, Smetana, Dvořák, Holec, Bednář, Pros, Růžička, Šnajdr, Hrdlička, Kratochvíl
s mužstvem, které v tu dobu obhajoI v poválečné době život klubu poV závěru tohoto ročníku soutěže Družstvo dorostenců jsem převzal od valo I.B – třídu (rok 1969): Svítek,
kračoval dál – i když za odlišných jsme však skončili v tabulce na 3. Bohumila Němce, a tak při vzpomín- Svoboda, Hrdlička, Brožík, Dostál,
podmínek. Oddíl se především spolé- místě. Nejlepšími střelci byli: Kubec J. ce na tu dobu defilují přede mnou Holec, Kubec, Houdek, Cifra, Brejhal na vlastní odchovance. V 50tých
cha, Vostřák, Brejcha M.
létech dostal oddíl též nové jméno
Pro vlastní sportovní činnost bylo
„DYNAMO“, pod nímž jsme si v hranutno zajistit potřebné finance pro nácím roce 1958 – 1959 opět vybojovali
kup dresů, míčů, na údržbu hrací plopostup do I.A – třídy.
chy, na energie, vodu atd. Oddíl kopaTak, jako po všechna předchozí léné se tak nestaral pouze o fotbal, ale tata trvání oddílu, tak i nyní skládali
ké o společenskou a kulturní činnost
své účty i tehdejší členové výboru.
v obci, jejíž výnos byl použit právě pro
Vždyť převzetím funkce je každý potyto potřeby. Proto se pravidelně pořávinen plnit s láskou a důsledně své
daly taneční zábavy: Josefská, Silvestpovinnosti a hájit oddíl proti všemu,
rovská a sportovní plesy a karnevaly,
co jej poškozuje. Tohoto si byli plně
které se pořádaly v místní sokolovně
vědomi i následující funkcionáři, ktev restauraci Na Růžku. Kromě tanečří kandidovali pro funkční období
ních zábav se konaly při různých osla1959 – 1960. Do čela klubu byl zvovách v obci i přátelské zápasy starých
len pan Kubec J. starší a jemu byli
gard i různé sportovní akce na hřišti.
nápomocni pánové: Pešek, Papírník,
Jiří Zachariáš
Čemus, Janatka, Šedivý, Zachariáš,
SK Ďáblice
Kubů, Měchura, Sládek, Kratochvíl,
(Pokračování kroniky v 1. čísle
Thím, Zahrádka, Svoboda, Vávra, TiĎáblického zpravodaje v roce 2005)
chý, Višic, Rulík, Vosecký, Kocík,
Mužstvo roku 1958
Vobora a Krbec.
Do jarního kola nevstupovalo naše
mužstvo moc dobře. V jarním a pod- 14 branek, Hrdlička 9, Milek 3.
zimním kole jsme skončili v soutěži Nejvíce sehraných zápasů měli hráči:
na posledním místě s celkovým po- Holec 17, Hrdlička 17, Kaucký 16,
čtem 7 bodů. Jen díky reorganizaci Milek 16, Vosecký 15, Kubec 14,
soutěže, která byla v té době provede- Kindl 13, Krbec a Zamazal 10.
na ve všech odvětvích našeho sportu, Během této sezony se po skončení
jsme se udrželi i nadále v I.A – třídě, vojenské presenční služby vrátili
hráči: Kubec, Pavlík, Fric.
tedy v krajské soutěži.
Dále ale nesmíme zapomenout ani
Při vylosování soutěže 1960/61 pro
I.A – třídu byl náš oddíl zařazen do na dobré výkony našich mladých ďábskupiny „SEVER“. V ní byly oddíly: lických fotbalistů. Zvýšená péče
Sl. Kostelec, B. Libušín, D. Slaný, S. o mládež se projevila i na jejich výkoStodůlky, Sp. Mělník, S. Chabry, B. nech. Je nutno se zmínit o dorosteneLibčice, S. Buštěhrad, Sl. Velvary, ckém družstvu z roku 1953, které si
ČKD Slaný, J. Otvovice, K. Kroče- vybojovalo a získalo titul přeborníka
okresu Praha – sever a udrželo si jej
hlavy a SONP Rozdělov.
Do této soutěže jsme vstupovali po dvě léta.
s omlazeným mužstvem a nikdo neVe vzpomínkách, které napsal jevěděl, zda obstojíme či nikoliv nebo den z vedoucích dorostu Jaroslav Stozda budeme hrát podřadnou roli ja- lina st., doslova zní: „V Ďáblicích
ko v minulé soutěži. Trenérem byl před mnoha lety se hrála výborná kov té době pan Kratochvíl, kterého paná! Mimo I. mužstva, které hrálo I.
v čase jeho nemoci zastupoval pan třídu, bylo tu ještě družstvo žáků – Stará garda: stojící zleva: Kocík, Svoboda, Rychnovský, Tyllinger, Měchura,
Ant. Průša.
a velmi kvalitní družstvo dorostenců! Kopek, klečící zleva: Brož, Čermák, Hrdlička, Růžička
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Hasiči zachraňovali řidiče
z havarovaných aut

O víkendu 11. září 2004 se v Praze uskutečnil 1. ročník soutěže posádek rychlých zásahových automobilů (RZA) ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel a poskytnutí předlékařské
první pomoci. Do areálu společnosti Kovošrot se 11. září, v den
třetího výročí teroristických útoků na newyorkské Světové obchodní centrum, sjelo sedm družstev jednotek sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky, aby změřily síly v činnostech, které jsou při stále se zvyšujícím počtu těžkých dopravních
nehod na našem území tolik důležité k záchraně lidských životů.
družstev či počínání mediků při styku s poraněnými.
Z prvního místa se nakonec radovali hasiči z Všetat, přestože porotu
nejvíce zaujal výkon posádky z Šeno-

týmy pomocí hydraulických nůžek,
rozbrušovacích agregátů a další
techniky za úkol v limitu 14 minut
dostat do uzavřených automobilů
a ošetřit fingovaná zranění dvou
figurantů uvnitř. Jednotlivě se hodnotily všechny aspekty soutěžního
zásahu - ať už taktika způsobu vniknutí do vozidla, přehled velitelů

va. Ta ovšem značně překročila časovou lhůtu a velký počet trestných bodů ji odsunul až na šesté místo. Stejný
počet bodů mělo i družstvo z pořádajícího SDH Čakovice – Ďáblice, ale
v konečném pořadí pro šenovské hovořilo lepší zvládnutí první pomoci.
K dopravním nehodám vyjíždějí
v ČR zpravidla profesionální hasičské

Foto: autor (5x)

Pod dohledem rozhodčích z řad
profesionálního ostravského a středočeského Hasičského záchranného
sboru ČR a odborníků od záchranářů
z Prahy–venkova se měly čtyřčlenné

Ďáblice za asistence Jednotky požární
ochrany Městské části Ďáblice.
Dále musíme zmínit sponzory, bez
kterých by se tato soutěž neuskutečnila:
Generálním sponzorem této soutěže
byl Kovošrot Praha a.s., který poskytl
místo pro soutěž a soutěžní vozidla.
Hlavním sponzorem byla firma
JAPOS, která dodala první cenu
„hydraulický rozpínák“ od firmy
AMKUS v hodnotě 36 000 Kč.
Dalším hlavním sponzorem byla firma GLOBUS Praha, která poskytla
místo pro pokračování soutěže (místo
pro ukázky záchranných prací pro
občany a setkání soutěžících hasičů).
J. Mangl

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Vážení rodiče, vážení občané,
blíží se Vánoce a žáci 1. stupně si
pod vedením svých třídních učitelek
pro Vás opět připravili krátká vystoupení. V rámci vánoční besídky vystoupí také pěvecký sbor žáků
školy pod taktovkou paní Myslivcové a Břežňováček, který
vede
paní
Maděrová,
zatancuje Českou besedu.
Všichni
jste
srdečně zváni na
21. 12. 2004
v 17.00 hodin do
sálu ZŠ.
Rovněž MŠ se připravuje na nejkrásnější svátky v roce.

O termínech vánočních posezení
a besídek budou paní učitelky informovat na nástěnkách jednotlivých
oddělení.
Dovolte mi, abych závěrem jménem všech zaměstnanců školy
a školky i jménem svým poděkovala za spolupráci rodičům žáků, zastupitelstvu
MČ Praha–Ďáblice, jednotlivým jeho komisím
i všem občanům
Ďáblic a do roku
2005 jim popřála
hodně
zdraví
a spokojenosti.
M. Bulirschová,
ředitelka školy

jednotky, ale častokrát se též stává,
hlavně pak v oblastech bez větších
měst, že jsou životy občanů a záchrana majetku prvotně závislé na práci
dobrovolných hasičů. Není tedy divu,
že rozhodčí byli povětšinou s výkony
soutěžících posádek spokojeni. Přesto
však vždy bude ještě co zlepšovat.
Někteří soutěžící si z hlavního města
za svůj výkon odvezli poháry, všichni
pak nové zkušenosti a řadu důležitých
poznatků, které jim přineslo sledování
konkurenčních týmů.
V příštím roce se uskuteční ročník
druhý a nezbývá než doufat, že se
vše, jak po výkonnostní, tak i organizační stránce, vyvede nejméně tak,
jak tomu bylo letos.

Konečné pořadí
soutěže RZA:

1. Všetaty (47 bodů)
2. Adamov (51)
3. Votice (55)
4. Zlonice (73)
5. Brno–Obřany (76)
6. Šenov (90)
7. Čakovice–Ďáblice (90)
Tuto soutěž připravil společně dobrovolný hasičský sbor Čakovice –

Spojení na strážníky Městské policie
v Městské části Praha–Ďáblice
Jiří Zedek 721 857 983
Radek Gura 721 653 021
Úřední hodiny místního oddělení: středa 15.30–17.30
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PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ NA PROSINEC 2004 AŽ LEDEN 2005
Komise, pořadatel

Termín

Diakonie

Sportovní
Sociální

Tabulku sestavila: M. Bulirschová

Školská a kulturní

Akce

Doba a místo konání

19. 11.–5. 12.
7. 12.–17. 12.
8. 12.
od 17. 12.

prodejní výstava olejomaleb
prodejní výstava keramiky a fotografie
adventní hudební večer
výtvarná výstava

5. 12.

vánoční turnaj v ping-pongu

15. 1.
19. 2.
5. 12.
2. 12.

ples MČ Praha - Ďáblice
ples tenisového oddílu SK Ďáblice
posezení se seniory
Mikulášská besídka

9. 12.

vánoční koncert

11. 12.
13. a 27. 1.

pohádka pro děti
kino

7. 12.

vánoční swingový koncert

21. 12.

vánoční besídka

Základní škola

Reakce na dopis

Vážený pane Smrkovský,
děkuji Vám, že jste si udělal čas přijít
na veřejnou schůzi zastupitelstva
a dokonce našel čas nám napsat Váš
postřeh z tohoto zasedání. Z dopisu je
vidět, jak tyto schůze jsou pro občana
nesrozumitelné a dlouhé. Málokdy
někdo z občanů vydrží až do konce.
Zastupitelé se scházejí ještě před
tímto zasedáním, kde si ujasňují, o co
vlastně jde.

www.autoavant.cz
aa@autoavant.cz

V případě školy v přírodě byly velmi rozdílné názory už v komisích.
MČ má smlouvu ohledně skládkování, kde je jasně upřesněna i podmínka
pro děti - škola v přírodě a od té se
stále vzdalujeme (dobou výjezdu dětí). Proto se i zde dlouho diskutovalo.
K projektu dětských hřišť jsme se
písemně vyjadřovali a několikrát se sešli na radnici. Podnět k jednání dalo
naše sdružení, ale ne vše dopadlo pod-

19. 11. v 18.00 hod. vernisáž k výstavě
7. 12. v 18.00 hod. vernisáž k výstavě
v 18.00 hod. v Obecním domě
výstava prací žáků ZŠ v Obecním domě
v budově ZŠ, v 10.00 hod. žáci,
ve 14.00 hod. ženy a muži
20.00 hod. v budově ZŠ ve spolupráci se ŠKK
20.00 hod. v budově ZŠ
v 10.00 hod. v budově ZŠ
v 17.00 hod. vystoupení souboru Ďáblík v sále ZŠ
v 18.00 hod. v sále školy – vánoční melodie a koledy
v provedení pana učitele Sevruka a jeho přátel
14.00 hod. v sále školy
18.00 hod. v sále školy, film bude upřesněn
v 18.00 hod. v sále školy, orchestr Bonus – známé
vánoční melodie z oblasti swingu a dixilendu,
ZŠ ve spolupráci s MČ Praha – Ďáblice
v 17.00 hod. v sále školy, besídka žáků 1. st.,
vystoupení pěveckého souboru žáků školy
a Česká beseda v provedení žáků školy

le nás. Například vytlačení skateboardového hřiště před skládku (50m od
dálnice) si radní asi za rámeček nedají.
Mrzí mě Vaše oznámení dámy za
okénkem školy… Já těch pomluv na
podzim slyšela… Mohli bychom mít
vlastní Blesk.
Věřte, že nepřipraveni jsme na veřejné zasedání nebyli! Přijďte zas, vezměte s sebou i další a nebojte se psát!
Věra Prokešová, zastupitelka

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

S. K. ĎÁBLICE
oddíl kopané
přeje všem
svým příznivcům

krásné prožití
vánočních svátků
a

vše nejlepší v roce 2005
Výbor a hráči

prodej: 286 001 131
servis: 286 001 121
(Placená inzerce)
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HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 768
tel.: 283 910 644
http://www.planetarium.cz/dabliceobs
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz

LEDEN 2005
Otevírací doba: Po 18–21, Čt 18.30–20.30, Pá
14. 1. a 28. 1. 18.30–20.30, Ne 14–16
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30.
17. 1. Ing. Jiří Burdych: Singapur, Manila
31. 1. doc. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: Polární záře

Podmínkou úspěšného pozorování
je pokud možno jasná obloha, při
nepříznivém
počasí
(zataženo) se koná
promítání
filmů,
spojené s proPOZOROVÁNÍ OBLOHY – dalekohledy
Čt 18.30–20.30, Pá 14. 1. a 28. 1. 18.30–20.30, Ne hlídkou přístrojového vybavení
14–16 a v Po 3., 10. a 24. 1. 20–21
hvězdárny.
Volně přístupné bez objednání.
FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30:
3. 1. APOLLO 15, APOLLO 16
10. 1. Země náš kosmický domov, Míry a váhy
24. 1. Slunce, Člověk a nebeská mechanika, Perseus

Denní obloha: Slunce - povrch se skvrnami
Noční obloha: Měsíc - od 13. 1. do 27. 1.
Saturn - po celý leden
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý leden
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie - za bezměsíčných
večerů

Důležité informace PRE

Informace o výměně kabelů
vysokého napětí a sdělovacích
kabelů Pražské energetiky a. s.
v roce 2005.

stanic, ze kterých je zásobována elek- Dopravního inspektorátu Policie ČR
trickou energií dotčená oblast. Staré a odborem dopravy ÚMČ Prahy 8.
Jaromír Kolínský
kabely jsou již za hranicí životnosti,
Energo Praha spol. s r. o
mají zvýšenou četnost poruch a náU Michelského lesa 370
sledných nutných oprav.Výměna kaPraha 4
belů má za cíl zajištění bezporuchové,
spolehlivé a kvalitní dodávky el. ener- V Praze dne 19. 11. 2004
gie pro odběratele.
Jsme si vědomi náročnosti stavby
(výkopy do hloubky 1,2 m) pro obyvatele výše uvedené části Ďáblic.
Výkopové práce budou prováděny
s co největší ohleduplností vůči okolí.
Obyvatelé jednotlivých ulic budou
prodá Vaši nemovitost
včas informováni. Vstupy do objektů
budou opatřeny lávkami, na vjezdech
v obci s bezkonkurečně
do garáží budou osazeny chráničky
nízkou provizí.
a výkopy budou v těchto místech
okamžitě zasypány tak, aby omezení
Tel. 283 910 917
vjezdu bylo sníženo na co nejkratší
776 259 557
možnou dobu. Výkopové práce
Návštěvní doba:
budou prováděny ručně. Dopravní
7.30–9.00 Po, Út, Čt, Pá
opatření, související s touto stavbou,
a 17.00–19.00 Po, Út, Čt
budou
odsouhlasena
zástupcem

s r. o. pro Pražskou energetiku a. s.
provádět opravu resp. výměnu kabelů
vysokého napětí a sdělovacích kabelů
v ulicích Ďáblická, Čenkovská, Květnová, Kokořínská, Na Štamberku,
V termínu od 15. 3. 2005 do 21. 5. Myslivecká a Šenovská. Tyto kabely
2005 bude firma Energo Praha spol. slouží k napájení distribučních trafo-

REALITNÍ KANCELÁŘ
ĎÁBLICE

Zahradnické služby
Antonín Růžička, fa. Taxus

NOVÉ ZMĚNY
JÍZDNÍHO ŘÁDU
AUTOBUSŮ

(Placená inzerce)

Sídlo firmy: Stará Boleslav, 5. května 367
Provozovna: Praha 8–Ďáblice, U Parkánu 4
Telefon 606 848 898, 737 588 811, fax 286 856 868

(Placená inzerce)

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

(Placená inzerce)

Zima 2005: úklid sněhu pro firmy i soukromé osoby

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

Konkrétně:
v 7.11 hod. ze zastávky Ďáblice
ve směru Českomoravská na 7.06
➢ posun spoje linky 103 odjezdem
hod.
v 6.15 hod. ze zastávky Ďáblice
ve směru Ládví na 6.19 hod.
➢ posun spoje linky 349 odjezdem
v 6.21 hod. ze zastávky Ďáblice ve
➢ posun spoje linky 368 odjezdem
směru Huntířovská na 6.16 hod.
v 6.19 hod. ze zastávky Ďáblice
ve směru Ládví na 6.14 hod.
➢ posun spoje linky 349 odjezdem
v 6.20 hod. ze zastávky Ďáblice
➢ posun spoje linky 349 odjezdem
v 6.21 hod. ze zastávky Ďáblice ve
ve směru Neratovice na 6.12 hod.
směru Huntířovská na 6.15 hod.
➢ posun spoje linky 349 odjezdem
v 5.23 hod. ze zastávky Ďáblice
➢ posun spoje linky 349 odjezdem
v 6.55 hod. ze zastávky Ďáblice
ve směru Českomoravská na 5.14
ve směru Líbeznice na 6.50 hod.
hod.
➢ posun spoje linky 349 odjezdem
Od 13. 12. 2004 pak v rámci celov 21.31 hod. ze zastávky Ďáblice
státního termínu změn jízdních řádů
ve směru Huntířovská na 21.16
dojde k následujícím změnám:
hod.
M. Hofhansl, ROPID Praha
➢ posun spoje linky 348 odjezdem

◆ Osobní jednání o individuálních po-

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU PHARE

OPRAVA
Omlouvám se za chybu v příspěvku OPRAVTE SI V JÍZDNÍCH
ŘÁDECH AUTOBUSŮ v minulém 9. čísle Ďáblického zpravodaje (na 8.
straně), kde bylo nesprávně uvedeno označení LINKA 102 místo správného
LINKA 103.
Jan Kolář
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 únorového čísla pro příspěvky i inzerci bude 21. ledna 2005.
1. číslo vychází 4. února 2005. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

