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Předně bych ráda popřála vám 
všem, kteří žijete v naší městské 
části, úspěšný nový rok.

Je pravdou, že ne vše se dá naplánovat 
a během roku nás potkají události pří-
jemné, ale bohužel i ty nepříjemné, se 
kterými se musíme vyrovnat. Tedy nechť 
vám přijdou do cesty jen věci dobré!

Z pozice své funkce vás mohu se-
známit s plánem aktivit, které se týkají 
Ďáblic a tudíž nás všech.

V lednu bylo definitivně rozhodnu-
to o zrušení zahrádek při východní 
straně našeho hřbitůvku. Po nutných 
terénních úpravách zde vznikne parčík 
a dětské hřiště, které bude sloužit nové 
lokalitě a východní straně obce.

Během ledna se dokončilo oplocení 
u bytového domu „akcíz“ na Ďáblické 
ulici. Uvažujeme ještě o odstranění 
nevzhledných kůlen a dalším zkultur-
nění okolí domu.

V přelomu února a března se začne 
s demolicí stávajícího objektu - hospo-
dářského zázemí Mateřské školy a ná-
sledně s výstavbou nového, kde bude 
umístěna především kuchyně, vybave-
ná dle platných norem pro stravovací 
zařízení. V budoucnu by měla pokrýt 
potřeby šesti oddělení MŠ. Tato akce 
bude ukončena k 1. 9. 2005.

Přijatelné klimatické podmínky 
v lednu umožnily zahájit výstavbu no-

vého parkoviště na nároží ul. U Prefy 
a Hořínecké , pro investora - odbor 
městského investora MHMP provádí 
firma FASS s.r.o.

Pokračuje se ve stavební činnosti - 
rekonstrukce ul. Řepné, kde se po pře-
kládce tlakové kanalizace bude řešit 
mostek přes potok se šířkou mostovky 
8 m. Komunikace bude ve výsledku 
obousměrná s jednostranným dláždě-
ným chodníkem. Zhotovitelem díla 
pro investora (OMI MHMP) je firma
Walco CZ s.r.o.

V této lokalitě, konkrétně v ul. Řep-
né, Na Blatech a Na Pramenech provádí 
firma Kormak Praha s.r.o. pro PRE a.s.
demontáž vrchního vedení 1kV v termí-
nu od 17. 1. 2005 do 31. 5. 2005.

Letos se i „rozhýbe“ oblast plánova-
ného náměstí. V začátku února došlo 
v souladu s uzavřenou smlouvou o bu-
doucí smlouvě kupní k podpisu kupní 
smlouvy mezi MČ Praha - Ďáblice 
a budoucími vlastníky kulturní památ-
ky „Battistova cihelna“, což znamená, 
že bude zahájena zevrubná rekonstruk-
ce tohoto objektu, který bude sloužit 
jako restaurační zařízení. Současně 
budou stejní vlastníci připravovat stav-
bu bytového domu (naproti panelové-
ho domu čp. 771).

Dům s pečovatelskou službou, jehož 
stavebníkem je OMI MHMP, má za se-

bou fázi platného územního rozhodnutí 
a zahájeno bude stavební řízení. 

V severní části náměstí by měl vy-
braný zájemce v tomto roce řešit 
územní řízení na bytový dům.

Od loňského roku je též po několika 
jednáních s dotčenými orgány uvažo-
váno v tomto roce zahájit stavbu „Pro-
dloužení ulice Kučerová II.“, což je 

položení inženýrských sítí v úseku 
mezi ul. Brigádnická – Hřenská v dél-
ce cca. 159 m, jež budou tvořit infra-
strukturu pro plánovanou výstavbu ro-
dinných domů.

O aktuálním stavu všech uvedených 
staveb Vás budeme během roku infor-
movat.

Danuše Ševčíková, starostka

Co nás čeká v Ďáblicích v roce 2005

■ Pane profesore, Vaše tvář a zasvěcené odbor-
né komentáře předního znalce v oboru informač-
ních technologií se často objevuje na našich obra-
zovkách. Jaká byla Vaše dosavadní profesní cesta 
v tomto oboru? 

Nejprve jsem vystudoval počítače na VUT  
v Brně, poté jsem přesídlil do Prahy, 
kde jsem absolvoval vědeckou 

výchovu v oboru kyberneti-
ka a pracoval jsem na růz-
ných odborných pozicích 
v orgánech státní správy. 
V roce 1986 jsem byl 
jmenován soudním znal-

cem v oborech kybernetika 
a ekonomika. Poté jsem se 

začal zabývat především 
právními aspekty infor-
mačních technologií 
a vzdělával se v tomto 
oboru u nás a jakmile 

to bylo po revoluci možné, i v zahraničí. Napsal 
jsem několik knih o právu informačních systémů 
a Internetu, podílel jsem se na odhalování řady pří-
padů počítačové kriminality, jsem hlavním autorem 
zákona o elektronickém podpisu a nyní působím 
také jako člen Legislativní rady vlády. Přednáším 
rovněž na několika vysokých školách, a to jednak 
ekonomiku a management, jednak právo IT.

 ■ Vaše tvář je z televizních obrazovek známá, 
asi méně už se ví, že jste ďáblickým občanem už od 
roku 1994, kdy jsme se poprvé setkali. Jak k Vaše-
mu přesídlení do Ďáblic došlo a jaký máte k naší 
obci vztah?

Dlouhá léta jsem bydlel v přeplněném nevelkém 
bytě v Karlíně. Potřeboval jsem něco většího a v ro-
ce 1994 jsem si zcela náhodně povšiml inzerátu na 
dům v Ďáblicích. Na první pohled byl dosti bizarní, 
vypadal hrozně, ale něco mi řeklo, že by se mi zde 
mohlo líbit. Takže jsem jej koupil, aniž bych vlastně 
věděl proč. Asi proto, že mi staré Ďáblice připadaly 
jako oáza klidu v dosahu centra Prahy. Dům jsem 

přestavěl a líbí se mi zde stále, byť s jistými výhra-
dami. Především úroveň většiny restaurací a obcho-
dů je dosti zoufalá, nicméně doufám, že by se to 
mohlo zlepšit v souvislosti s expandující výstavbou, 
která mne proto zatím neznepokojuje.

■ Shodou šťastných okolností probíhá tento roz-
hovor v době, kdy se dožíváte v plné síle Abraha-
movin. Můžete prozradit čtenářům našeho Zpravo-
daje, jaké máte další životní plány?

Musím během letošního roku napsat několik knih 
a skript a v letech následujících to nebude příliš lepší. 
Stále jsem zavalen prací coby soudní znalec, obvykle 
ve složitých případech, týkajících se nejen trestních 
případů, ale také obchodních vztahů nebo výkonu ve-
řejné správy. Kromě toho pomáhám mojí přítelkyni 
Mgr. Bachrachové v advokátní kanceláři, kterou ote-
vřela také na naší adrese ve Včelařské a která je sa-
mozřejmě ďáblickým občanům k dispozici.

Děkuji za rozhovor a vše nejlepší do dalších let!
Ptal se Jan Kolář 

Ještě pomalu doznívají přání, jimiž 
jsme se navzájem častovali na sklonku 
loňského a začátku letošního roku. 
A zároveň už pomalu nastává doba, 
kdy začínáme sledovat, jak se naplňu-

jí. Co bychom si mohli od následující-
ho roku přát my všichni coby občané 
Ďáblic? S čím můžeme být spokojeni, 
a co nám naopak ztěžuje život? A kde 
by šlo ještě něco změnit?

Lidé, kteří bydlí v Ďáblicích desítky 
let, nebo zde dokonce strávili celý svůj 
život, jsou možná k tomu, co jim naše 
obec nabízí, méně vnímaví než my, kteří 
jsme se před kratší nebo delší dobou při-
stěhovali z jiných částí Prahy a můžeme 
srovnávat. Připadá jim jako samozřej-
mé, že dostávají pravidelně možnost 
účastnit se v místě bydliště nejrůzněj-
ších kulturních pořadů, koncertů, pro-
mítání, že jsou zváni na vernisáže a be-
sedy, a co více, že za to všechno většinou 
nemusí zaplatit ani korunu. Totéž platí 
o tradičních „čarodějnicích“, rozloučení 
s létem a mnoha dalších akcích.

Pokračování na str. 3 8

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Prof. Ing Vladimír Smejkal, CSc

Všechno nejlepší do nového roku!

VÍTÁME JE MEZI NÁMI
Nejmladšími občánky Ďáblic v no-

vém roce 2005 jsou:

Jan Pospíšil, 
narozen 1. 1. 2005

Martina 
Purkrtová,
narozená 3. 1. 2005 

Přejeme jim 
a všem dalším nově narozeným dětem 
vše nejlepší, co nejvíce lásky a štěstí 
v rodinném kruhu. Redakce
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SAMOSPRÁVA

ZAMYŠLENÍ

 Zpráva z 11. zasedání Zastupi-
telstva MČ Praha Ďáblice, konané-
ho 16. prosince 2004, kde projed-
nalo těchto 14 hlavních bodů 
programu.

● Schválilo návrh rozpočtového 
opatření č. 3 (prosinec 2004) k rozpoč-
tu MČ Praha–Ďáblice na rok 2004.

● Schválilo návrh rozpočtu MČ 
Praha–Ďáblice na rok 2005. 

● Schválilo uzavření:
1. smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní na část pozemku p. č. 203/1 
a pozemku p.č. 203/8 v k.ú.Ďáblice, 
které by přešly z majetku MČ Pra-
ha–Ďáblice do vlastnictví spol. ATB 
s.r.o. se sídlem Praha 8, Šimůnkova 
1604 a to za navrženou smluvní cenu 
2050 Kč/m2,

2. smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene na vybu-
dování příjezdové cesty a inženýr-
ských sítí, ve které bude uvedena 
celková částka za vybudování veřej-
ného parku jako kompenzace za  
zřízení věcného břemene, kterou  
budoucí kupující zainvestuje v před-
pokládané výši 700 000 Kč. 

● Schválilo převod pozemku p.č. 
587/36 v k.ú. Ďáblice, který bude 
tvořit součást areálu VŠUP do majet-
ku VŠUP za symbolickou částku 
1 Kč s tím, že budou smluvně mezi 
oběma stranami akceptovány pod-
mínky, že na MČ Praha–Ďáblice ne-
budou VŠUP, MŠMT ČR ani dalšími 
soukromými vlastníky vznášeny dal-
ší finanční či jiné požadavky spojené
s dekontaminací předmětného po-
zemku.

● Schválilo podmínky, dle kterých 
budou žadatelům vypláceny příspěv-
ky za změnu topného systému v ro-
dinných domcích ve staré zástavbě 
ve výši 20 000 Kč.

● Schválilo, aby MČ Praha–Ďábli-
ce požádala HMP při finančním vy-
pořádání roku 2004 o ponechání části 
účelové dotace, která byla MČ Pra-
ha–Ďáblice poskytnuta z kap. 02 roz-
počtu HMP.

● Revokovalo své usnesení č. 

096/4/ZMČ ze dne 30. 9. 2004 a ná-
sledně schválilo

1. na základě předložené důvodo-
vé zprávy nová kritéria pro vyplácení 
příspěvku za pobyty dětí v přírodě 
v roce 2005

2. příspěvek ve výši 4000 Kč na 
dítě ve věku 5–15 let 

3. dotaci ve výši 220 tisíc Kč na  
personální zajištění školy v přírodě, 
organizované ZŠ U Parkánu 11 a MŠ 
Kučerové 26

● Schválilo, aby MČ Praha–Ďábli-
ce nadále poskytovala částečnou úhra-
du skládkovného pro občany jako 
kompenzační opatření v souvislosti se 
zřízením a provozem skládky KO  
v k.ú. Ďáblice za podmínek přijatých 
radou.

● Souhlasilo se jmenováním členů 
komise s hlasem rozhodným pro vý-
běr zhotovitele stavby „Přestavba 
hospodářského zázemí MŠ“.

● Schválilo uzavření dodatku č. 2 
ke zřizovací listině příspěvkové orga-
nizace ZŠ U Parkánu 17/11, Praha–
Ďáblice, kterým se řeší převod doda-
tečného majetku MČ Praha–Ďáblice 
(zřizovatele této organizace) do ma-
jetku ZŠ U Parkánu 17/11 v celkové 
výši 105 993,60 Kč.

● Schválilo, 
1. aby MČ Praha–Ďáblice v sou-

vislosti s plánovaným propojením 
ulice Prácheňská s budoucím náměs-
tím požádala o majetkoprávní převod 
pozemků v k.ú.Ďáblice, p.č. 642/1 
(PK 396/16 a PK 396/21) požádat 
o zapsání na LV 860 - HMP, p.č. 
642/2 (PK 396/1) dosud zapsán na 
LV 10002 - Pozemkový fond, p.č. 
642/3 (PK 396/23) dosud zapsán na 
LV 121 - Státní statek v likvidaci

2. zahájení jednání o úplatném 
převodu pozemku v k.ú. Ďáblice, p.č. 
642/4 (PK 399/1), který je zapsán na 
LV 725 – Stejskalovi.

● Schválilo odepsání neidentifikova-
né pohledávky ve výši 24 250 Kč.

● Schválilo odepsání pohledávky 
za J. Diničem ve výši 9589 Kč.

Zpracoval tajemník ÚMČ

Z programu 44. až 46. jednání Rady 
MČ Praha–Ďáblice vybíráme pro in-
formaci občanů některé nejdůležitější 
body, které byly projednány.

Rada:
● Navrhla starostce jmenovat komi-

si pro výběr zhotovitele díla na akci 
„Přestavba hospodářského zázemí 
MŠ“, zastoupenou členy finančního
a kontrolního výboru, členy komise 
výstavby a investic, školské a kulturní 
komise, dále ředitelkou ZŠ a vybra-
ným TDI. Jako člena s hlasem porad-
ním jmenovat Ing. arch. Petra Gron-
waldta - projektanta stavby.

● Souhlasila, aby Městská část Pra-
ha–Ďáblice požádala HMP při finančním
vypořádání o ponechání části účelové 
dotace ve výši cca. 2 250 000 Kč (z kap. 
02 rozpočtu HMP) do roku 2005.

● Souhlasila s poskytnutím finanční-
ho daru ve výši 25 000 Kč oddílu tenis-
tů na výstavbu rozvodu vody v teniso-
vém areálu a jako příspěvek na uhrazení 
výdajů, spojených s plesem tenistů.

● Souhlasila s poskytnutím finanč-
ního daru ve výši 13 000 Kč hasičům 
na nákup žebříku. 

● Souhlasila s poskytnutím finanční-
ho daru ve výši 10 000 Kč SKP Diakonii 
ČCE, který bude využit na pokrytí ná-
kladů, spojených s výstavou uprchlíků.

● Souhlasila s ohledem na skuteč-
nost, že zájmové území budoucího 
areálu VŠUP včetně pozemku p.č. 
587/36 o rozloze 876 m2 je dle prove-
dených sond silně kontaminováno 

a dekontaminace je vykalkulována na 
60 mil. Kč, aby MČ Praha–Ďáblice 
převedla předmětný pozemek za sym-
bolickou cenu 1 Kč do vlastnictví 
VŠUP a to s podmínkou, že na MČ 
Praha–Ďáblice nebudou ze strany 
VŠUP ani MŠMT ČR vznášeny žádné 
další finanční či jiné požadavky, spoje-
né s dekontaminací.

● Doporučila poskytnout příspěvek 
ve výši 4000 Kč na dítě ve věku 5–15 let 
a dotaci ve výši 220 tisíc Kč na personál-
ní zajištění školy v přírodě, organizova-
né ZŠ U Parkánu 11 a MŠ Kučerové 26.

● Souhlasila, aby MČ Praha–Ďábli-
ce zachovala částečnou úhradu sklád-
kovného pro občany, jako kompenzač-
ní opatření v souvislosti se zřízením 
a provozem skládky KO v k.ú. Ďábli-
ce, a to za těchto podmínek:

1. žadatel je držitelem platného 
ohlášení stavebních úprav nebo sta-
vebního povolení ke stavbě či rekon-
strukci soukromého objektu na kat. 
území Ďáblice,

2. žadatel je fyzickou osobou s trva-
lým 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), 
u ohlášení stavebních úprav po dobu 6 
měsíců,

5. kompenzační úhrada MČ za ob-

čana se týká pouze poplatku za sklád-
kovné na skládce A.S.A., nezahrnuje 
náklady za dopravu či kontejnerovou 
službu, 

6. v případě uložení jiného odpadu 
než stavebního (zejména směsného či 
znečištěného) nebude příslušná výše 
skládkovného MČ Praha–Ďáblice 
uhrazena,

7. referát ŽP bude vystavovat obča-
nům písemné potvrzení závazku MČ 
pro A.S.A. na uhrazení 10 t stavebního 
odpadu.

● Souhlasila s návrhem rozpočtové-
ho opatření č. 3 na rok 2004.

● Souhlasila s návrhem rozpočtu 
MČ Praha–Ďáblice na rok 2005.

● Vzala na vědomí předložený nový 
návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace „Základní 
škola U Parkánu 11/17“ v Praze 8–Ďá-
blicích, kterým se řeší částečný převod 
majetku MČ Praha–Ďáblice do majet-
ku Základní školy U Parkánu 11/17 
a souhlasila s položkou v celkové výši 
105 993,60 Kč.

● Souhlasila na základě důvodové 
zprávy FIO ÚMČ s odepsáním  

neidentifikované pohledávky ve výši
24 250 Kč.

● Souhlasila na základě důvodové 
zprávy FIO ÚMČ s odepsáním  
pohledávky za J. Diničem ve výši 
9589 Kč.

● Rada vzala na vědomí informaci 
starostky o zaslání žádosti na OMI 
HMP o zajištění veřejného osvětlení 
(16 svítidel) v lokalitě Pod Hájem, 
v souvislosti s budoucím předáním 
komunikací do správy naší MČ. 

● Rada vzala na vědomí výpověď 
pí. Zvárové – pedagogického dozoru 
v obecním klubu, jejíž důvodem byla 
neukázněnosti a vulgárnosti některých 
dětí. Navrhla opatření a nový režim 
v provozu obecního klubu. Dětem bu-
dou vystaveny průkazky pro členy klu-
bu a ty, které se opakovaně chovají 
neslušně, nebudou vpuštěny.

● Schválila zvýšení nájemného 
v bytech I.–IV. kategorie v bytových 
domech, které vlastní a pronajímá 
Městská část Praha–Ďáblice, a to o 5 % 
s účinností od 1. 1. 2005.

Zpracoval tajemník ÚMČ

O čem se radí radní

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 612 ze dne 
16. 11. 2004, kterým se stanoví lhůty 
pro výměnu občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů

Vláda nařizuje podle § 24 odst. 2 
zákona č. 328/199 Sb., o občanských 
průkazech, ve znění zákona č. 53/2004 
Sb.: § 1) Státní občané České republi-
ky jsou povinni provést výměnu ob-
čanských průkazů bez strojově čitel-
ných údajů, vydaných: a) do 31. 
prosince 1994, za občanské průkazy se 
strojově čitelnými údaji nejpozději do 
31. prosince 2005; žádost o vydání ob-
čanského průkazu občan předloží nej-
později do 30. listopadu 2005; b) do 
31. prosince 1996, za občanské průka-
zy se strojově čitelnými údaji nejpoz-
ději do 31.prosince 2006; žádost o vy-
dání občanského průkazu občan 
předloží nejpozději do 30. listopadu 
2006; c) do 31. prosince 1998, za ob-

čanské průkazy se strojově čitelnými 
údaji nejpozději do 31.prosince 2007; 
žádost o vydání občanského průkazu 
občan předloží nejpozději do 30.listo-
padu 2007; d) do 31. prosince 2003, za 
občanské průkazy se strojově čitelný-
mi údaji nejpozději do 31. prosince 
2008; žádost o vydání občanského 
průkazu občan předloží nejpozději do 
30.listopadu 2008. § 2) Toto nařízení 
nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Výměnu občanských průkazů pro-
vádí Úřad městské části Praha 8–Li-
beň, U Meteoru 6. O výměnu občan-
ského průkazu je možno též zažádat 
na detašovaném pracovišti ÚMČ Pra-
ha 8 v budově Úřadu městské části 
Praha–Ďáblice, na adrese Květnová 
čp. 553/52, Praha 8–Ďáblice (infor-
mační kancelář).

Zpracovala: Anežka Cimbulková, 
referent ÚMČ

Výměna občanských průkazů

Silvestr byl veselý, bujný, hlučný, oh-
ňostroje osvětlovaly oblohu dlouho po 
půlnoci. A jak už to tak bývá, mnozí z nás 
si něco přáli, něco, co změní, obohatí či 
upraví jejich život. Nebudeme kouřit, ne-
budeme se vztekat, budeme chodit brzy 
spát, budeme se věnovat více dětem než 
práci, ty se budou více učit... Všichni ze 
zkušeností víme, že od přání ke skuteč-
nosti je cesta dlouhá a jen máloco z nich 
se podaří naplnit, ale díky za to.

Kruté vystřízlivění  z ideálního světa, 
jaký by měl být, nás čekalo hned na 
Nový rok. Bujará partička se rozhodla 
oslavit Silvestra po svém. Cestou odně-

kud od Ďáblického háje či hvězdárny 
postupně zničili a rozkopali telefonní 
sloup přímo před radnicí, dva zděné 
sloupky před restaurací U Holců, nejmé-
ně dva plastové koše na psí exkrementy... 
Nepochybně toho bylo ještě více. Stydím 
se za ty vandaly, protože koneckonců 
jsou to lidé stejně jako já, a nechápu je. 
Nejde jen o materiální škodu, kterou 
způsobili, ale i o škodu morální.  Vrtá mi 
hlavou, jak se někdo může  takhle cho-
vat. A jen pevně věřím a doufám, že to 
nebyl první výsledek „originálního“ no-
voročního předsevzetí, které znělo:  Ni-
čit, rozbíjet, bourat. Martin Smrček

O novoročních předsevzetích
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8 Pokračování ze str. 1
Nepozastaví se ani nad tím, že pošta 

je jim k dispozici od rána do večera, že 
je tam nečekají dlouhé fronty a otráve-
né obličeje, ale rychlé a přátelské jed-
nání. Že by to mělo být samozřejmostí 
všude? Mohu vás ujistit, že realita je 
jiná, stále ještě mám v živé paměti ne-
konečné fronty a arogantní vystupová-
ní úřednic za přepážkou v několika 
předchozích působištích.

Také o možnosti najíst se tak levně 
a kvalitně, jako v ďáblické restauraci 
Na růžku, si mohou nechat obyvatelé 
vnitřní Prahy jen zdát (jen škoda, že se 
nedaří dodržovat zde zákaz kouření 
alespoň v době podávání obědů, takže 
třeba rodiny s dětmi sem s čistým svě-
domím pozvat nelze).

I k dětem jsou Ďáblice více něž pří-
větivé. Nová moderní škola, množství 
zájmových kroužků, možnost zapojit 
se do turistického oddílu i hudebního 
sdružení, i akcí pořádaných speciálně 
pro ně od maškarních bálů přes vystou-
pení divadelních souborů až po tradič-
ní dětský den či každoroční bezplatné 
výjezdy na školy v přírodě jsou privile-
gií, která všude nejsou samozřejmá. 
Také vybavení a dostupnost dětských 
hřišť se zvolna zlepšují, takže děti ne-
jsou nuceny hrát si na ulicích, jak je to 
realitou v mnoha městských částech...

Určitě je skvělé, že v naší obci fun-
guje (myslím, že ke všeobecné spoko-
jenosti) praktická i dětská lékařka, že 
tu je lékárna (byť co se otevírací doby 
týče příliš nemyslí na lidi, kteří chodí 
do práce), že tu dokonce byla nově 
otevřena špičková oční ordinace.  Je tu 
dobře fungující knihovna, dvakrát týd-
ně si ženy mohou zacvičit v Obecním 
domě pod vysoce profesionálním ve-
dením za nízké ceny... 

Zkrátka je toho mnoho, za co může-
me - a měli bychom - být vděční. Jsou 
však i negativa. Když jsme se před de-
seti lety do Ďáblic stěhovali, byla zde 
velká samoobsluha, prodejna masa 
a uzenin, papírnictví, ovoce a zeleni-
na... Co z toho všeho dnes zůstalo? Dva 
poslední mohykáni v podobě dvou ob-
chůdků s potravinami. I nejdéle vzdo-
rující krámek s ovocem a zeleninou to 
na sklonku loňského roku „zabalil“. 

Ano, já vím, konkurence za rohem čí-
hajících obchodních řetězců je velká 
a děje se to všude, ale přece jenom...

Je v zájmu většiny místních občanů, 
aby obec zůstala co nejvíce soběstač-
ná, ne každý má auto, jsou tu důchod-
ci, maminky s malými dětmi, nemoc-
ní. A koneckonců možnost koupit si 
denně čerstvé pečivo a ovoce by měla 
vyhovovat i těm motorizovaným. 
Vedení obce by se mělo zamyslet nad 
tím, zda není možno nějakým způso-
bem podpořit drobné prodejce, aby 
houfně nemizeli. A pokud se to podaří, 
každý z nás by to měl patřičně ocenit 
a hlavně využívat.

Tento problém se netýká restaurací 
a barů. Ty v naší obci v poslední době 
rostou jako houby po dešti, jen za posled-
ní rok přibyly k těm stávajícím dva další 
podniky: non - stop bar na hlavní třídě, 
a nová restaurace hned za rohem. Nic 
proti nim, i když služeb herny osobně 
stěží využiju a zmiňovaná restaurace se 
od svého otevření halí do hávu tajem-
nosti. I když bydlím hned za rohem, 
netuším, o jaký typ podniku se jedná, zda 
je možné si tam zajít jen tak na kávu, či 
spíše na pivo, zda tam mohu očekávat 
italskou, čínskou, nebo snad tradiční 
českou kuchyni, a v jakých cenových 
relacích. Venku totiž chybí vyvěšený 
jídelní lístek i jakákoli specifikace pod-
niku... Jen letmý pohled oknem naznačí 
přívětivou atmosféru.

Jsem asi netypický případ, protože 
jsem nejen svým bydlištěm, ale 
i pracovištěm vázaná na Ďáblice, a pro-
to intenzivněji vnímám všechno, co 
nabízejí, i čeho se jim nedostává. Můj 
pohled je jistě subjektivní. Vím o tom. 
Před chladnou neutrálností či nezájmem 
dávám přednost třeba i omylnému os-
obnímu vztahu. Nemohu si pomoci. 
Ďáblice mám totiž ráda. A věřím, že 
nejsem sama. Ozvete se i vy ostatní, 
jimž osud Ďáblic není lhostejný?

Lea Smrčková 

Poznámka redakce: Poznámky 
k nové restauraci jsou redakci 
Zpravodaje podnětem k tomu, aby-
chom v některém z dalších čísel se 
tomuto podniku věnovali v rubrice 
CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH.

Všechno nejlepší do nového roku!

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Vánoční besídka v základní škole
Dne 21. prosince 

2004 se konala v sále 
naší základní školy 
vánoční besídka. Žáci 
I. stupně si se svými 
třídními učitelkami 
připravili pestrý pro-
gram, který nacvičo-
vali již od listopadu. 
Dopoledne proběhla 
generální zkouška, při 
které si žáci zkusili 
vystoupení před svý-
mi spolužáky. Odpo-
ledne od 17 hodin se 
konala vánoční besíd-
ka pro rodiče, příbuz-
né a všechny, kteří se 

chtěli trochu vánočně a slavnostně naladit. Děti předvedly všechno, co umě-
ly. Někdy se vloudila chybička kvůli trémě, ale mnohem důležitější byla ra-
dost, snaha a bezprostřednost účinkujících. Zpívalo se, hrálo a recitovalo a to 
všechno nám alespoň trochu připomnělo, že o Vánocích bychom se měli za-
stavit, zamyslet se a obdarovat své blízké nejen dárky, ale hlavně láskou, sho-
vívavostí a porozuměním. Kateřina Balcarová, učitelka ZŠ
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Plán zimní údržby komunikací 
v MČ Praha–Ďáblice v období 1. 11. 
2004–31. 3. 2005

Pro zimní období byl na podzim 2004 
zpracován podrobný plán zimní údržby, 
který začal být realizován až koncem 
ledna s ohledem na celkově příznivé 
předchozí počasí. Zimě však ještě  
zřejmě není konec, proto s ním občany 
Ďáblic seznamujeme. Redakce

1/ TSK Praha–sever zajišťuje úklid 
ulic: Hřenská, Šenovská, Kokořínská 
(část), Ďáblická, Kostelecká

2/
2a/ MČ smluvně zajistí sjízdnost 

a schůdnost místních komunikací:
• zastávky MHD: Květnová, U Spo-

jů, Na Štamberku, Ďáblice (Liběchov-
ská, Kokořínská, Na Lukách – v péči 
majitelů přilehlých nemovitostí)

• chodník při ul. Ďáblické – Ďáblic-
ká č.p. 160 směrem k ul. K lomu

• „obytná zóna“ – ulice směrem od 
lékárny k Battistově cihelně

• náměstí – chodník na jižní straně 
směrem k ul. Ďáblické

• chodník u zastávky Na Štamberku 
(ul. Šenovská)

• chodník pod hvězdárnou směrem 
k ul. K Ovčínu

• chodníky před bytovými domy ve 
správě ÚMČ – č.p. 553, 339, 161, 160, 
88, 66, 18

• místní komunikace (svahové), udr-
žované již v minulém zimním období – 
ul. Květnová, Říjnová, Zákupská, Skal-
nická, Liběchovská, Ke Kinu, Kučerové, 
Na Znělci, při kalamitě přednostně dále 
ul. Legionářů a Chřibská. Ostatní míst-
ní komunikace - úklid bude zajišťován 
operativně jen v případě potřeby.

2b/ MČ nebude zajišťovat sjízdnost 
a schůdnost na úsecích místních ko-
munikací:

• zastávky MHD: Skládka Ďáblice
• chodníky:
➼  ul. Hřenská od zastávky MHD 
Květnová směr ul. Ďáblická
➼  ul. Mannerova (podél RD Fran-
cových)
➼  ul. Ďáblická od areálu POLICIE 
směrem na Březiněves
➼  před kaplí Nejsvětější Trojice
 3/ V případě kalamity, kdy bude 

nutno posílit úklid místních komuni-
kací dle bodu 2a/, je úklid objednán 
u IPODEC a.s. (objednávka č. 84/04 
ze dne 15. 9. 2004).

 4/ Nové obytné lokality budou dopl-
něny skruží s posypovým materiálem

• v zálivu křižovatky ulic Humenec-
ké a Županovické

• na rohu ulic Skalnické a U hájov-
ny nad RD č.p. 813/9

Ing. Jaroslav Černý
místostarosta

Zimní údržba

Již od počátku provázela tento měsíc 
mateřskou školu vánoční atmosféra. Mi-
kuláš, andělé a čerti (v zastoupení žáků 
ZŠ) nás přišli potěšit 3. prosince. Kdo 
by očekával, že nejvíc obav z čertů bu-

dou mít nejmladší děti, mýlil by se. 
I mezi staršími se našly děti, které měly 
z čertů respekt. Drobné dárky od Miku-
láše však překonaly všechny obavy. Tří-
da “Motýlků“ si tento den zpestřila kar-
nevalem čertů a andělů a všechny masky 
včetně paní učitelek byly okouzlující.

Za týden všechny třídy absolvovaly 
polodenní výlet do skanzenu v Přerově 
nad Labem, kde byla výstava Betlémů 
a děti se mohly seznámit s různými vá-
nočními tradicemi. Domů si odnášely 
pěkné zážitky. 

Ve dnech 14. – 16. 12. uspořádaly 
paní učitelky na jednotlivých třídách 
vánoční odpoledne s rodiči. Děti nej-

dříve předvedly, co se od září naučily. 
Největším překvapením byl pro rodiče 
výkon nejmladších dětí. Potom měli 
rodiče i děti možnost posedět a popo-
vídat si mezi sebou i s učitelkami 

u občerstvení a vyrobit společně s ro-
diči nějaké vánoční ozdoby.

Poslední týden před vánočními 
prázdninami přijelo 20. 12. do MŠ di-
vadlo s pohádkou „Sněhurka a sedm 
trpaslíků“. Do tohoto představení byly 
děti aktivně zapojeny a mohly si zahrát 
třeba trpaslíky. Odměnou hercům byly 
šťastné úsměvy na dětských tvářičkách 
a velký potlesk.

Všechny zaměstnankyně i děti MŠ 
přejí čtenářům Ďáblického zpravoda-
je v roce 2005 hodně štěstí a dobré 
pohody.

Za MŠ Věra Hajšmanová

Prosinec  
v mateřské škole
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KULTURA V ĎÁBLICÍCH

Všichni příznivci aktivního muzicí-
rování v Ďáblicích se sešli počátkem 
prosince na mikulášském koncertě 
hudebního sdružení Ďáblík. Toto 
sdružení funguje už dva roky a na 
koncertě dalo široké veřejnosti mož-
nost posoudit, nakolik se mu daří na-
plňovat jeho hlavní cíl. Tím je sdružo-
vání zájmu všech ďáblických dětí 
o aktivní provozování hudby a po-
skytnutí možnosti aktivně se prezen-
tovat v amatérském hudebním tělese. 
Zdá se, že práce vedoucího sdružení 

pana učitele Mgr. Michala Sevruka 
nese své ovoce: počet dětí, působících 
v Ďáblíku, stoupá a věrná mu zůstává 
i mládež, která už opustila brány zá-
kladní školy.

Na mikulášském koncertě se měli 
čím pochlubit, po sólových vystoupe-
ních jednotlivých dětí následovalo spo-
lečné vystoupení mladšího i staršího 

souboru a sklidilo zasloužené ovace. 
Za celoroční snažení odměnil hudební-
ky malým dárkem Mikuláš, který  se 
dostavil na závěr koncertu. Ještě větší 
odměnou všem zúčastněným však byla 
radost z podařeného vystoupení 
a z vlastní interpretace hudby, kterou 
dokázali potěšit i ostatní.

Lea Smrčková

Mikulášský koncert HS Ďáblík - 2. 12. 2004

Je hezké, když se v předvánočním 
povětšinou hektickém čase lidé doká-
žou na čas zastavit a najít si čas na ná-
vštěvu koncertu. Školská a kulturní 
komise lidem v Ďáblicích tuto mož-
nost dala a oni jí dokázali využít. 

Na vánočním koncertě v sále základ-
ní školy tak mnozí rodiče (a nejen oni) 
zjistili, že Michal Sevruk není jen dob-
rým a oblíbeným učitelem jejich dětí, 
ale také skvělým sólistou na hoboj. Spo-
lu se svými přáteli hudebníky Mirosla-
vem Navrátilem (flétna, klavír) a Jaro-
mírem Novotným (fagot) a operními 
zpěvačkami Věrou Novákovou (sólistka 
Národního divadla) a její dcerou, doká-
zal připravit atraktivní hudební program, 

kde nechyběly skladby starých mistrů 
ani oblíbené vánoční melodie. Sklidil 
zasloužený úspěch, potlesk nebral kon-
ce a slova uznání a díků bylo slyšet 
dlouho po skončení vlastního programu. 
Všichni přítomní totiž dostali možnost 
setrvat ještě nějakou chvíli v přívětivých 
svátečně vyzdobených prostorách školy 
a se sklenkou vánočního punče v ruce si 
sdělit své zážitky a popřát si všechno 
dobré k blížícím se Vánocům i do celé-
ho následujícího roku. 

Přejme si i my, abychom si i nadále 
dokázali nacházet k sobě cestu a aby 
takových projevů pospolitosti bylo 
v Ďáblicích i v tomto roce co nejvíce.

Martin Smrček

Vánoční koncert Michala Sevruka  
a jeho přátel - l9. 12. 2004
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Úřad MČ Ďáblice pořádal v sobotu 
15. ledna 2005 již třetí Společenský 
večer. K tanci a poslechu hrála opět 
velmi oblíbená kapela BONUS 
z Roudnice nad Labem, občerstvení 
zajišťovala 1. soukromá hotelová škola 
z Bohnic, letos už s pivem do skla, 
takže ke všeobecné spokojenosti. 

Myslím, že nejen já, ale téměř 
všichni přítomní se velmi dobře poba-
vili a vytancovali a když ve 2 hodiny 
kapela skončila, skoro polovině pří-
tomných se chtělo pokračovat. 

Trochu jsem se obával návrhu paní 
Prokešové, která letáčkem na každém 
stole vyzvala ke kouření mimo školní 
budovu. Ale všichni to přijali, nekuřá-
ci určitě, a odměnou všem byl čistý 
vzduch nejen ten večer, ale i v pondělí 
ráno pro školáky. 

Trošku nás jako pořadatele mrzí 
spíše klesající zájem ďáblických ob-
čanů o tento druh společenského vy-
užití.

Tak snad příště.
Jiří Myslivec

Opět jsme po roce plesali
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V sobotu 5. prosince 2004 jsem se 
zúčastnila jedné hezké tradice - před-
vánočního přátelského setkání seniorů 
naší obce.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se 
zasloužili o zdárný průběh celého odpo-
ledne, o jeho přívětivou a milou atmo-
sféru. Byly to členky sociální komise 
Zastupitelstva naší městské části, dále 

pracovnice zdejší Diakonie a obsluhují-
cí personál, který pečoval o blaho všech 
přítomných podáváním pohoštění. 

Po oficielním zahájení starostkou
paní Ševčíkovou a předsedkyní komise 
dr. Bártovou vystoupil pěvecký krou-
žek dětí, vedený paní Myslivcovou, 
a poté taneční dětský soubor Březňo-

váček z Březiněvse. Obě dvě vystou-
pení byla odměněna velkým potleskem 
a tím také současně oceněna obětavá 
práce vedoucích obou souborů. 

Jako poslední bod kulturního progra-
mu bylo vystoupení hudebního sdruže-
ní pod vedením pana Vomáčky, které 
písničkami Karla Hašlera vytvořilo 
hezké ovzduší pro další dobrou zábavu. 

Ještě jednou dík všem organizátorům!
Vilma Táborská

Senioři se opět setkali
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Krásné odpoledne
Ano, krásné odpoledne jsme pro-

žily 5. prosince v naší škole, kam 
jsme byly my, dříve narození, pozvá-
ni sociální komisí Zastupitelstva 
městské části Ďáblice.

Milé bylo přivítání paní Dr. Bárto-
vé a paní starostky D. Ševčíkové. Ne 
jen bohaté občerstvení,ale také hez-
ké písničky a koledy našich dětí, ve-
dených paní Myslivcovou, a Březňo-
váčci s Českou besedou nám 
odpoledne velmi zpříjemnily. Zazpí-
valy jsme si též při hudbě komorního 
orchestru pana Vomáčky a bylo nám 
hezky na duši.

Děkujeme a těšíme se zase na 
příští setkání.

Červinková za klub důchodců



85
V roce 1969 slavil oddíl padesáté 

výročí svého založení. K této příleži-
tosti byla oddílu předána pamětní me-
daile od ČSTV – Československého 
svazu tělesné výchovy a ČFS – Česko-
slovenského fotbalového svazu za 
vzorné a příkladné vedení a reprezen-
taci oddílu. Na připojené fotografii
jsou dlouholetí členové oddílu a jeho 
funkcionáři.

Když už představujeme v různých 
souvislostech hráče oddílu a funkci-
onáře, nesmíme zapomenout na ty, 
kteří se celých 85 let starali a nadále 
starají o činnost oddílu a vzornou re-
prezentaci fotbalového stánku v naší 
obci. Jsou to právě správci hřiště. Za 
celých 85 let se jich vystřídalo do 
dnešní doby šest. Jako první se ujal 
správce hřiště v roce 1919 zakládají-
cí člen a předseda oddílu pan Josef 
Litera. Druhým správcem byl pan 
Bohumil Novák, třetím pak pan Ru-
dolf Starý. Po něm jako čtvrtý pře-
vzal štafetu pan Miroslav Mlčkovský. 

Po něm převzal tuto odpovědnou 
funkci jako pátý v pořadí pan Jiří 
Kučera, který ji dokázal vykonávat 
plných čtyřicet let – a to až do roku 
2002, kdy správcovství předal panu 
Pacovskému; ten tuto funkci vykoná-
vá dodnes.

Náš sportovní stánek měl až do 80-
tých let minulého století škvárové hřiš-
tě, potom bylo svépomocí hřiště za-
travněno.

V dalších letech byly úspěchy v od-
dílech různě kolísavé. Družstvo dospě-
lých po neúspěších hrálo nakonec až 
II. třídu okresní soutěže. Po doplnění 
kvalitními hráči a poctivé přípravě se 

mužstvo opět probojovalo zpět do I.B 
třídy. V tomto roce 1974 se oddíl do-
čkal opět nového názvu. Hrálo se pod 
hlavičkou TJ Dynamo AGROSTAV 
a to až do roku 1994. Pro vysvětlení: 
AGROSTAV byl zdejší stavební a prů-
myslový závod.

Dík za dobré vedení a činnost oddí-
lu v této době patří členům a funkcio-
nářům, kteří se o to zasloužili. Jsou to 
pánové: Novák Lad., Karásek Jos., 
Kučerové starší i mladší, Mezera Jar., 
Klouda Zd., Jiroušek Petr, Kubů Jos., 
Bednář Mir., Kubice Jiří.

Družstvo dospělých hrálo v těchto 
letech I.B třídu – oddělení B, a měla 
v této soutěži soupeře: Újezd Praha 
4, Tatran SZ, TJ Podolí, Sokol Králo-
vice, Dynamo Pankrác, Slavoj 
Hloubětín, Sokol Březiněves, Avia 
Čakovice, TJ Hostivař, Sokol Uhří-
něves, Uhelné sklady, Vršovice 1870 
a Viktorie 8.

V této soutěži skončilo družstvo na 
7. místě s těmito výsledky: 10 výher, 5 
nerozhodně, 11 proher, skóre 57:48, 
25 bodů. Dorost hrál III. třídu – oddě-

lení D. V soutěži skončil neradostně, 
až na posledním 12. místě: 2 vítězství, 
1 nerozhodně, 19 proher, skóre 22:108, 
5 bodů.

Starší žáci hráli II. třídu – oddělení D 
a dopadli v tabulce hodnocení také 

špatně, stejně jako 
dorost na posled-
ním místě.

Družstvo do-
spělých hrálo až 
do roku 1994 I.B 
třídu. V tomto 
roce – po přícho-
du firmy Vela do

oddílu – se oddíl 

opět dočkal nového názvu „FC VELA 
Ďáblice“. Po doplnění dobrými a kva-
litními hráči se podařilo v tomto roce 
vybojovat postup do I,A třídy pražské 
soutěže. Bylo to už dávno tajné přání 
všech funkcionářů a členů oddílu, aby 
oddíl dospělých hrál vyšší třídu. Za-
sloužil se o to hráčský tým, který tré-

noval Vlad. Pacovský. Kapitánskou 
pásku nosil v první polovině soutěže 
Jirka Kučera ml. a v druhé polovině 
Lad. Strnad. Nejvíce gólů vstřelil Petr 
Halo.

Po dlouhé přestávce se opět poda-
řilo dát dohromady 
družstvo žáků. Jeho 
vedení se ujal pan 
Zdeněk Primke. Ten 
toto družstvo dovedl 
od žáků až do doros-
tu. Ve skupině starší-
ho dorostu si vedli 
úspěšně a vykopali si 
II. třídu.

Tak konečně po dlouhých letech 
se opět v Ďáblicích začala hrát I.A 
třída, což si fandové a funkcionáři 
dávno zasloužili. Dobrá práce výbo-
ru, trenéra a poctivá hra všech hráčů 
přinesla po roce další vysněný sen – 
hrát ještě vyšší třídu. Toto přání se 
uskutečnilo a fotbalový oddíl v roce 
1996 postupuje do Pražského přebo-
ru. Družstvo bylo během soutěže v I. 
A třídě opět doplněno kvalitními 
hráči, ale bylo škoda, že mezi těmito 
jmény bylo málo Ďáblických odcho-
vanců.

V soutěžním ročníku 1996 – 1997, 
kdy se začal hrát Pražský přebor, vedl 
družstvo trenér Vlad. Pacovský. Sekre-
tářem byl i nadále dlouholetý člen vý-
boru pan Josef Karásek. 

Mužstvo hrálo ve složení:
Brankaři: Horník Vilém, Šrámek 

Jan
Hráči: Diviš Petr, Hampl Jiří, Jaho-

da Mário, Kupčík Jan, Muška Jiří 
a Miroslav, Strnad Lib., Šlégr Kamil, 
Tříska Karel, Veniger Pavel, Volf 
Martin

Po ročním působení v soutěži Praž-
ského přeboru jsme obsadili 3. místo 
v konečné tabulce (16 vítězství, 4 remí-
zy, 10 proher, skóre 53:36, 52 bodů). 
V soutěži bylo 16 oddílů. Postup do 
vyšší soutěže si zajistil celek Čechie 
BVB, sestoupilo Tempo Praha.

Soutěžní sezóna 1997/1998 v Praž-
ském přeboru seznala v našem oddíle 
několik změn. Trenérem se stal pan 
Jan Vlček. Rovněž v hráčském kolek-
tivu byly změny. Přišli: brankař Řezáč 
Karel, hráči Boštík Hynek, Krása 
Václav, Krpeš H., Kupčík Jan, Průša 
Jan, Šich Michal, Tesař Pavel, Vyšata 
Karel.

V konečné tabulce Pražského pře-
boru jsme se opět umístili na 3. místě 

s těmito výsledky: 
15 – 11 – 4, 64:47, 
56 bodů.

Jiří Zachariáš
SK Ďáblice

(Pokračování 
kroniky v 2. čísle 
Ďáblického zpra-
vodaje v roce 
2005)

SPORT V ĎÁBLICÍCH

SK ĎÁBLICE – KOPANÁ
1919 – 2004 (3. pokračování)

Odznak klubu 
k 60. výročí

Odznak klubu 
k 50. výročí

Odznak klubu 
v roce 1987

Stará garda v roce 1970

 Funkcionáři a členové klubu při udílení pamětní medaile k 50. výročí založení
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 www.autoavant.cz Ďáblická 2, Praha 8 prodej: 286 001 131
 aa@autoavant.cz po–pá 7–18 servis: 286 001 121

(Placená inzerce)

Komise, pořadatel Termín Akce Poznámka

Školská a kulturní

17. a 24. 2. kino – film bude upřesněn v 18.00 h sál ZŠ

5. 3. karneval pro děti od 14.00 h v sále ZŠ

12. 3. Zelená pohádka ve 14.00 h divadlo v sále ZŠ
Činoherní skupina Praha

Základní škola

1. 2. zápis do 1. třídy 13.00–18.00 h v budově školy

4.3.–15. 4. přípravné hodiny pro 
předškoláky pátky 10.10 – 11.30 h v budově školy, přihlášky do 18. 2. 

5. 4. zápis do MŠ 14.30–19.00 h v budově MŠ

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ NA ÚNOR AŽ BŘEZEN 2005

Poděkování
Vážená paní starostko!
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat za hez-

ký zážitek při setkání důchodců v neděli 5. prosince 2004, 
v den mých 85. narozenin.

Děkuji za dárky a květiny, které jsem dostal od všech 
organizátorů tohoto každoročního setkání.

Zvláště bych chtěl poděkovat Dr. Bártové a celému  
kolektivu sociální komise za tradičně zdařile připravené 
setkání nás dříve narozených.

Václav Hospodský, 14. 12. 2004

Únor často přináší slunečné počasí, prováze-
né velkými mrazy. Zkontrolujte proto zimní za-
krytí některých choulostivých trvalek a hlavně 
stále zelených dřevin, jsou-li navíc vysazeny na 
osluněné straně zahrady. Zimní slunce spolu 
s mrazem by je mohlo spálit! 

Důležité upozornění: nešlapejte na zmrzlý 
trávník. Tráva se poláme a na jaře zde budou vi-
dět hnědé fleky. Po rozmrznutí půdy na konci
února je dobrý čas na vyhrabání starých napůl 
zetlelých listů z trávníku pomocí provzdušňova-
cích hrábí či elektrického provzdušňovače. 
Travnatou plochu je pak dobré posypat směsí 
velmi jemného sklářského písku a na jemno 
prosátého humusu.

Dobrý čas je také na zmlazovací řez v létě 
kvetoucích keřů. Komule Davidova vyžaduje se-
říznout co nejníže nad zemí, ale je nutné, aby 
pod řeznou plochou byly ještě pupeny! Vajgélie 
se řeže jen na koncích výhonů, jinak nepokvete. 
Popínavé rostliny jako plamének je také dobré 

částečně zmladit (prořezat), kvetou totiž na jed-
noletých výhonech. Bude-li pěkně, je dobré začít 
s řezem jabloní. Tyto předjarní měsíce se také 
hodí k odstranění suchých větviček na keřích. 

Trápí vás přerostlá zlatice? Můžete ji velmi 
jednoduše zmladit. Vyřežte u země polovinu 
dlouhých a nevzhledných výhonů. V sezóně 
krásně obrazí novými a další rok můžete zmla-
dit druhou polovinu. 

Koncem února je dobré také sestříhat okrasné 
traviny, vyhnete se tím pozdějšímu nechtěnému 
řezu do nově rašících výhonků. A ti šťastnější z vás 
se na své zahrádce při těchto ještě zimních pracích 
mohou radovat z prvních květů vilínů, jasmínu, 
lýkovce a některých nedočkavých cibulovin. 

Ještě malá rada na závěr - koupené rychlené 
cibuloviny nemají rády teplo, umístěte je proto 
do chladnějšího místa, třeba mezi okna, vydrží 
tak zaručeně mnohem déle. Po odkvětu je vy-
saďte na zahradu.

Filip Adámek

Rady zahradníka
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Trvalá nabídka sociálních  
služeb Diakonie v Ďáblicích

◆  Osobní jednání o individuálních 
potřebách těch, kteří hledají pomoc

◆  Poskytování služby či pomoci 
jednorázově, krátkodobě i dlouhodobě

Co nabízíme:
◆  Pomoc při zajištění základních 

životních potřeb - například:
 - pomoc při hygieně
 - donáška a podání jídla
 - nákupy
 - pomoc při udržování domácnosti
 - asistence
◆  Dovoz a doprovod k lékaři, na 

pedikůru, 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.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU PHARE

HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE

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 březnového čísla pro příspěvky i inzerci bude 18. února 2005.  
2. číslo vychází 4. března 2005. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Kontejnery v obci
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů v Městské 

části Praha – Ďáblice v 1. pololetí roku 2005

Určené termíny:  18. a 19. března 2005 (pátek a sobota) 
22. a 23. dubna 2005 (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

Nová služba pro občany Ďáblic!
V pátek, 10 prosinec 2004 byla dokončená výstavba nového  

HotSpotu na Praze 9–Čakovicích,v areálu cukrovaru.
HotSpot je vybaven sektorovými anténami, které pokrývají 

LETŇANY, ČAKOVICE, PROSEK, STARÉ ĎÁBLICE, VINOŘ, 
HOVORČOVICE, MIŠKOVICE atd.

Pokud máte přímou viditelnost na tento komín, je téměř jisté,že lze ve 
Vaší lokalitě využívat našich služeb. Kvalitní internetová konektivita 
a samozřejmě i plnohodnotný, neomezený přístup do síťě CZFree.Net.

Měsíční paušální poplatky jsou odstupňovány podle rychlosti 
připojení (od 128 kbit do 512 kbit).

Máte-li zájem kontaktujte CZNET: Jiří Doležal, Na Slovance 1130/6, 
182 00 Praha 8, GSM: 776 844 733, e-mail: jiri.dolezal@cznet.cz, web: 
www.cznet.cz, www.kobylisy.net, www.star-os.cz

Již celý měsíc službu využívám a jsem velice spokojený. Ing. Jiří  
Sajdok, Ďáblice, tel. 777 263 696.

Vážení spoluobčané
Tak jako každý podzim i vloni ve 

dnech 26. a 27. listopadu 
2004 byly na obvyklá 
stanoviště přistaveny 
velkoobjemové kontej-
nery. I přesto, že jsme 
Vás prostřednictvím jak 
Ďáblického zpravodaje, 
tak i místního rozhlasu 
žádali, aby byly kontejnery využívá-
ny jen na stanovený odpad z domů 
a zahrad, bylo provedenou kontrolou 

zjištěno, že došlo opět k tomu, že se 
do kontejnerů dostal odpad z podni-

katelské činnosti někte-
rých občanů, tedy odpad, 
pro který nejsou tyto 
kontejnery určeny.

Z těchto důvodů Vás 
opětovně žádáme, aby na-
příště již k tomuto nedo-
cházelo, neboť kontejnery 

jsou poté přeplněny, a nemohou je 
poté využít všichni občané Ďáblic.

Členové kontrolního výboru RMČ

VÝZVA

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

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

ŮNOR 2005
Otevírací doba: Po 18–21, Čt 19–21, Pá 4. a 18. 2. 
19–21, Ne 14–16

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cesto-
pisné v pondělí od 18.30.
14. 2. RNDr. Jan Tomsa: Hvězdářství pozdní antiky 
21. 2. Mgr. Lucie Leikepová: Egypt - putování do 
země faraónů

FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30: 7. 2. Jeho 
jasnosť Slnko, Harmonie světa, Karlův most - papr-
sek staletími.
28. 2. Sluneční soustava dříve a nyní.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Čt 19–21, Pá 4. 2. a 18. 2. 19–21, Ne 14–16, Po 7. 2. 
a 28. 2. 20–21
Volně přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce - povrch se skvrnami
Noční obloha: Měsíc - od 11. 2. do 25. 2.
Saturn - po celý únor
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý únor
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie - za bezměsíčných 
večerů

BŘEZEN 2005
Otevírací doba: Po 18–21, Čt 19.30–21.30, Pá 4. 
a 18. 3. 19.30–21.30, Ne 14–16. Po 28. 3. zavřeno.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cesto-
pisné v pondělí od 18.30.
7. 3. Mgr. Jiřina Pokorná: KORSIKA - hory, moře, 
megality, městečka, Napoleon.
21. 3. Ing. Václav Přibáň: JARNÍ OBLOHA - zají-
mavé úkazy a objekty.

FILMOVÝ VEČER v pondělí od 18.30:
14. 3. Teória relativity, Galaxie, Dialogy s hvězdami.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Čt 19.30–21.30, Pá 4. 2. a 18. 3. 19.30–21.30, Ne 
14–16, Po 14. 3. 20–21
Volně přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce - povrch se skvrnami
Noční obloha: Měsíc - od 12. 3. do 27. 3.
Merkur - od 7. 3. do 17. 3.
Jupiter - koncem března
Saturn - po celý březen
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý březen
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie - za bezměsíčných 
večerů

Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno 
jasná obloha, při nepříznivém počasí (zataženo) se 
koná promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojo-
vého vybavení hvězdárny.

Hledáme  
pedagogický 

dozor
Městská část Praha – Ďáblice 

přijme na práci pedagogického 
dozoru v Obecním klubu mláde-
že pracovníka na 15 až 30 hodin 
týdně (odpoledne). Nástup a od-
měňování dle dohody.

Nabídky doručte do 10. 2. 
2005 na adresu Úřad MČ Pra-
ha–Ďáblice, Květnová čp. 553/
52, Praha–Ďáblice, k rukám ta-
jemníka.

Městská část Praha-Ďáblice 

pronajme
v Praze–Ďáblicích, ulice Ďáb-

lická čp. 339, k. ú. Ďáblice, pří-
zemní nebytové prostory o výmě-
ře 30 m2, zájemci, který nabídne 
nejvyšší nájemné za 1 m2 podla-
hové plochy a rok. 

Písemné nabídky v zalepené 
obálce, označené „Výběrové ří-
zení 339“, doručte do podatelny 
Úřadu MČ Praha–Ďáblice, Květ-
nová čp. 553/52, Praha–Ďáblice, 
nejpozději do 15. 2. 2005

Prohlídka je možná po před-
chozí telefonické dohodě na tel.: 
283 910 723 l. 203, kontaktní oso-
ba Ing. Bronislava Lomozová.
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