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Na začátku jara
strukce ulice Řepné a parkoviště v ulici Hořínecké a U Prefy.
Naše MČ zahajuje vlastními investičními prostředky rekonstrukci chodníčků na Koníčkově náměstí, kde asfalt nahradí zámková dlažba.

kteří se vlastními silami podíleli na
jeho vybudování. Avšak posudky stavebních znalců jednoznačně hovoří
o nemožnosti řešit přístavbu či rekonstrukci a požadují demolici a stavbu
novou. Naše MČ by měla být po dostavění tohoto domu správcem a pochopitelně by rozhodovala i o budoucích
uživatelích bytů, což je nepochybně
dobrá vize.

Zastupitelstvo naší MČ v současnosti uvažuje o realizaci projektů, které bychom navrhli zařadit do programu JPD2 a to znamená usilovat
o dotaci z fondů Evropské unie. O tom,
jak bude tato záležitost našimi zastupiteli projednána, se dozvíte v některém
z příštích Zpravodajů.
Danuše Ševčíková,
starostka

NALÉHAVÁ VÝZVA

Foto: J. Kolář

Vážení čtenáři,
letošní zima se nečekaně prodloužila
a s ní i termíny dokončení některých
stavebních akcí a samozřejmě se oddálilo i zahájení dalších plánovaných
staveb.
Např. z důvodů mrazivého počasí
není prozatím dokončeno oplocení severní části pozemku u bytového domu
„Akcíz“ včetně osazení nových vrat.
Plot v jižní straně se bude řešit až po
odstranění vrátku, který stále ještě
slouží stavebníkům půdního bytu.Ten
by měl být hotový nejpozději na podzim letošního roku. Kromě toho zde
v nejbližší době proběhne demolice
kůlen a úprava terénu, což nepochybně vylepší vzhled okolí domu.
Mrazivé venkovní teploty nedovolily ani začít budovat parčík při východní straně hřbitova. Byly vykáceny
stromy a jakmile budou příznivější povětrnostní podmínky, následovat by
měly úpravy zájmového území, osázení novou zelení a nakonec vybavení
lavičkami a herními prvky pro děti.
Ze stejných příčin se pozdržely
i další dvě stavby, které probíhají v režii Magistrátu hl. m. Prahy a to rekon-

Určitě jednou z nejdůležitějších
akcí v naší MČ, která je zařazená do
investičního plánu Magistrátu hl. m.
Prahy, je demolice objektu kina, na jehož místě má časem vyrůst dům
s chráněnými byty (původně dům
s pečovatelskou službou).
Jsme si vědomi, co kino znamená
pro mnohé naše občany, zvláště pro ty,

Zastupitelstvo naší městské části
bylo informováno o odmítnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny uzavřít
smlouvu s místní oční lékařkou
MUDr. Hanou Peškovou, když další
významné pojišťovny tyto smluvní
vztahy již dříve uzavřely. Proto také
zastupitelstvo na svém veřejném zasedání dne 17. března tr schválilo na
podnět zastupitelů – a to právě s ohledem na veřejný zájem stále narůstajícího počtu občanů Ďáblic a okolní
spádové oblasti o zajištění této zdra-

votní péče i pro pacienty, pojištěné
u VZP – zajistit veřejnou podpisovou
akci na podporu okamžitého vyřízení
žádosti MUDr. Hany Peškové o smluvním vztahu s VZP.
Podpisové archy budou vyloženy
v místní knihovně během návštěvních
hodin pro veřejnost a to od 29. března
do 29. dubna 2005. Vyzýváme tímto
celou ďáblickou veřejnost o aktivní
širokou podporu této podpisové akce.
Záleží na podpisu každého z nás.
Redakce Ďáblického zpravodaje

ŽIJÍ MEZI NÁMI

RNDr. Miloslav Wimmer

■ Pane doktoru, je asi všeobecně známo, že jste
občanem Ďáblic již 55 let, tj. od roku 1950, kdy
byla zahájena stavba 1. panelového domu v tehdejším Československu, jehož jste byl autorem a dodnes jste jeho obyvatelem. Mohl byste se s námi
podělit o vzpomínky na tuto dobu?
V roce 1948 jsem podal návrh do soutěže na bytovou výstavbu, místo vyhodnocení jsem byl povolán do
Studijního a typizačního ústavu Praha a Čs. stavební
závody n.p. zařídily Batistovu cihelnu v Ďáblicích
jako dílny a laboratoře. V roce 1950 jsem byl pověřen
jejich vedením. Pět let jsem bydlel na kruhovce cihelny a jako spolupracovníky jsem dostal partu ze stavby
mládeže. Prvním úkolem bylo vyřešit váhu stropu, poprvé bylo využito bioniky (vývoj stropních konstrukcí
v analogii s vývojem přírodní konstrukce přesličky za
150 milionů let). Navržený stropní panel ze žeber 3 5 cm snížil hmotnost stropu ze 480 na 120kg/m2.
Vlastní skelet prokázal jedenáctinásobnou tuhost. Na
povrchovou úpravu lehkého stavebního panelu byl
udělen čs. patent. V roce 1953 byl skelet dokončen, do
r.1956 provedeny všechny zkoušky a následoval Řád
práce. V dalších letech bylo takto postaveno např. Zahradní Město nebo sídliště Riga v Lotyšsku , systém
byl aplikován Konstruktivou v Mladé Boleslavi.
Hmotnost bytu klesla ze 148 na 77 tun.

■ Nejen čtenářům Ďáblického zpravodaje a vydané publikace Ďáblice (z roku 2000), ale i návštěvníkům různých výstav a akcí v Obecním domě
je dobře známo, že jste dlouholetým a obětavým
kronikářem naší obce. Jak dlouho již tuto činnost
zajišťujete a co všechno jste shromáždil ?
Ďáblickou kroniku založil v září 1975 Josef Růžička. Po jeho smrti v lednu 1986 jsem kroniku převzal. Do března 2005 obsahuje 91 svazků textových
i obrazových zpráv ze života v obci. Kromě toho
jsem obrátil pozornost na historii. Zdrojem informací mi byl před povodněmi Karlínský archiv , bohatý
archiv křížovníků u Karlova mostu a z nakladatelství Akademia Pravěké dějiny Čech. Zajímavé byly
stopy ve vykopávkách halštatské kultury , která se
výrazně zapsala díky solné stezce od rakouského
Solného jezera do severních zemí.

■ Pane doktore, již v roce 2003 jste obdržel od
ministerstva obrany ČR osvědčení válečného veterána. Mohl byste nám přiblížit okolnosti tohoto
významného ocenění?
Celou válku jsem byl členem Zpravodajské
brigády R3 a štábu Niva pro zabezpečení shozů
„Niva skáče“. Vedl jsem partyzánskou skupinu Šumava 22. Z transportu smrti na trati na Nýrsko

jsem pomáhal zachránit několik válečných zajatců, vězňů Koncentračníhi tábora Flosenburk. Zorganizoval jsem zmapování obrněného svazku
SS Thereze v údolí Koryta u Klatov pro tehdy pěší divizi 9. pluku
americké armády. Byl
jsem přidělen jako
průvodce k americké
průzkumné hlídce skupině džípů Indiánů z 9. pluku
s úkolem dojet do
Prahy 6. května.
Z Berouna jsme
však byli vráceni
americkou hlídkou
na demarkační čáru
do Rokycan.
■ Přeji Vám i za
naše spoluobčany hodně zdraví do dalších
let a děkuji
za rozhovor.
Jan Kolář
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O čem se radí radní
Z programu 49. a 50. jednání Rady
MČ Praha–Ďáblice vybíráme pro informaci občanů některé nejdůležitější body, které byly projednány.
Rada:
• Souhlasila se zprávou hlavní inventarizační komise k inventarizaci
majetku a závazků MČ Praha–Ďáblice k 31. 12. 2004 a s vyřazením
movitých předmětů v souladu s písemnými protokoly ústřední likvidační komise.
• Revokovala usnesení č. 155/04 RMČ
v plném znění a to z důvodu nenaplnění dohody mezi MČ Praha–Ďáblice a obcí Radonice, dle které měla
být uzavřena smlouva o spolupráci,
týkající se společného užívání JPO
– Ďáblice.
• Souhlasila s pronájmem místnosti v l.
patře Obecního domu od 8. 4. do 10.
4. 2005. a to na výuku psychoterapie
l. lékařské fakulty UK pod vedením
PhDr. Blanky Čepické.
• Souhlasila s poskytnutím ﬁnančního daru ve výši 10 000 Kč Hvězdárně Ďáblice na podporu její činnosti,
zejména na rozšíření zeleně a údržby okolí budovy hvězdárny.
• Byla seznámena předsedkyní školské a kulturní komise paní Věrou
Prokešovou s plánem akcí na rok
2005.
• Byla seznámena předsedou komise
životního prostředí panem Bořkem
Benešem s plánem akcí na rok
2005.
• Doporučila uzavřít smlouvu na úpravu cest na Koníčkově náměstí:s ﬁrmou FASS s.r.o., za celkovou cenu
ve výši 449 499 Kč.
• Souhlasila, aby do lokality ŠENOVSKÁ II. byla umístěna jedna a do
lokalit NOVÉ ĎÁBLICE I. a II. dvě
nové informační tabule.
• Vzala na vědomí informaci o provedené kontrole dopravního značení
v městské části Ďáblice, kterou provedla Policie ČR. Z požadovaných
opatření vyplynula nutnost označit
„obytnou zónu“ v ul. Liběchovské,
na návěštích „obytných zón“ změnit
max. rychlost ze 40km/h na 30km/h.
Pro TSK byla uložena oprava
dopravního značení na křižovatce

Šenovská - Hřenská a instalace dopravní značky „zákaz zastavení“
v ul. Hřenské, a to pro velice obtížnou průjezdnost touto ulicí.
• Vzala na vědomí informaci, že přípravu projektu pro cíl JPD 2 provedou architekti Hexner - Havrda. Jedná se o přípravu víceúčelové stavby
pro kulturní a sportovní aktivity
obce v prostoru hřiště a restaurace
U Holců. Tento projekt doporučila
jmenovaná komise zastupitelstva
a stanovila i předběžné zadávací
podmínky pro zpracování projektu.
• Vzala na vědomí uzavření smlouvy
mezi ministerstvem obrany jako
převodcem a MČ Praha–Ďáblice
jako nabyvatelem, dle které přechází na MČ Ďáblice movitý majetek
v účetní hodnotě 61 741,12 Kč, který bude využit JPO Ďáblice.
• Rada projednala rozšíření hodin pro
veřejnost v Obecní knihovně, která
byla přemístěna do nových prostor
v přízemí domu s malometrážními
byty, na adrese Osinalická 901/30.
Doporučila výpůjční dobu koordinovat podle zájmu veřejnosti, evidenci knih, výpůjček, objednávání
nového fondu a ostatní knihovnickou administrativu vést v elektronické podobě a doplnit další aktivity v novém prostředí (např. časopisy
– čítárna, kulturní akce se školskou
a kulturní komisí, rozmnožování
materiálů za úhradu apod.).
• Vzala na vědomí doplnění informace z minulého roku, že kromě nákupu 200 ks nových bytových přijímačů místního rozhlasu bude nutno
provést současně i výměnu řídícího
pracoviště VISO 2002 z důvodu
změny kanálu. Od roku 2006 se
musí současný kanál šířky 25 kHz
změnit na max. šíři 12,5 kHz. Celkové náklady s touto výměnou dosáhnou 557 479 Kč (vč.DPH).
• Vzala na vědomí předložený protokol
o výsledku kontroly státní správy na
úseku evidence obyvatel, provedené
u ÚMČ Praha - Ďáblice ve dnech 15.
až 17. 2. 2005. Protokol konstatuje,
že výkon státní správy na tomto úseku je na velmi dobré úrovni.
Zpracoval tajemník ÚMČ

Co si můžeme
nového
přečíst
V naší místní knihovně přibyly

Kerrigen J. - Odplata
Kessler L. - Útěk z lágru
Lanczová L. - Kapky rosy
Lord W. - Junkerský zázrak
Ludlum R. - Altamanův zákon
Nabokov V. - Pnin
Rankin I. - Na šikmé ploše
Rendelová R. - Rotvajler
Rohál R. - L. Kozderková
Sanford J. - Nečekaná oběť
Sheldon M. - Pandora
Small B. - Soukromé potěšení
Souček V. - Pravidla silničního provozu
Stýblová V. - Lučanská mše
Váňová M. - Tereza
Zeman M. - Jak jsem se mýlil v politice
Ivana Midlochová, knihovnice

v lednu až březnu 2005 tyto knižní
přírůstky:
Beverly J. - Pokušení
Block T. - Peklo v oblacích
Cartland B. - Nebe v Hongkongu
Cimický J. - Superstar story
Cimický J. - Náhlá smrt
Cimický J. - Srdce a skalpel
Cinger F. - 12 podob J. Wericha
Coben H. - Podrazák
Denver H. - Léčitelé
Devátá J. - Pravé domácí
Fieber M. - Smrt v zákulisí
Fojtová V. - Sanatorium smrti
Grisham J. - Případ Pelikán
Graftonová S. - R …. jako risk
Higham Ch. - Letec
Humphreys C. C. - Ve službách krále
Christie A. - Zkouška neviny
Julian M. - Bitva o Británii

Dětská hřiště
O problému dětských hřišť a sportovišť v naší městské části jsem do Ďáblického zpravodaje psal již několikrát.
Je nutno připomenout, že nejdůležitějším rozhodnutím v této oblasti bylo
schválení koncepce dětských hřišť
a sportovišť, přijaté zastupitelstvem
městské části dne 30. 9. 2004.
Pro splnění úkolů z citovaného materiálu bylo k dnešnímu dni již provedeno:
- dána výpověď nájemcům zahrádek
v ulici K Lomu (pod hřbitovem),
z parcely byly odstraněny porosty
a stavby,
- proběhl výběr zhotovitele na opravu
chodníků na Koníčkově náměstí, podepsána byla smlouva a oprava začne
v nejbližší době,
- bylo vyzváno 5 ﬁrem, zabývajících

se dodávkami herních prvků na dětská hřiště, o zpracování nabídky pro
lokality Kostelecká, K Lomu, Koníčkovo nám. a Na Znělci.
Předpokládáme, že výběr zhotovitele pro jednotlivá hřiště proběhne nejpozději do poloviny dubna a realizace
nejpozději do konce třetího čtvrtletí
letošního roku.
Nově zřízená dětská hřiště podléhají
periodickým kontrolám tříměsíčním
a ročním.
Kromě toho je třeba provádět denní
kontroly hřišť včetně jejich základního
úklidu. Pro tuto činnost hledáme
schopného pracovníka, který by měl
k hřištím kladný vztah a tuto činnost
chtěl vykonávat. Případní zájemci se
mohou přihlásit u místostarosty.
Ing. Jaroslav Černý, místostarosta

http://www.dablice.com/
INFORMACE Z RADNICE

Jak je to s plánovanou stavbou
„rekonstrukce kuchyně MŠ“

MČ Praha - Ďáblice jako zadavatel veřejné zakázky na předmětnou stavbu
rozhodla celé zadávací řízení zrušit z důvodů vznesených námitek jednoho
z uchazečů o tuto zakázku a vypsala nové zadávací řízení.
Jmenovaná komise bude rozhodovat o budoucím zhotoviteli a po uplynutí
všech zákonných lhůt by se měla stavba zahájit ještě před prázdninami.

Knihovna - návštěvní
hodiny pro veřejnost

Pondělí ................ 13.00–19.00 hod.
Úterý ..................... 8.00–14.00 hod.
Středa.................. 13.00–19.00 hod.
Čtvrtek................... 8.00–14.00 hod.
Pátek ..................... 8.00–12.00 hod.
(Placená inzerce)
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CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH
(dnes výjimečně mimo Ďáblice)

Biodomov
Během let narůstal v Klubu počet rodin i nabízených druhů biopotravin, přibývalo různých akcí, brigád, výletů na
farmy, ale i ochutnávek, besed a dokonce i „přírodních“ módních přehlídek.
Také organizace společných nákupů
byla stále náročnější, až vznikl klubový
internetový obchůdek, který před třemi
lety doplnil již dlouho známý klubový
web: www.biopotraviny.cz
Zatím posledním krokem na cestě
ke zkvalitnění zásobování všech
zájemců o přirozenou výživu bylo dne
20. 12. 2004 otevření prodejny
BIODOMOV v bohnickém obchodním centru Krakov.
Na ploše 85 m2 mohou všichni zájemci formou samoobsluhy vybírat
z široké nabídky. Maminky i s kočárky mohou pohodlně projíždět mezi
regály, radit se mezi sebou nebo s vyškolenou obsluhou. Bezbariérový je
i přístup pro vozíčkáře.
Smutnou zkušeností posledních měsíců je ovšem fakt, že počet spotřebitelů nestoupá jen z důvodu zájmu o šetrně zpracované a chuťově výrazné
potraviny. Stále totiž přibývá těch, kteří jsou nuceni vyhledávat „jiné“ potraviny ze zdravotních důvodů. A nejvíce
varující je, že se jedná většinou o děti,
včetně těch nejmenších.
Dobrou zprávou závěrem je, že kvalitních bezlepkových, chemie prostých
a dalších vybraných potravin i pochutin přibývá a bohnická prodejna BIODOMOV je svým sortimentem důkazem toho, že děti s dietou nemusíme
zeleninu, kozí mléko, syrovátku, sýry, litovat s pocitem, že strádají. Naopak,
obilí na domácí chléb, … atp. Farmáři jejich jídelníček může být i přes jejich
byli rádi, že mají v Praze aktivní spo- omezení dokonce pestřejší než u ostattřebitele, kteří sympatizují s jejich ních dětí a některé i doma vypráví
myšlenkou úcty k přírodě a zdravým o tom, že jim spolužáci jejich svačinu
potravinám – a pražské maminky (sušené ovoce, sušenky, vaﬂe a další
byly spokojené, že mohou bez obav mlsání) závidí … možná je na tom
přikrmovat svá miminka, potom vařit něco pravdy?
starším dětem - no a nakonec i celé
Prodejna BIODOMOV je otevřena
rodině z hodnotných a chutných suro- každý všední den od 9.30 do 18.00,
vin. Pozorovali, jak mizí problém v sobotu od 9.00 do 12.00.
„dostat do dítěte a manžela“ trochu
Doufáme, že se všem návštěvníkům
zeleniny a mléka … ono jim totiž prodejna bude líbit a že v ní najdou
chutnalo i bez pobízení. A navíc přes- vše, co potřebují.
ně věděli, koho a proč podporují svým
Na návštěvu se těší
nákupem.
Veronika a Miloš Růžičkovi

Foto: J. Kolář (4x)

V obchodním centru Krakov (sídliště Bohnice) byla pod značkou BIODOMOV otevřena nová specializovaná prodejna biopotravin, potravin pro
bezlepkovou dietu a alergiky - největší
svého druhu na Praze 8. Na své si ale
přijdou i všichni ostatní, jejichž „zdravotním problémem“ je prostě jenom
mlsný jazýček ...
Před 10 lety vznikl v Praze 8–Ďáblicích Klub přátel biofarem. Sdružení
několika desítek rodin si vedle dalších
aktivit, směřovaných k vesnici a přírodě, společně objednávalo u rodinných ekologicky hospodařících farem

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic provází velmi dlouhá tradice.
Již staří Keltové zapalovali zářící oheň Beltin na počest boha světla a ohně, aby byla zajištěna ochrana
dobytka před nemocemi a bohatá úroda. O půlnoci
mladí lidé ozdobili strom (dnešní májku). Ve středověku byly zapalovány ohně na návrších během tzv.
ﬁlipojakubské noci, neboť 1. května byl svátek sv.
Filipa a Jakuba (dnes 3. května).
Věřilo se, že tento den pořádají nečisté síly - čarodějnice, jinak označované jako megery, ježibaby,
apod., reje (sabaty) na opuštěném místě, kde jsou
přijímáni noví členové a čarodějnice si vyprávějí, co
zlého natropily.
Tento den se čarodějnice mažou kouzelnými
mastmi, aby mohly na sabat přiletět na koštěti, na
vidlích nebo na vepři. Během sabatu je volena
královna, která předsedá ostatním. Hraje se na
buben lidskými kostmi nebo kočičím ohonem,
píská se na lidské kosti. Podává se chutně vypadající jídla ale bez chuti a zápachu. Během kaž-

dého sabatu je ohříván kotel se žábami, hady
a různými jedy.
Postava čarodějnice vychází z pověr, že ďábel se
pohybuje na zemi pouze prostřednictvím člověka,
nejlépe staré ženy. Rovněž je možné tento den o půlnoci, stejně jako na Velký pátek, nalézt poklad pomocí svěcené vody, kapradí nebo hostie.
Na druhé straně jsou zapalovány ohně jako ochrana před těmito silami, například v Německu. Poslední dubnová noc má zahnat čarodějnice, které vládly
v dlouhých zimních nocích. Vatry zapalovali mladí
lidé, u kterých se předpokládalo, že jejich duše jsou
čisté. Překonání těchto sil se pak oslavovalo v prvomájových veselících.
Správně se připravuje vatra na vyvýšeném místě, do
které se házejí nasmolená košťata, ze kterých při spalování vylétají jiskry jako poletující čarodějnice. Když je
oheň menší, přeskakuje se, aby z těla odešlo vše zlé.
Podle různých pramenů zpracovala Veronika
Kostová, školská a kulturní komise
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Co je nového?

Foto: M. Bulirschová (3x)

Během ledna – března proběhla
v naší škole celá řada akcí. Ráda bych
Vás seznámila s těmi nejdůležitějšími.
Především proběhl zápis do 1. třídy.
K zápisu se svými rodiči přišlo 40 dětí.
Paní učitelky si s budoucími prvňáčky
popovídaly, pochválily je za jejich
znalosti básniček, písniček, barev, geometrických tvarů a mnoha dalších
dovedností. Odměnou za výborné znalosti byl pro budoucí žáčky malý dárek, který pro ně připravili žáci školní
družiny. Děti byly opravdu dobře připravené a tak jsem ráda, že žádný z rodičů nepožádal o odklad a v roce
2005/2006 budeme moci otevřít dvě
první třídy.

V lednu nastoupila do školy nová
paní učitelka s aprobací matematika
a fyzika. Zároveň se ujala kroužku výtvarné výchovy. V tom začalo pracovat
20 žáků. Zájem o kroužek byl tak velký,
že od března pracují žáci ve dvou odděleních. S prací žáků v kroužku výtvarné
výchovy a paličkování se budou moci
zájemci seznámit při jarní výstavě v Diakonii. Termín včas sdělíme. Paní učitelce přeji hodně pracovních úspěchů,
žákům i nám ostatním, aby u nás paní
učitelka zůstala trvale a měla tak možnost předat žákům své znalosti.

Další důležitou událostí byl lyžařský kurz. Letos se konal v Jánských
Lázních a mělo se ho účastnit 34 žáků
7. – 9. třídy. Bohužel těsně před odjezdem 3 žáci onemocněli a tak jich odjelo jen 31. Z mého pohledu byl kurz
vydařený. Ubytování dobré, rozhodně
lepší než loni. Strava rovněž dobrá.
Ovšem zde se jistě se žáky neshoduji.
Některým nechutnalo přesto, že si
mohli vybrat ze tří jídel, jiným chyběly
tolik oblíbené hranolky. A srovnání
toho hlavního – lyžování – je jednoznačně ve prospěch letošního kurzu.
Lyžování v areálu Černá hora je u nás
jedno z nejlepších. Jsem ráda, že většinu žáků nadchlo a že se nám podařilo
zajistit množstevní slevy jak na permanentní jízdenku z 2400 Kč na 1800 Kč,
tak na ubytování. Jací byli žáci? Super.
Nemám k nim žádné připomínky a věřím, že i pro ně byl kurz vydařený. Jedinou černou skvrnou na zájezdu byl
úraz, zlomenina ruky. Ta nás opravdu
všechny mrzí, ale věřím, že žák bude
brzy v pořádku. Na závěr bych chtěla
ještě jednou poděkovat instruktorkám,
vychovatelkám i všem žákům za vytvoření báječné atmosféry, která po
celý týden na kurzu panovala.
Co nás ještě čeká? Především škola
v přírodě. Ta se letos uskuteční v Hrušticích na Šumavě opět ve třech turnusech. Nezbývá než si přát, aby proběhla bez problémů a aby se nám podařilo
zajistit zodpovědné vychovatele.
V současné době nám bohužel ještě 2
odpolední vychovatelé chybí. Věřím,
že se nám to s pomocí Vás rodičů nebo
ostatních zájemců podaří a škola v přírodě proběhne ke spokojenosti všech
– žáků, učitelů, vychovatelů i rodičů.
Milada Bulirschová

První zimní měsíce roku 2005 byly
pro děti z mateřské školy rájem zimních sportů. Díky našemu kopci Ládví,
který letos vypadal, že chce zakrýt
celé Ďáblice velkou nadýchanou peřinou, se mohla drobotina pěkně vyřádit. Menší děti se klouzaly na lopatách,
větší předváděly již odvážnější kousky

na bobech. Dětem ani učitelkám se
z kopce, připomínajícího mraveniště,
nechtělo, jen vůně dobrého oběda od
našich paní kuchařek nás vždy přinutila k odchodu. Bylo i několik dní, kdy
jsme vzhledem k inverzi v Praze nemohli na vycházku. Tuto skutečnost
pravidelně zjišťujeme telefonicky
a podle pokynů z hygienické stanice
se řídíme měřícím přístrojem, umístěným v Kobylisích.
Leden a únor v MŠ byl ve znamení
Masopustu a karnevalu. Děti se dozvěděly, co je Masopust, vynášení „smrtky“ atd. Rodiče si společně s dětmi
lámali hlavu nad vymýšlením té nejvhodnější masky. Výsledky byly
opravdu u dětí obdivuhodné a masky
typu „orientální tanečnice, karatistka,
vodník, noc, Červená Karkulka, slepička, Emanuel a Maková pananka“
patřily učitelkám, které rovněž jako
vždy nezklamaly. Děti si odnášely zážitky z módní přehlídky, diskotéky
a karnevalového rejdění.
V tomto roce jsme také už měli tři
divadelní představení, třetí s názvem
„Rozmarné putování“ se uskutečnilo
22. března.
Přejeme další krásné jarní prosluněné dny.
Za MŠ Věra Hajšmanová

Foto: Dana Votrubová (3x)

Novinky z mateřské školy
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Karneval v Ďáblicích
diči a sourozenci, aby si ve slavnostně
vyzdobeném sále společné zadováděli,
zatancovali, zasoutěžili, pochlubili se
svými maskami a pokusili se získat
některou z cen. Celým programem je
provedli dva veselí klauni, kteří dohlíželi na to, aby všichni byli spokojení
a nikdo neodcházel zklamán.
Organizačně patří příprava každoročního karnevalu k nejnáročnějším
akcím: je třeba připravit a vyzdobit
sál, obstarat dárky i hudbu, secvičit
program, sehnat kostýmy, zajistit občerstvení, nakreslit a rozvěsit plakátky..., a po skončení reje všechno zase
uvést do původního stavu. Přesto se
všichni členové shodli, že nelitují vynaložené námahy, protože taková hojné navštěvovaná a nadšeně přijímaná
akce má smysl. Takže na shledanou
příští rok!
Lea Smrčková
P. S. Obzvláštní poděkování směřuje Evaldu Kostovi za zajištění sladkého občerstvení.

Foto: M. Smrček (5x)

V sobotu 5. března, podle kalendáře
již v předjaří, ale ve skutečnosti v mrazech a sněhu, se k budově ďáblické
základní školy hned po obědě začali
trousit první princové, čarodějnice,
vodníci, čerti, Červené Karkulky i Spidermani. A nakonec jich bylo hodné
přes sto! Přišli i se svými rodiči, praro-

Místní knihovna v novém

Foto: J. Kolář (4x)

Den otevřených dveří 28. února předznamenal zahájení provozu naší Místní
knihovny v nových prostorách v přízemí bytového domu v Osinalické ulici
(vedle nové oční ordinace). Zájem veřejnosti potvrdil, že naše obecní knihovna je již považována za trvalou součást
života v Ďáblicích. Proto také jsou odpovídajícím způsobem rozšířeny návštěvní hodiny pro veřejnost (jak o tom
informujeme na jiném místě tohoto
Zpravodaje).

Nové prostory jsou svým plánovaným
vybavením předurčeny i pro postupnou
modernizaci samotného provozu knihovny a to jeho digitalizací (zejména převodem papírové evidence knih na elektronickou). Přáli bychom si rovněž,
abychom už co nejdříve mohli chodit
i do naší knihovny– jako v jiných měst-

V nových podmínkách má však
knihovna postupně začít plnit i další
významnou funkci a to především jako
internetová čítárna pro veřejnost. Tomuto účelu je již také připraven samostatný prostor, v němž budou – v součinnosti s celopražskými orgány
– umístěny odpovídající počítačové
sestavy s trvalým připojením na internet. Zde by také měla být organizována
např. avizovaná výuka počítačové graských částech Prahy – s čipovou kartou, motnosti pro seniory.
umožňující vyšší výpůjční komfort (např.
Tyto modernizační tendence by však
automatické připomínání končící výpůjč- v žádném případě neměly být cílem, ale
ní doby konkrétní knihy a možnosti je- jen prostředkem k tomu, aby co nejvíce
jího prodloužení pomocí e-mailů aj.). podporovaly zájem ďáblické veřejnosti
Podobné platí pro možné využívání in- o knihy, o nejrůznější žánry literatury
ternetu při operativním objednávání – české i cizí.
nových knih a dalších služeb.
Jan Kolář
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Anketa Ďáblického zpravodaje
Ďáblicky zpravodaj jako takový se
mi zdá velmi dobrý, čtu ho pravidelně.
Řekla bych, že o dění v Ďáblicích informuje dobře.

Problému se psy se týkal i další názor,
který ale přišel v telefonické podobě.
byvatelka Skalnické ulice si
stěžovala na přístup „pejskařů“. Naproti jejich domku je
volná parcela a místo se stalo oblíbenou
trasou majitelů, kteří sem vodí venčit
psy. Psi se však neomezují pouze na
parcelu a celá ulice podle toho vypadá.
Paní se zmínila, že se již několikrát snažili s majiteli psů komunikovat, ale byli
vždy hrubě odbyti nebo se dokonce majitel otočil zády a odmítl komunikovat
úplně. Velmi jim to prý ztrpčuje jinak
příjemné bydlení v Ďáblicích.

O

Přesto, že anketní lístky jsme roznesli jen týden před uzávěrkou, ozvali se
Zpravodaji pohotově někteří obyvatelé
se svými názory, postřehy a problémy.
Většina názorů však měla jedno společné – vyplývá z nich, že se novým obyvatelům bydlení v Ďáblicích líbí, ale...
A ta „ale“ mají podobu drobností i závažnějších problémů. Posuďte sami.

J

menuji se Zdenka Kroupová
a jsem nově nastěhovaná v Osinalické ulici. Mohu Vám upřímně
říci, že jsme nadšeni okolím a jsme spokojeni, že bydlíme v tiché části Prahy.
Dětská hřiště jsou úžasná a řekla bych,
že jich tu je dostatek. Jen jedno mi zde
vadí: jsou tu jen dvoje potraviny. Vím,
že minutku odtud je Globus, Kauﬂand
atd., ale když člověk něco zapomene.....
U nás v domě jsem čekala nějaké malé
potraviny ale nejsou zde. No, to ale je
horší pro občany bez auta nežli pro mě.
A ještě jednu připomínku mám: Ty autobusy! Od 9 hodin ráno jezdí pouze 2x
do hodiny. Mé připomínky nejsou tak
zásadní, aby se mi v Ďáblicích nebydlelo dobře. Je to tady opravdu ideální
pro děti i pro nás rodiče. Na otázku,
zda jsme se setkali se starousedlíky,
musím odpovědět kladně. Známe se
již s lidmi odsud, jsou to převážně jen
o pár let starší lidé a musím říct, že nás
přijali opravdu hezky. Bohužel Zpravodaj jsme ve schránce neměli ani jednou
a já myslím, že je to škoda. Ráda bych
se dozvěděla o novinkách a vůbec o Ďáblicích více.

D

o Ďáblic jsme se přistěhovali asi tak v říjnu. Bydlíme
v těch nových rodinných
domech mezi hřbitovy. Je to tu fajn,
i když nám docela vadí spojení. Když
jdu na zastávku autobusu, tak si nemůžu vybrat na jakou :-). Když půjdu
k Ďáblickému hřbitovu, je to do kopce
- trvá to nejmíň 9 min pěšky + 5 min
busem, na Květnovou 8 min pěšky + 6
min busem a na Kokořínskou jdu málo
kdy, jen když mám chuť jít do cukrárny,
to jdu z kopce a jsem tam za 7 min, ale
bus jede 10 min na Ládví. Chtělo by to
ještě nějakou zastávku. Jinak nám tu
nic nechybí.
Paní Šmídová a manželé Melišíkovi
ze Županovické ulice do Zpravodaje
napsali:

P

ři hledání nového bydlení nás
zaujala lokalita Ďáblice svojí
zelení, klidem, dobrým dopravním spojením i občanskou vybaveností.
Obzvlášť oceňujeme upravenost a čistotu
místních ulic. Možnosti příjmu bezdrátového místního rozhlasu využíváme.
Zpravodaj už dostáváme – úroveň je
vyhovující. Rádi se účastníme akcí, pořádaných přímo v Ďáblicích, hlavně akcí
pro děti. Při setkání se „starousedlíky“
i „novousedlíky“ shledáváme jen sympatie. Všechna očekávání z bydlení se splnila k naší plné spokojenosti. Škoda jen,
že není možné zajistit omezeni rychlosti
v ulici Šenovská a postavení přístřešku
na autobusové zastávce Liběchovská.
V zimě jsme hojně využívali kopec nad
radnicí k sáňkování. Přilehlá silnice je
nechráněná, a proto bychom přivítali
osázení hranice kopce hustými keři.
Další obyvatelka Županovické ulice,
paní Matějková je se životem v Ďáblicích také docela spokojena:
sme jedni z nových občanů
Ďáblic, bydlíme zde jeden rok.
Celkově se mi tu líbí, jen je pro
me změnou trochu „vesnický“ způsob
života. Tím myslím to, ze se lidé hodně
navzájem znají, vědí o sobě. Vždy jsem
bydlela v Praze v místech, kde to tak
nebylo a nejsem na to zvyklá. Samozřejmě to má výhody i nevýhody. Z věcí,
které se mi opravdu líbí, je např. pěkná
mateřská školka. Vypadá pěkně zvenku
a také na ni mám dobré reference. Podle
toho, co jsem slyšela, na mně působí
rodinně, ne jako typické skolky např.
na sídlišti. Využíváme také možnosti
kupovat obědy v základní škole U Parkánu, to považuji za velkou výhodu.
Celkově mi Ďáblice jako čtvrť připadají
moc pěkné, jsou tu pěkné domy a pěkné
okolí (třeba Ďáblicky háj).
Co se mi naopak nelíbí, dokonce z čeho
mám trochu obavy, jsou psi. Když procházíme okolo některých zahrad, zuřivě na
nás psi štěkají a někdy to skoro vypadá,
ze snad přeskočí plot. Máme malé dítě
a nechci ani pomyslet, co by se mohlo
stát, kdyby se pes ven opravdu dostal.
V této souvislosti bych uvítala i oplocení
dětských hřišť a přikrývání pískovišť. Také
mam obavy z krádeží, v nových domech,
kde bydlíme, již bylo vykradeno několik
sousedů. Dokonce jsem slyšela, ze se to
stalo v noci, když nahoře spali.
Se starousedlíky jsem se do přímého
kontaktu zatím nedostala.

J

Zatím poslední email do termínu
redakční uzávěrky přišel od Ing. Petráskové:
ako jeden z nových (oﬁciálně budoucích) obyvatel Ďáblic Zpravodaji děkuji za zájem o naše
názory a o to, jak se nám tu líbí. Píšu
skutečně jen za sebe, resp. za naši rodinu, i když věřím – jak znám již několik
našich sousedů, že podobně na tom bude
více nových obyvatel. Pozemek v Ďáblicích jsme koupili proto, že bydlení zde
pro nás znamená ideální řešení pro život
v hlavním městě. Blízko lesa, takřka na
vesnici, nikoliv však daleko v jakémsi
umělém satelitu za Prahou. Přestěhovali
jsme se sem ostatně jen z druhé strany
lesa, z Kobylis („Ďáblického sídliště“),
kde jedinou nevýhodou bydlení byl náš
malometrážní byt. Takže i proto jsme tu
ihned jako doma.
Starší dcera Eliška začala v místní škole chodit do první třídy, velmi
dlouho jsem zvažovala, zda ji přece jen
nebudu dovážet do veleznámé a prestižní Žernosecké, kam spadala. Chtěli
jsme však bydlet tady a také sem patřit.
Dnes nelituji, problémy se školou nemáme. Také bych si přála, aby mohla
brzy chodit do/ze školy sama, ale tady
chci upozornit na první problém: bojím
se rychle jedoucích aut po Ďáblické
ulici, hlavně směrem z Kobylis dolů do
obce, když si asi většina řidičů myslí,
že je za městem a řítí se jak šílená.
(Mám tedy na mysli první přechod
u cukrárny „U Emy“). U druhého přechodu – pro nás – u hospody „Na růžku“ je to již kapánek lepší, i tak bych
ale uvítala nějaké bezpečné řešení, tj.
světelnou signalizaci, zpomalovací
pruhy, policistu v školní čas, častější
měření rychlosti a následné policejní
kontroly apod.
Druhý a hlavní problém se týká naší
nové čtvrti, nazvané tuším Nové Ďáblice. Velmi by mě zajímalo, zda a jak
my v našich nových obydlích zajímáme ďáblickou radnici. Zda je dobře informována o našich problematických
vztazích se společností Ekospol, se
stavebním úřadem pro Prahu 8 a zda
se může nějak angažovat v náš prospěch – a koneckonců tedy i svůj.
Problém ohledně koupě pozemků,
stavby a kolaudace domů je složitý
a vhodný pro jiné dopisy a diskuse.
Jen stručně: od společnosti Ekospol
jsme koupili pozemek na stavbu RD
za cenu, která dle smlouvy písemné
a ústní zahrnovala již vše včetně sítí,
komunikací, osvětlení apod. Zkrátka vše, aby stavba dostala povolení,
mohla být postavena a zkolaudová-

J

na. Bohužel dlouhou dobu po koupi
pozemku chce po nás Ekospol další
nemalé peníze na stavbu „druhé fáze
komunikací“ - na chodníky, osvětlení
(o slíbeném parčíku a výsadbě stromů
nemluvě) – bez níž údajně nelze kolaudovat.... A tak tu budeme všichni
asi žít načerno, potmě a v blátě bez
chodníků. Protože my jsme přesvědčeni, že jsme zaplatili vše a navíc dle
platného stavebního povolení můžeme
kolaudovat. Ekospol si to asi špatně
spočítal a nechce dál ukrajovat ze
svého zisku a ﬁnancovat chodníky,
obrubníky a lampy. A obec to platit
také nebude a možná je jí to fuk? Jak
asi tedy bude vypadat nová moderní
čtvrť obce Ďáblice?
Přejeme si tedy, aby se z toho našeho zabláceného staveniště opravdu stala vysněná zástavba a rádi se
tu opravdu usadíme. Proto přivítáme
jakoukoliv možnost debaty či pomoci
ze strany obce.
Dále samozřejmě uvítáme např.
možnost příjmu bezdrátového místního
rozhlasu, donášku Zpravodaje (pro nás
obojí je novinka) a další zprostředkování informací o obecních záležitostech.

P

o tomto emailu se však ozval
telefonicky ještě jeden nový
obyvatel, pan Dačev, který si
stěžoval na stejný problém s Ekospolem, který popisuje paní Petrásková.
Vyslovil přání, aby se o celou záležitost
zajímala také obec a přivítal by debatu
s radnicí na toto téma, neboť ve věci je
dle jeho slov angažován také magistrát
a Praha 8 a debata by možná pomohla
věci rychleji vyřešit. Stěžoval si také
na postupy Ekospolu, vágní formulace smluv a další potíže, které jednání
s Ekospolem doprovázejí.
Chtěla bych za Zpravodaj poděkovat všem novým obyvatelům za jejich
názory a také upozornit, že anketa
tím zdaleka není uzavřená. Přivítáme
další vaše názory pozitivní i negativní
a v příštím čísle jim opět dáme prostor.
Rádi bychom vybídli také ostatní občany Ďáblic, aby připojili svůj názor
a zaslali ho Zpravodaji.
(Některé příspěvky byly redakčně
upraveny, ale nebyly kráceny.)
Tereza Adámková

Poznámka
vedoucího redaktora

Dosud získané ohlasy na Anketu a zaslané názory jsou pro nás mimořádně
významné, protože znovu potvrzují, že
právě nový, neotřelý pohled zaměřuje
„reﬂektor“ pozornosti na věci a problémy, které už starousedlíci nevidí tak
palčivě nebo necítí potřebu se k nim
vyjadřovat.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ke
zmiňovaným problémům a názorům
– spolu s těmi, které ještě redakce do
redakční uzávěrky 4. čísla Zpravodaje
(tj. 22. dubna tr.) obdrží – uveřejníme
ve stejném 4. čísle (a obdobně podle
potřeby i v číslech dalších) vyjádření odpovědných pracovníků radnice
(starostky, místostarosty a tajemníka), kterým Vaše názory budeme také
plynule předávat pro operativnější
zjednání případných nebo možných
kroků k nápravě.
Ing. Jan Kolář

ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJ

duben 2005
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ NA DUBEN 2005
Komise, pořadatel

Zpracovala M. Bulirschová

Diakonie

Školská a kulturní

Základní škola

Termín

Akce

Poznámka

8. 4. 05

Sbírka šatstva

19. 4. 05

Vernisáž výstavy Barbory Veselé
„Ruční papíry“

2. 4. 05

Odpolední posezení s tancem
a hudbou K. Hašlera

v sále školy od 15.00 hodin

30. 4. 05

Čarodějnice

od 17.00 na hřišti U Holců

5. 4. 05

Zápis do MŠ

14.30–19.00 hodin v budově MŠ

Promítání filmů

14.00–18.00 hodin v budově Diakonie – Obecní dům
18.00 hodin Obecní dům

(zatím odloženo, není potvrzena licenční smlouva na promítání)

HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 768
tel.: 283 910 644
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs

KVĚTEN 2005

Otevírací doba: Po 18–21, Čt 21–23, Ne 14–16
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30
2. 5. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: ŽEŇ OBJEVŮ 2004
16. 5. Ing. Jiří Burdych: ISTANBUL – město dvou světadílů.
FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30:
9. 5. APOLLO 10, APOLLO 11

www.autoavant.cz
aa@autoavant.cz

23. 5. APOLLO 12, APOLLO 14
30. 5. APOLLO 15, APOLLO 16
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Čt 21–23, Ne 14–16
Volně přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami
Venuše – za dobrých podmínek
Noční obloha: Měsíc – od 10. 5. do 24. 5.
Jupiter, Saturn – po celý květen
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý květen
Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha, při nepříznivém počasí (zataženo) se koná
promítání ﬁlmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

Ďáblická 2, Praha 8
po–pá 7–18

Ďáblické Zlaté stránky
Ďáblický Zpravodaj připravuje vydání
Ďáblických Zlatých stránek. Bude se
jednat o seznam ďáblických ﬁrem a důležitých telefonních čísel.
Nabízíme všem Ďáblickým podnikatelům možnost být ZDARMA zařazen
do tohoto seznamu, který bude publikován jako zvláštní příloha některého dalšího čísla Ďáblického zpravodaje. Přivítali bychom doplnění telefonního spojení
– vedle názvu ﬁrmy či služby - též charakteristikou či oborem podnikání.
Zájemci se mohou přihlásit pokud
možno co nejdříve na e-mail: dablicky.
zpravodaj@centrum.cz nebo telefonicky
na tel.: 777 949 348 (Tereza Adámková).
Za nápad na vydání seznamu děkujeme paní Špačkové.

prodej: 286 001 131
servis: 286 001 121
(Placená inzerce)

ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJ
Antonín Růžička, fa. Taxus

◆ 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)

Sídlo firmy: Stará Boleslav, 5. května 367
Provozovna: Praha 8–Ďáblice, U Parkánu 4
Telefon 606 848 898, 737 588 811, fax 283 910 194

Rady zahradníka na duben

Konečně jsme se dočkali. Zima usoudila, že boj s teplým počasím začíná být
marný a k libosti většiny z nás ustoupila.
Již od poloviny března se naše zahrady
rozjasnily krásnými jarními cibulovinami. Jen co se otevřou brány zahradnictví
můžeme začít s výsadbou nejrůznějších
květin, dřevin a třeba také stromů.
Současné nabídky rostlin v zahradnictví jsou nepřeberné. Dejte však velký pozor na výběr rostlin. Pečlivě se
dopředu informujte, jaké má vybraná
rostlina klimatické a stanovištní nároky. To znamená, jestli má ráda slunce
nebo stín, jestli má ráda kyselé nebo
zásadité půdy, jaké má nároky na vláhu a v neposlední řadě jakých dorůstá
rozměrů. Mějte na paměti, že rostliny
nemohou být přerostlé, jsou pouze
špatně zvoleny na dané stanoviště.
A ještě jedna velmi důležitá věc: je-li rostlina dostatečně mrazuvzdorná
v našich podmínkách! Bohužel, ne
vždy jsou tyto nezbytné údaje u rostlin
uváděny. Dejte také pozor při ne vždy
úplně šťastné inspiraci v nejrůznějších
časopisech, kde jsou doporučovány
mnohdy i rostliny, které v našich podmínkách mají pramalou šanci na přežití. Jako například zástupci rodu Hebe,
někteří zástupci rodu Rhododendron,
speciálně žlutě kvetoucí, kteří vyžadují

(Placená inzerce)

LETNÍ DĚTSKÝ
TÁBOR
Tábor s tématicky zaměřenou celotá-

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 POSKYTNEME 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

(Placená inzerce)

Rodina – rodiny:
…………………………………
Adresa: Praha 8–Ďáblice,
ulice…………........................…číslo popisné ……..
Počet osob:…………

duben 2005

Zahradnické služby

S ohledem zejména na nové
občany Ďáblic zavádíme tento
ODBĚRNÍ KUPÓN pro bezplatné vydání vuřtů, limonády
či piva na připravované akci
ČARODĚJNICE, konané dne
30. dubna tr. od 17 hodin.

✁

ODBĚRNÍ
KUPÓN

Zde odstřihnout
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borovou hrou (detektivní kanceláře).
Termín 13.–27. 8., cena 3310 Kč včetně
výletů, pojištění atd. Ubytování v chatkách a podsadových stanech (starší
chlapci), jídlo 5x denně.
Součástí základny je dřevěná jídelna,
sprchy, záchody a hřiště na fotbal
a volejbal.
Petr Sedlák - „Pes“, tel.: 721 982 932,
http://web.telecom.cz/sathava.
(Placená inzerce)

Roznáška Zpravodaje
Vážení spoluobčané, tímto se Vám
omlouvám jménem tiskárny Denoc, za
opožděné dodání Ďáblického zpravodaje.
V tiskárně došlo k nedorozumění
a drobným technickým problémům, proto byl minulý Zpravodaj dodán do Ďáblic
místo v pátek až v pondělí.
(MiB)

zvláště důkladný zimní kryt a jejich
přezimování nemusí být vždy úspěšné.
Malá rada na závěr: chcete-li si zhotovit trvalkový záhon, tak ve vymezeném
prostoru půdu velmi důkladně zbavte jakýchkoliv nežádoucích rostlin, zrejte ji
a přidejte do ní kvalitně zetlelý humus.
Trvalky do něj pak vybírejte podle výše
uvedených zásad. Při výsadbě koupených
rostlin v kontejnerech kořenový bal zespoda opatrně nastříhněte, aby rostlina
rychleji zakořenila do okolní půdy. Pravidelná citlivá zálivka po výsadbě je absolutní nutností.
Filip Adámek

SLUŽBY
☞ Zasklívání lodžií přímo od výrobce,
certifikovano, nejnižší. ceny, volejte zdarma tel. 800 158 746, s tímto inzerátem
sleva 5 %. Balkonsystem, s.r.o.
☞ Pevné telefonní linky bez paušálních
poplatků i u Vás doma.
V minulém vydání Ďáblického zpravodaje jsme Vás informovali o alternativní
možnosti připojení k internetu. Firma
CZNET, která toto nabízí, přichází v těchto
dnech s další novou službou, která si zaslouží Vaši pozornost. Pokud si pořídíte již
zmíněnou službu připojení k internetu, lze
mít i přes použité zařízení také PEVNOU
TELEFONNÍ LINKU a to bez měsíčních
poplatků a nutné závislosti na kabelech
Českého telecomu.
Jedná se o moderní zařízení, díky kterému
budete mít vlastní, pražské telefonní číslo, na
které se Vám všichni dovolají, stejně jako
u klasické pevné linky od Českého telecomu.
Systém účtování je v reálném čase, takže
máte k dispozici okamžitou kontrolu nad výpisy hovorů a zbývající částkou k provolání.
Služba funguje podobně jako Twist, Go,
Oskarta, tedy placení stálých poplatků je minulostí. Na závěr stojí za zmínku, že k zařízení se připojuje standardní telefonní aparát
a služba nabízí CLIP (zobrazení čísla volajícího a další vlastnosti moderní tel. linky).
Pro zajímavost vybíráme z ceníku:
- zřízení internetu+tel.linky (až 2 veřejná
tel. čísla): cca. 8000 Kč
- měsíční poplatky–paušál: zdarma
- cena 1 minuty volání po Praze: ve špičce
1,40 Kč, 0,85 Kč mimo špičku
- cena 1 minuty volání v síti CZNET:
0,10 Kč, nebo zdarma dle tarifu
Kontakt: CZNET.CZ
Na Slovance 1130/6, 182 00 Praha 8
Tel.: 226 228 555, 776 844 733
Web: www.pripojenikinternetu.cz
www.cznet.cz
Email: info@cznet.cz
(Placená inzerce)

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 květnového čísla pro příspěvky i inzerci bude 22. dubna 2005.
4. číslo vychází 6. května 2005. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

