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O hromadné dopravě, komunikacích
a dopravním značení v městské části

Hromadná doprava a dopravní značení v naší městské části je předmětem
polemik a časté kritiky občanů na stránkách posledních čísel Ďáblického zpravodaje. Jsou to oblasti, které snad nikdy
nebudou vyhovovat představám všech
občanů. I já osobně jsem byl „vtažen“
do diskuze o těchto problémech a přislíbil jsem se k nim vrátit po vyjádření
příslušných odpovědných organizací,
což tedy tímto příspěvkem plním.
Hromadná doprava se objevila jako
téma i v názorech občanů v anketě
ĎZ. Malá frekvence linek, především
linky č. 103, byla dokonce předmětem
petice občanů, která byla předána
k vyjádření ROPIDu. Vybírám z odpovědi ředitele ROPIDu: „Na základě
přepravních průzkumů, provedených
v rámci vyhodnocení provozu povrchové dopravy po prodloužení linky C
metra, nebylo zjištěno přetížení spojů
linky PID č. 103 v mimošpičkových
obdobích (pozn. - těch se zmíněná petice týkala). Vzhledem k této skutečnosti a vzhledem k úsporným opatřením v rozpočtu Hl. m. Prahy není
v současné době možné požadované
posílení realizovat.“
K dalšímu problému, kterým je vyřešení dopravní obslužnosti lokality
Nové Ďáblice, ředitel ROPIDu přislíbil, že „vzhledem k nárůstu počtu obyvatel z titulu nové výstavby však v současné době provádíme ověřovací
průzkumy, jejichž výsledky budou použity i v rámci přípravy řešení obsluhy
lokality Nové Ďáblice. Konkrétní návrh

změny řešení obsluhy území Vaší MČ
s Vámi projednáme v nejkratším možném termínu“ (dopis z 17. 5. 2005).
Jak si výše uvedené odpovědi přeložit do současné reality ?
Peníze v rozpočtu Hl. m. Prahy
v přebytku určitě nejsou, tudíž další
nároky na zvýšení frekvence linek
MHD jsou alespoň dočasně bezpředmětné. Bude úspěchem, pokud letos
dořešíme dopravní obslužnost lokality
Nové Ďáblice bez negativního dopadu
na omezení stávajících linek MHD
(v tomto smyslu již nám bylo možné
„řešení“ rovněž naznačeno).
Nakonec jeden příslib, který snad
vyřeší oprávněné kritické připomínky
cestující veřejnosti k absenci dostatečné kapacity staničních přístřešků na
autobusové zastávce Ládví – směr Prosek (nástupiště linek BUS do Ďáblic).
Podle poslední zprávy odboru dopravy
ÚMČ Praha 8 by se měla situace zlepšit a přístřešky by měly být zřízeny
v průběhu června či července t.r.
Nyní několik poznámek ke komunikacím a dopravnímu značení v naší
MČ. Slíbil jsem, že budu informovat,
jak dopadl problém dopravního značení v ulici Hřenská a s ní související
stížnost některých občanů z této ulice.
Na základě dohody odboru dopravy
ÚMČ Prahy 8 a Policie ČR – DI s naší
MČ bylo jako kompromisní řešení realizováno zřízení přechodu pro chodce
u zastávky MHD BUS Liběchovská
a dále provedena úprava dopravní
značky „ Zákaz stání“ s tím, že byla do-

plněna o dodatkovou tabulku s textem
„7–17 hod.“ Tato úprava tedy umožňuje
během dne při jižní straně ulice zastavit
na nezbytně nutnou dobu, v době od 17
hod. do rána 7 hod. je možné vozidly
parkovat. S touto úpravou vyjádřil souhlas i DP Hl. m. Prahy. V současné
době se ještě jedná s odborem dopravy
o možnosti rozšířit úpravu značky „Zákaz stání“ na soboty a neděle.
Podle potřeby jsou dopravní značky
v naší městské části průběžně měněny
za nové. Impuls k tomu nám dávají
většinou občané sami, kdy upozorňují
na značky opotřebené a většinou zkorodované, dále se stavem dopravních
značek zabývá kontrolní výbor zastupitelstva a v hlavní řadě Policie ČR –
DI. Některé značky jsou jen upravovány (např. nedávno se na značkách
„Obytná zóna“ měnila rychlost ze
40 km/h na 30 km/hod.).
Dopravní značky jsou samozřejmě
vítaným objektem pro vandaly a sprejery. V té souvislosti např. došlo k poškození dodatkové tabulky DZ B 4 „Zákaz
vjezdu nákladních automobilů“ u bytového domu č.p. 160/4 na ulici Ďáblické
(akcíz), kde vandalové strhli přelep se
slůvkem „JEN“ a vespod se objevilo
„MIMO“. Tím značka dostala jiný smysl, který se stal vítaným tématem k polemice v minulém Ďáblickém zpravodaji. Nechci o tomto článku diskutovat,
snad jen chci podotknout, že svědčí
o tom, že autorka nemá dostatečné
informace o dopravní situaci Ďáblic.
K nedodržování předepsané rych-

losti v městské části bylo již hodně
napsáno, mnohokrát jsme žádali Policii ČR o pomoc. Četnost kontrol policie je bohužel malá a situace pro nás
zůstává tak i nadále neuspokojivá.
Ruku ale na srdce – kolik z nás, obyvatel Ďáblic, dodržuje rychlost 50 km/
hod. v úseku akcíz – ďáblický hřbitov,
nebo při průjezdu ulicí Šenovskou?
A ještě jedna věc v naší městské
části není dodržována a zřejmě ani již
nikoho nenapadne, že se jedná o přestupek. Jde o parkování na levé straně
komunikací s obousměrným provozem (neboli o parkování v protisměru). Chtěl bych upozornit, že se jedná
o nedodržení bodu 1), § 25, zák. č.
361/2000Sb., o provozu o pozemních
komunikacích, což může být potrestáno pokutou do výše 300 Kč.
Přeji vám všem pohodovou dovolenou a dětem bezvadné prázdniny.
Ing. JaroslavČerný, místostarosta

Příjemné dovolené
a krásné prázdniny
Toto přeje všem občanům Ďáblic vedení naší městské části i redakce Ďáblického zpravodaje,
abychom se zase v září mohli
setkat plni nové energie.
Toto dvojčíslí Zpravodaje je věnováno z velké části především dětem, jimž skončil další školní rok.

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Akad. arch. Jiří Veselý

jsme společnou řeč a snažili se nalézt to, co vadí skoro
všem, na čem se shodneme a čeho nápravu by si Občanské fórum mohlo vzít jako hlavní bod programu.
Po velmi krátké době bylo jasné, že kromě obec■ Spolupracovali jsme spolu od roku 1990, ne- školy. Nejmladší do první třídy a všichni dohromabudu proto předstírat, že si netykáme. Proto se rov- dy jsme byli rozhodnuti si zvyknout a žít zde. Niko- ných stížností na minulé poměry byl problém nalenou ptám: Co Tě jako architekta přivedlo do komu- ho jsme zde neznali, byli jsme klasické „náplavy“. zen, a nemalý. Ďáblicím hrozila
výstavba panelového sídliště
nální politiky, když pro pamětníky připomenu, že Tehdy jsme ještě ani nevěděli, co to znamená.
Čekali jsme právě na autobus, aby nás odvezl zase pro asi 2500 obyvatel. V jed„ostrý start“ se odehrál na památném prvním veřejném shromáždění tehdejšího Občanského fóra v sá- na chvíli do Prahy. No a Táňa se u nás zastavila nu chvíli by se přistěhovaly
a s jasnou ženskou intuicí řekla: „Vy jste tu noví. ještě jedny, trochu větší Ďáble býv. místního kina před zhruba patnácti lety?
Děkuji za hezkou otázku. Snadno to vysvětlím, Váš Vojta chodí s naším Jindrou do třídy a zdá se mi, lice. Už bylo vydáno platné
když si připomeneme, co v Ďáblicích předcházelo že by to mohlo k něčemu být, kdybyste přišli do územní rozhodnutí a vynaloženy značné prostředky na daltomu prvnímu veřejnému shromáždění místního místního Občanského fóra“.
Tehdy bylo všechno čerstvé a jakoby od začátku. Byla ší projektové práce a na
Občanského fóra v sále kina.
výkupy pozemků.
V mém případě, například, za všechno může paní to krásně vzrušená doba a všechno se zdálo být možné.
Pokračování
Začalo se nás po večerech docela dost scházet
Tatjana Dohnalová. Bydleli jsme – celá rodina –
na straně 2 8
v Ďáblicích asi tak půl roku. Děti už zde chodily do v místní knihovně, tehdy ve sklepě paneláku. Hledali
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Výstava „Rok a Země“

„Spatříš-li člověka bez příklad Láskosauři. Na stolech
stojí na stráži hodná strašidýlka,
úsměvu, dej mu svůj“
(Big Jim Daniel) která odhánějí špatné sny, nudu
Dne 16. června 2005 v 16.30 a stesk. Z jemných nití zručné
Z programu 55. a 56. jednání Rady
• Vzala na vědomí přijetí nové členky školhodin byla v Obecním domě dívčí ručky vytvořily paličkováMČ Praha–Ďáblice vybíráme pro infor- ské a kulturní komise, a to Dany Votrubové.
v Ďáblicích slavnostně otevřena ním pejsky, ptáčky, motýly, hlemaci občanů některé nejdůležitější body,
• Souhlasila s poskytnutím ﬁnančního
výstava výtvarných prací žáků 1. mýždě, květiny i stromy. Tyto
které byly projednány.
daru ve výši 5000 Kč na akci „Běh Terryho
až 9. ročníku Základní školy krajkové obrázky si nás okamžitě
Rada:
Foxe“, kterou bude organizovat ZŠ, U Parzískaly svou křehkou krásou a důU Parkánu.
• Vzala na vědomí návrh projektu na vý- kánu 17 v Ďáblicích a dále s poskytnutím
Vernisáž zahájila ředitelka myslností. Pokud někteří z Vás
stavbu bytového domu (přednesený zástup- ﬁnančního daru ve výši 20 000 Kč jako
školy, paní Bulirschová. Téma- pod tíhou každodenních starostí
ci ﬁrmy BUSSMARK), který by mohl být příspěvek na vydání knihy „Povodí Mratíntem výstavy provedli přítomné trochu pozapomněli na to, jaké to
situován v prostoru u bytového domu čp. ského potoka“.
návštěvníky Motýlci z Mateřské bylo, když jste „byli malí“, a jestli
160 (akcíz). Podmínkou je poskytnutí po• Souhlasila s předloženým návrhem
školy pod vedením paní učitelky Vás téma výstavy zaujalo, přijďte
zemku ze strany MČ (prodej, pronájem, rozpočtového opatření č. 2 na rok 2005
Buderové a Bláhové. V hudebně se zasnít. Jste srdečně zváni a zbýzápůjčka atd.). Nabídka pro MČ - možný a pověřila radního Engela předložit toto
dramatickém programu jsme se vá jen popřát, ať se Vám výstava
prodej jednotlivých bytů pro občany Ďáb- rozpočtové opatření ke schválení na nej2
dostali do říše dětské fantazie, stane příjemnou inspirací a přinelic za cca. 16 000 Kč až 20 000 Kč/m . bližším veřejném zasedání zastupitelstva.
kde není problém rozumět řeči se Vám alespoň chviličku opravRada souhlasila, aby ﬁrma zpracovala tuto
• Souhlasila s předloženým Závěrečným
zvířat a kolem nás se postupně dového štěstí.
nabídku zevrubněji a přednesla komplet- účtem MČ Praha–Ďáblice za rok 2004, vzaVšem dětským autorům ze
míhalo jaro, léto, podzim i zima.
nější záměr členům zastupitelstva na pra- la na vědomí Zprávu o výsledku přezkouškoly i školky blahopřejeme
Práce,
prezentované
na
výstacovní schůzce ZMČ.
mání hospodaření MČ Praha–Ďáblice za rok
vě, vytvořili žáci především ve k jejich první vlastní výstavě
• Vzala na vědomí velký počet žádostí vlast- 2004 (zpracovanou Odborem ﬁnanční konta přejeme jim hodně úspěchů do
výtvarném kroužku pod vedením
níků RD o zřízení odtokových žlábků v chod- roly MHMP) a uložila starostce předložit
budoucna. Předpokládané ukonpaní učitelky Zdenky Bystrian- čení výstavy je 15. září 2005.
nících, rada navrhuje řešit ve dvou krocích:
Závěrečný účet ke schválení na nejbližším
ské
a
v
kroužku
paličkování
pod
- nejdříve posoudit odbornou stavební ﬁr- veřejném zasedání zastupitelstvu.
Zdenka Bystrianska,
vedením paní učitelky Jany Jemou nutnost zřízení těchto žlábků
• Vzala na vědomí informaci o celkové
učitelka ZŠ
línkové. Některé práce vznikly
- poté spoluﬁnancovat realizaci maximálně částce vyplacených příspěvků za odvoz korovněž na škole v přírodě. Krodo výše 50 % skutečných nákladů.
munálního odpadu občanům Ďáblic za rok
mě vystavených prací děti samy
• Souhlasila: 1. s objednávkou prací na 2004. Celkem byla vyplacena 583 plátcům
pro vernisáž připravily pohoštěprojektovou dokumentaci ke stavbě „Byto- (včetně správců bytových domů) částka
ní, vyzdobily sál květinami
vý soubor Ďáblice - ul. Kučerové“ dle na- 587 330 Kč.
a přednesly uvítací řeč.
bídky - příloha č. 1 od A+R SYSTEM s. r.
• Vzala na vědomí informaci o schválení
Vystavené zeměkoule odrážejí,
o. se sídlem Dělnická 30, Praha 7 za cenu žádosti o internetové připojení Místní
jak se mění pohled člověka na
697 340 Kč (včetně DPH) a 2. se zaháje- knihovny Ďáblice prostřednictvím projekZemi s přibývajícím věkem. Bez
ním řízení o umístění předmětné stavby na tu Ministerstva informatiky ČR. Plánované
rozdílu věku však všude na nich
pozemku p.č. 1220 v k. ú. Ďáblice – nej- připojení proběhne ve III. čtvrtletí 2005.
žijí obyčejní lidé či zvířata vedle
později v 6. měsíci tohoto roku.
Zpracoval tajemník ÚMČ
bájných bytostí, jakými jsou nanak, než jsi připravoval. Co si o tom
myslíš? Nejsi zklamaný?
Ten problém si mě ještě stále vychovává. Pochopitelně jsem, a se mnou i mnoROZVOJE asi na 15 stranách. Snažili sů, (kdo tehdy v Praze věděl, kde že ho dalších, podlehl lákavé představě, že
8 Pokračování ze strany 1
Porůznu zde měly stát i osmipatro- jsme se tenkrát nevynechat žádnou jsou ty Ďáblice?), hledání všelijakých všechno dokážeme, stihneme a zařídíme.
vé paneláky, měly být zbourány někte- představu, jak povznést Ďáblice. Nové přímluvců, čekání na přijetí v různých Zkrátka opět poručíme větru, dešti. Proré domy v historickém jádru, měla se ulice, technické vybavení, nové ob- předsálích různých vládních úřadů sadila se však všednodenní historie. Výstavět nová panelová škola a k tomu chody, nějaké nové centrum, vytěžit a dokonce i čelení výhružkám.
stavbu náměstí nelze zřejmě provést jedMy jsme Prefu vnímali jako obtíž, ním gestem, mávnutím kouzelného
všemu zde měla dále zůstat panelárna něco z místních jedinečností a zbavit
které je se třeba rázně zbavit. Zapomí- proutku, který vlastníme jenom my.
státního podniku Prefa se svým těž- se třeba i Prefy.
■ Zmínil jsi státní podnik Prefu. nali jsme, že to byl také majetek, a ne
kým, prašným a hlučným provozem
Došlo mi, že dosavadní průběh buTo byla vlastně také událost, při které právě zanedbatelný, fungující a pomezi rodinnými domy.
dování náměstí je vlastně velmi přiroKdyž si to dnes znovu opakuji, opět bylo možno leccos dramatického za- měrně snadný k získání. Ten zajímal
zený a věrohodný. Nic pořádného
se mi nezdá, že by se pro naše Ďáblice žít. Vzpomeneš si ještě na nějaké de- zcela jinou skupinu lidí mimo Ďáblice,
taily z té doby?
kteří jen obtížně chápali, že nějaký a nového nevzniká bez pokusů a omychystala nějaká lákavá budoucnost.
Významných a někdy i trochu zá- potrhlý starosta a jeho zástupce o něj lů a bez zápasu. Naše politická repreO panelovém sídlišti se v místním
hadných
detailů, bylo snad až příliš. velmi tvrdě bojují, aby jej mohli zentace začala se základním prostoroObčanském fóru mluvilo hodně, avšak
vým konceptem. Jednalo se vlastně
po krátkém čase se ukázalo, že z těch, Do té doby jsem – pokud jde o rušení potom okamžitě zničit.
Bylo by to vzpomínání nadlouho. o základní prostorové uspořádání.
co jsme byli k dispozici, jsem asi já státního podniku – neměl žádnou předbyl nejvíc připraven se s touto věcí stavu. Avšak mnohé víš sám, byl jsi už A to je ta první část. Když jsme Prefu Podle něj byla vybudována síť komuutkat. Neměl jsem ještě mnoho špat- zástupcem starosty a na počátku jsme konečně získali, bylo potřeba se jí sku- nikací a podzemních technických roztečně zbavit. A to jsi dělal zase Ty. To vodů. Víc se asi nemohlo docílit.
ných zkušeností a věřil jsem, že to skoro při všem důležitém byli oba.
Po nás přišla nová reprezentace a s ní
Obecně hlásanou domněnku, že mně by šlo ztuha. Bylo jasné jen, že
půjde. O přípravě investic jsem něco
Prefu vystrnadí konečně v „nové vše musí projít hospodářskou doku- i noví architekti a poradci. Ti předložili
věděl díky své profesní orientaci.
Zrušit územní rozhodnutí na výstav- době“ hygienik, protože dělá moc vel- mentací a že v ní nesmí chybět ani hře- trochu jiné prostorové koncepce,
bu panelového sídliště v Ďáblicích se ký hluk, ošklivě práší a ohrožuje spod- bík. Jednalo se přece o státní majetek. a z nich se snad podaří realizovat další
Samozřejmě jsi obstál. Jinak bys ne- záměry. Například bytový dům a další
Občanskému fóru podařilo ještě dost ní vody, jsme museli velmi brzy pustit
brzy před prvními komunálními vol- z hlavy. Prefa byla už hodně zkušená byl už dávno v komunální politice, ný- velká věc, když se podařilo konečně
brž nejspíš ve vězení. Na komunální po- najít investora a program pro areál cihbami. Vznikl tak nový problém. Ti a věděla, jak čelit takovému čajíčku.
Pomohla nám až začínající velká litiky se imunita nevztahuje, jak známo. lářské pece. Byl bych velmi spokojený,
úředníci, co připravovali původní výA co na místě Prefy? Co s tím náhle kdyby ještě vedle pizzerie vznikl také
stavbu sídliště, začali říkat: „No jo, to privatizace. To jsem se jednou vrátil
by uměl každý, ale co teď? Ďáblice z magistrátu, ze „školení“ o tom, jak prázdným hektarem ve výhodné poloze? místní pivovar. Po Praze jich několik
Na takovou otázku nebylo tak obtížné funguje, a myslím, že ne špatně. K tojsou rozvojovým územím a my nemá- by si obce mohly ekonomicky přilepšit
me připravenou žádnou variantu. převzetím nějakého státního majetku odpovědět. V archívu stavebního odbo- mu ještě jedno pořádné řeznictví a uzeHleďte si připravit alespoň nějaké a podnikat s ním. Program velké priva- ru se dalo nalézt několik výkresů, ze nářství, třeba na druhém nároží. Takové
tizace počítal i s takovou možností, ale kterých bylo zřejmé, že o zvětšování to lahůdkářské, s vlastní výrobou spepředstavy.“
A byla na světě další práce pro ar- až někde na posledním místě. Dařilo se Ďáblic se uvažovalo hned na začátku cialit. Pak už bych se o to, zda bude
chitekta v komunální politice. Koho to jen málokdy a velmi obtížně. Stát padesátých let, a to dosti velkoryse. náměstí vůbec navštěvovaným prostoTam, kde byla později Prefa, stály ještě rem, ani okamžik nestrachoval.
by to nebavilo? Byl jsem právě dost a obce přestaly být dobrými přáteli.
Po dalších komunálních volbách
Napadlo mě tehdy pokusit se získat zbytky Battistovy cihelny a v nalezestarý na to, abych byl schopen převzít
odpovědnost za své představy, a zase podnik Prefa do majetku obce a zrušit ných plánech už tam bylo nakresleno přijde jistě na radnici opět nová skupiještě dost mladý, abych je dokázal jej, odstranit. Bylo to vlastně proti nové centrum. Tehdy v podobě náměstí. na lidí, spolu s ní i nové názory na proNuže vraťme se ke kořenům. Ďábli- stor a to si bude žít a vyvíjet se po
uskutečnit. Bylo mi něco málo přes 40 smyslu privatizace. Přiznávám, že to
let, a zdálo se, že tady už nebude žád- mohlo vyhlížet tak trochu jako paro- ce čekal opět rozvoj, budou jistě potře- svém dál....
Děkuji Ti za rozhovor a přeji co
die, ale nakonec se věc povedla. Bylo bovat náměstí.
ná práce „do šuplíku“.
Dali jsme dohromady PROGRAM s tím dost práce. Napsání mnoha dopi■ S Náměstím se to však vyvíjí ji- nejvíce zdraví.
Jan Kolář

Foto: autorka

O čem se radí radní

Akad. arch. Jiří Veselý
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CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH

Dnes ﬁrma FLOPP
Při procházce Ďáblicemi asi před
čtyřmi lety nás zastavil cizí starší člověk s dotazem, kde najde obchod
s ochrannými pomůckami, který našel
na internetu s výhodnou nabídkou prodeje pracovní obuvi. Tehdy jsem si
prakticky poprvé uvědomil, že máme
v Ďáblicích obchodní ﬁrmu s poměrně
širokým obchodním dosahem.
Je to soukromá obchodní ﬁrma
FLOPP, situovaná od roku 2000 na
rohu ulice Květnové a Hřenské v soukromém objektu majitele. Firma patří
svým personálním obsazením (celkem
se třemi zaměstnanci) mezi malé živnostenské podniky, které jsou – či mají
v Ďáblicích jsem se zajímal též o to,
jak a čím vzdoruje ﬁrma FLOPP stále
sílící konkurenci nadnárodních obchodních řetězců. Majitel ﬁrmy mně
potvrdil, že je to opět zejména systematická péče o každého zákazníka,
kterému poskytují individuální poradenské a obchodní služby. Nezáleží
při tom, zda jde o běžného občana či
ﬁrmu, každému se věnují s obchodní
ﬁlozoﬁí, že jen spokojený zákazník se
vrací. V souladu s tím je nejen zajišťována např. též rozvážková činnost
k větším zákazníkům, ale i nejrůznější

speciﬁcké služby i pro soukromé zákazníky: potisk či výšivku triček
a oděvů, speciﬁcké úpravy pracovních
oděvů v napojené zakázkové dílně
a další. Nelze při tom opomenout, že
ﬁrma FLOPP též účinně využívá ve
prospěch zákazníků příznivou cenovou politiku.
Prakticky pětileté období celkově
stabilizované obchodní činnosti ﬁrmy
FLOPP potvrdilo podle majitele, že její
orientace na situování do Ďáblic byla

Foto: J. Kolář (4x)

správná a obchodně vhodná – i když
samotný start v roce 2000 byl v podstatě důsledkem náhodné příležitosti získání vhodného provozního objektu právě v Ďáblicích. Využívané možnosti
internetovaného obchodování totiž
účinně a operativně přibližují ďáblickou provozovnu kterémukoliv zákazníkovi kdekoliv v republice či dodavatelům z Česka nebo ze zahraničí.
Není bez zajímavosti se osobně přesvědčit o sortimentu a službách ﬁrmy
FLOPP:
Jan Kolář

být – pravým podhoubím zdravého
podnikatelského prostředí.
Firma FLOPP se orientuje především na velkoobchod a v místě ďáblické provozovny též na maloobchod se
širokým sortimentem ochranných prostředků (české i cizí produkce) pro
práci i domácnost. Patří sem ochranné
rukavice, pracovní oděvy a obuv, brýle, ochranné přílby a štíty, respirátory
a polomasky, dále různé tlumiče hluku, bezpečnostní postroje atd. V doplňkovém prodejním sortimentu nechybí ani oděvy pro volný čas
a pracovní drogistické prostředky.
Jako u jiných malých ﬁrem a služeb

Odpovědi na anketní příspěvek
Ing. Jiřího Holého
(týkající se objektu kina a samoobsluhy)

Co se týká objektu kina – doporučuji vrátit se k dubnovému a květnovému číslu Zpravodaje z letošního roku,
kde se toto téma a výstavba nového
objektu (domu s chráněnými byty) na
místě kina probíralo.
Aktuální informace je, že odbor
městského investora MHMP, vzhledem k nutné likvidaci nebezpečného
odpadu (především eternitové střechy), bude na demolici kina vybírat
ﬁrmu výběrovou soutěží, neboť takto
navýšené ﬁnanční náklady přesáhnou
možnost řešit bourání zakázkou malého rozsahu.

Co se týká samoobsluhy při ulici
Ďáblické – podobně jako v ulici Květnová byl tento objekt po dokončení
bývalým MNV (v roce 1983) úplatně
převeden do vlastnictví „PRAMENu“.
Po revoluci pak byla samoobsluha
prodána soukromému majiteli. Jistě si
všichni připomeneme, že byl dokonce
pokusně zahájen prodej, ale nakonec
z důvodů velmi malého zájmu zákazníku byla prodejna uzavřena.
Současný vlastník má záměr objekt
dostavět o patro (byty) a v přízemí
umístit drobnou provozovnu.
starostka

(Placená inzerce)
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Jarní výlet seniorů

Tak, jako již tradičně, vyrazili jsme
v úterý 24. května na netrpělivě očekávaný výlet. Po dlouhé zimě jsme se
všichni těšili, že si užijeme nejen kulturních památek, ale i jarního sluníčka. I když to ráno nevypadalo příliš
nadějně, přece jen se počasí umoudřilo
a opravdu byl den teplý a slunečný. To
jsme potřebovali, neboť kromě návštěvy zámku Žleby jsme měli naplánovanou i procházku Kutnou Horou s profesionálním průvodcem.
Prohlídku barokního zámku jsme
zahájili trošku netradičně – procházkou zámeckou oborou a parkem. Poté
jsme ale opravdu zhlédli zámecké
komnaty, vybavené dobovým mobiliá-

řem ze 16. a 17. století, i největší
a nejhezčí místnost zámku – rytířský
sál. Nás zaujala především zámecká
kuchyně s původním vybavením,
umístěná v zámeckých sklepech.

Foto: J. Myslivec

Foto: autorka (4x)

Vystoupení pěveckého sboru ZŠ

Ve středu 15. června 2005 se v sále ZŠ konalo vystoupení pěveckého sboru
žáků školy pod vedením paní učitelky Myslivcové. Dopolední vystoupení pro
žáky 1. stupně i odpolední pro veřejnost se velice povedlo. Žáci zazpívali národní i umělé písně a bylo vidět, že ze zpěvu mají opravdu radost. Za krásný zážitek, který nám připravili, patří velké poděkování nejen všem dětem, ale i jejich
paní učitelce. Myslím, že jsme všichni odcházeli s báječnou náladou a pocitem
příjemně stráveného podvečera. Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další
vystoupení.
Milada Bulirschová, ředitelka školy

Autobusem jsme se před polednem
přemístili do starobylého historického
města Kutná Hora, proslaveného těžbou
stříbra, kdysi po Praze druhého nejvýznamnějšího města v Českém království.
Naše putování městem jsme zahájili
v útulné hospůdce, kde jsme se na odpo-

lední vycházku nejprve řádně posilnili.
Společný oběd se tentokrát velmi osvědčil, vše proběhlo rychle a k naší velké
spokojenosti. Majitel hospody byl nejen
milý, vtipný, ale i organizačně a pracovně schopný, takže jsme mohli bez velkých časových ztrát vyrazit na exkurzi.
Zahájili jsme ji prohlídkou gotického
chrámu sv. Barbory s odborným výkladem, prošli jsme město typickými křivolakými uličkami a malými náměstími až
do Vlašského dvora, založeného Václavem II. v roce 1290, sloužícího k občasným pobytům panovníka.
Pak nám už zbyla jen chvilka na
malé občerstvení a oddech a byl čas
k odjezdu.
Přestože byl tentokrát program asi
trochu fyzicky náročnější, všichni účastníci ho zvládli až obdivuhodně dobře.
Doufám, že i tentokrát se výprava za
poznáním líbila a i na podzim bude autobus obsazen během málo okamžiků.
PharmDr. Jana Bártová
za sociální komisi

Příspěvek na odpad

Vážení občané,
tak jako v předchozích letech poskytne Městská část Praha Ďáblice příspěvek na úhradu poplatku za odvoz komunálního odpadu i v roce 2005. Výše
příspěvku je stanovena na částku
odpovídající poplatkové povinnosti za
2. pololetí 2005.
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 jednají se
správcem poplatku - Magistrátem hl.
m. Prahy - o zjednodušeném postupu
při výplatě příspěvku na svoz komunálního odpadu za r. 2005.
Občanům, u kterých bude potvrzena
shodnost dat v evidenci MČ a MHMP
resp. Pražských služeb, bude příspěvek
poskytnut úhradou poplatku za 2. pololetí 2005 přímo správci poplatku. TěmDruhého ročníku nohejbalového turnaje na hřišti U Holců se zúčastnilo pět to občanům nebudou zaslány složenky
tříčlenných družstev a řada diváků – fandů. Bojovalo se o putovní pohár, k úhradě výše uvedeného poplatku
vystavený U Holců, na jehož podstavec se zvěční jména vítězů.
a proto nebudou muset ve druhém
Konečné pořadí: 3M, LOS ZEVLOS, MLADÍCI, KRÁŤA, MÁCHA.
pololetí na poštu a poté na úřad.
Jirka Myslivec
Ostatní občané, kteří složenky obdrFoto: autor

Nohejbalový turnaj JARO 2005

ží, mohou nárok na příspěvek za rok
2005 uplatnit v březnu a v dubnu 2006
v pokladně ÚMČ Praha–Ďáblice. Příspěvek bude vyplacen po předložení
dokladů o úhradě poplatku za rok 2005
a občanského průkazu k ověření trvalého pobytu.
Občanům v bytových domech bude
příspěvek poskytnut v rámci vyúčtování
služeb za příslušné období prostřednictvím vlastníka objektu nebo pověřeného
správce, který nárok uplatní rovněž
předložením příslušných dokladů.
Očekáváme, že občané – plátci, kteří
z důvodu neshodnosti evidence nejsou
zahrnuti do automatizovaného zpracování příspěvku, si u MHMP - oddělení
poplatků za odpad, v rámci ohlašovací
povinnosti ověří popř. opraví evidenční
údaje. Tím budou vytvořeny podmínky
pro další zlepšení služeb, poskytovaných občanům úřadem MČ.
Upozornění: V případě neplnění
ohlašovací povinnosti, např. změna
evidenčních údajů, by mohl MHMP
jako správce poplatku vyměřit plátci
ﬁnanční pokutu a to i opakovaně.
Finanční odbor MČ

červenec, srpen 2005
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Škola v přírodě 2005

Letošní škola v přírodě proběhla
opět ve třech turnusech a to v Hrušticích v objektu, který stál téměř na břehu Lipna.
Ubytování bylo velice pěkné, pokoje
2–4 lůžkové, některé s vlastním sociálním zařízením. Snídaně – švédské stoly, oběd a večeře v klasickém provedení. Počasí pro 1. a 2. turnus zrovna
příjemné nebylo – zima, déšť, sluníčka
minimálně. Zato 3. turnus měl počasí
nádherné. Obrovskou výhodou celého
areálu byla 4 hřiště – na volejbal, nohejbal a dvě na fotbal. Ta byla téměř
neustále obsazena sportuchtivými žáky.
Rovněž ping-pongový stůl byl plně využíván. 3. turnus měl to štěstí, že si užil
i koupání v báječně teplém Lipně.
Učitelé a vychovatelé připravili pro
žáky řadu výletů, soutěží a her v areálu
penzionu i jeho okolí. Vydařil se celodenní výlet do Českého Krumlova, kde
žáci kromě zámku navštívili také graﬁ-

tové doly, i výlet do Rožmberka a Vyššího Brodu. Navíc si 7.–9. třída vyzkoušela golf přímo v golfovém areálu
Lipna. Za tuto báječnou možnost ještě
jednou děkuji paní Vodenkové, mamince žákyně 3. třídy naší školy. Jak je
již dobrým zvykem, 6. a 9. třída spolu
s vychovatelem Richardem připravila
pro své spolužáky zdařilé sportovní
odpoledne, devítka navíc noční „bojovku“ (ta se jí opravdu moc povedla),
konal se karneval, diskotéky i nejrůznější sportovní turnaje.
Zápory na Škole v přírodě – jistě by
se nějaké našly. Klady – těch byla celá
řada a nad nedostatky byly ve velké
převaze. Žáci – až na drobnosti téměř
vzorní. Za to je opravdu chválím a zároveň i děkuji.
Než „předám“ slovo žákům, ráda
bych poděkovala všem učitelům, denním
i nočním vychovatelům i zdravotnicím
za zodpovědnou práci se žáky i za vy-

Foto: J. Jelínková a Z. Bystrianska

tvoření pěkné atmosféry během celé
školy v přírodě. Bohužel je nemohu
všechny vyjmenovat, neboť nad bezpečností dětí a nad zdárným průběhem školy v přírodě bdělo celkem 36 dospělých.
Co říci závěrem? Věřím, že většina
žáků i dospěláků byla se školou v přírodě spokojená. Já rozhodně ano. Ještě
jednou děkuji všem.
Také jsme se učili, něco ve třídě, ale
Milada Bulirschová
ředitelka školy také venku o přírodě, poznávali jsme
jinou krajinu, o které jsme ale už něco
věděli z vlastivědy.
Byly ale i smutnější věci. Vezli jsme
Postřehy žáků
Tento rok jsme jeli na školu v pří- domů dva spolužáky s angínou. Autobusy byly pohodlné a tak jsme ty čtyři
rodě na Lipno na Šumavu.
Na škole v přírodě jsme byli 11 dní. hodiny s jednou přestávkou prožili doSvítilo sluníčko, ale i trochu pršelo. sti pěkně. Určitě jsme se ale všichni
Z našeho hotelu jsme viděli na celou těšili domů do náručí našich maminek
a tatínků. Ať žije škola v přírodě
Hruštickou zátoku a Vítkův kámen. v Hrušticích...
Pokoje byly hezké a prostorné.
Z prací žáků 4. A třídy B. Ezrové, L.
Měli jsme dva celodenní výlety. Prv- Fialové, O. Bouzka, M. Janka, D.
ní Český Krumlov, Zámek, hradní pří- Smrčka a Š. Smrčka vybrala paní učikopy se živými medvědy. V zahradě telka Nepomucká
jsme viděli světovou raritu otáčivé hleŠkola v přírodě byla letos podle
diště a také krásnou kašnu. Přímo hodnocení žáků ta nejlepší. Prostě si ji
v zámku mě zaujal pozlacený kočár užili skoro všichni. A deváťáci samoa různá děla. Z oken byl krásný pohled zřejmě nejvíc. Dovedli o ní i vtipně
na řeku Vltavu. Náš první výlet pokra- napsat, třeba jako Marie Jankovská.

čoval prohlídkou města. Další zastávka
byla zámek Kratochvíle. Protože si zde
Rožmberkové krátili dlouhé chvíle,
a abychom se tu nenudili ani my, navštívili jsme muzeum animovaného ﬁlmu.
Domů jsme přijeli plni pěkných dojmů.
Druhý výlet byl spíše pěší. Autobusem jsme dojeli do obce Lipno a pak
po svých směr Čertova stěna. Tento
přírodní úkaz nás dovedl až k hrázi
vodní nádrže Lipno. Byli jsme rádi, že
tam na nás čekal autobus, ale ten nás
dovezl jen kousek do Frymburku
a opět ven. Zde se bylo také čemu obdivovat.
Navštívili jsme také malou sklárnu
na výrobu foukaného skla. Někteří si
vyzkoušeli, jak je to těžké.
Chodili jsme na vycházky do lesa,
kolem Lipna, k přístavišti plachetnic.
V hotelu jsme hráli stolní tenis, venku
fotbal, někdy jsme si hráli na schovávanou, ale stejně nás našli. Chodili jsme
stavět domečky pro lesní skřítky. V lese
jsme dokonce objevili vraní oko.
Jednou jsme šli na procházku. Všude kolem nás na loukách byly zavřené
zelené pampelišky. Při cestě domů se
stal zázrak, vysvitlo sluníčko a kolem
nás bylo všechno zlaté.
Na konci pobytu nás čekaly ceny za
bojovku, za masky z karnevalu, ale
také za udržování pořádku na pokojích, což se každému také nepodařilo.
Vařili dobré obědy, ale snídaně byly
asi nejlepší.

Tůra do Milné

Druhý den na škole v přírodě byl ve
znamení „tůry do města“, jak jsme se
dozvěděli od našeho vychovatele.
V klidu jsme si tedy oblékli průměrné
oblečení a boty, se kterými jsme se
opravdu nikdy nechtěli brodit „běžnou
rašelinovou cestou“.
Asfaltová cesta se však po čase
změnila v kamenitou, kamenitá v hlínu a hlína v bahno. Samozřejmě jsme
si cestu „krátili“ úplně běžnými zkratkami, jak by řekl Ríša, náš běžný vychovatel. Zajímavým úkazem naší cesty byl fakt, že jsme se prakticky
nehnuli z Milné, i když naše cesta trvala čtyři hodiny. Ano, Milná má krásné cesty, domy, lesy, kaluže, bahno,
náměstíčko, dobytek a hlavně obrovskou rozlohu.
Když jsme dorazili na jedno z mnoha náměstí Milné a chtěli se odsud dostat do penzionu autobusem, zjistili
jsme, že na to z důvodu jízdního řádu,
můžeme zapomenout a pozoruhodnou,
avšak „běžnou“ cestu, si zopakujeme.
Znovu tedy louka, les, bahno, zkratka a nakonec znovu Milná.
Přesto, že bych po tomto výletu slovo běžný nejraději vypustila ze Slovníku spisovné češtiny, jsem si já a myslím, že i ostatní cestu z Milné, přes
Milnou, do Milné, užila.
Vybrala Jitka Stoklasová,
učitelka ZŠ
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Sportovní dětský den v Ďáblicích

odpoledne na fotbalovém hřišti. Letos
jsme program oslavy rozšířili o turnaj
fotbalové přípravky. Fotbalový oddíl
zorganizoval turnaj 4 družstev, řádně
nahlášený na fotbalovém svazu. Chtěli
bychom tímto pokračovat v přerušené
tradici žákovských turnajů v Ďáblicích.
Soutěže na stanovištích organizoval
osvědčený tým mladých. Házení na
panáka, skákání v pytlích přes překážky, slalom s míčem mezi kužely, hod

míčem na cíl a přenášení míčku na
pálce přes překážky prověřily dovednost a šikovnost všech 72 dětí od asi 3
do 14 let.
Fotbalový turnaj ukázal, jak se vyplatí věnovat se malým fotbalistům.
Jejich herní nasazení by mohli mnozí
dospělí okouknout. Zápasy byly velice
vyrovnané a tak prohru na penalty
v prvním zápase někteří ďábličtí chlap-

ci oplakávali. Konečné pořadí: Citadel
Dolní Chabry, Loko Vltavín, SK Ďáblice, FC Satalice.
Patří se poděkovat všem, kteří pomohli, sponzorům panu Růžičkovi
a paní Saidlové a oběma oddílům TJ
Ďáblice, že pro 145 dětí připravili hezké odpoledne.
Za sportovní komisi MČ
Jirka Myslivec

Foto: autorka

Běh Terryho Foxe v Ďáblicích

Foto: autor (5x)

Sportovní komise MČ Ďáblice spolu
s fotbalovým oddílem a tenisovým oddílem TJ Ďáblice pořádaly opět dětský
den na hřištích v Kokořínské ulici.
Začalo to v pátek 3. června odpoledne na tenisovém hřišti, kam přišlo
22 dětí. Pan trenér měl připraveny různé hry s tenisovým míčkem, takže děti
si zasoutěžily i se něco naučily z tenisové abecedy.
Pokračování bylo v neděli 5. června

Pátek 17. 6. 2005 se v Ďáblickém
háji pod patronací Městské části
a základní školy konal 2. ročník běhu
Terryho Foxe. Na tratích 300, 900
nebo 2500 metrů letos startovalo 134
závodníků (loni 135) a konečná suma
příspěvků činila 12 247 Kč (loni
12 444,50 Kč). Krásné výsledky.
Všem účastníkům závodu i těm,
kteří na běh Terryho Foxe přispěli, ale
závodu se neúčastnili, patří naše
velké poděkování. Poděkování patří

rovněž MČ – Ďáblice, sociální, školské a kulturní komisi, komisi pro
životní prostředí, učitelům ZŠ a všem
ostatním, kteří nám s přípravou
i vlastním zajištěním běhu pomohli.
Co říci závěrem? Běh Terryho
Foxe se opět vydařil a věřím, že
všichni účastníci odcházeli domů
spokojeni.
Tak tedy – nashledanou zase za
rok při dalším ročníku
Jana Jelínková, učitelka ZŠ
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Den dětí

Foto: M. Prokeš (4x)

Kdo by se netěšil na Den dětí? Letos
vycházel na středu a tak řada těchto
akcí se rozdělila do dvou víkendů. Naše
školská a kulturní komise připravila
program na neděli 5. června dopoledne.
Za Základní školou byl pro děti připraven nafukovací hrad, kde si mohly zaskákat, na programu byly nábory –
ukázky kroužku Taekwon-da a přátelské
utkání žáků naší školy s fotbalisty Admiry Kobylisy. Hudebníci skupiny Rabaka nám nejen zahráli, ale nechali
i vyniknout děti ve zpěvu a hře na jejich
nástroje. Každý, kdo soutěžil v různých
disciplinách, dostal na závěr samozřejmě odměny, jak na mlsání tak i na hraní. Vždyť jsou to přece naše sluníčka…
Tak zase na další akci v září!
Věra Prokešová
předsedkyně komise ŠKK

www.autoavant.cz
aa@autoavant.cz

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

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

ČERVENEC 2005

Otevírací doba: 11. 7.–14. 7. a 18. 7.–21. 7. 10–12,
Ne 3. 7., 24. 7. a 31. 7. 14–16

SRPEN 2005

Otevírací doba: Po, Út, St 10–12, Čt 10–12, 21–23,
Ne 14. 8., 21. 8. a 28. 8. 14–6

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy, v uvedené MÍSTO DALEKÉHO ROZHLEDU
Vtěsném sousedství hvězdárny je výhled na téměř
termíny za jasného počasí
1/2 území Čech. Podle podmínek okamžité viditelDenní obloha: Slunce – povrch se skvrnami
nosti je možné pozorovat krajiNoční obloha: Měsíc – od 12. do 25. srpna
nu od blízkého okolí až po
Neptun - koncem srpna za dobrých podmínek.
pohraniční hory (Krušné,
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý srpen.
Jizerské, Krkonoše). V doHvězdokupy, mlhoviny - za bezměsíčných večerů.
bě přítomnosti pracovníků
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno
hvězdárny je instalojasná obloha, při nepříznivém počasí (zataženo) je
ván dalekohled pro
možné promítnout ﬁlmy (astronomické, kosmonaupozorování
krajiny
tické), prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárspolu se směrovou
ny, stálou astronomickou výstavu a zakoupit astrorůžicí.
nomické publikace (pohledy, mapy, knížky).

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích

◆ Osobní jednání o individuálních

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

Pár dobrých a drobných rad (zásad)
pro prázdninové měsíce

Letní měsíce jsou pro naše zahrádky zovaly na tvorbu nových výhonů. Přivelmi důležité při zvládnutí plného vege- hnojovat můžete pouze jednoletky,
tačního rozvoje. Největší nároky se kla- kvetoucí až do zámrazu.
dou na správnou zálivku, hnojení a přiDruhá polovina srpna je ideální pro
Co nabízíme:
hnojování. U některých zelenin již zakládání záhonů na výsadbu dvouletek,
◆ Pomoc při zajištění základních
snižujeme dávku dusíku. Pokud chceme trvalek a skalniček. Rozdělujeme a přeživotních potřeb - například:
- pomoc při hygieně
docílit kvalitního zvlhčení do hloubky 20 sazujeme velké trsy trvalek. Koncem
- donáška a podání jídla
cm, je nutné počítat na 1 m2 cca 15–20 srpna dělíme a přesazujeme pivoňky, sá- nákupy
litrů vody. Humózní půdy jsou schopny zíme cibule narcisů, tulipánů a ostatních
- pomoc při udržování domácnosti
přijmout větší množství vody. Zavlažuje- drobných cibulovin.V polovině srpna je
- asistence
me raději v ranních hodinách, večerní zá- ideální čas na řízkování muškátů. Jako
◆ Dovoz a doprovod k lékaři, na
livka přitahuje slimáky a ostatní škůdce. řízky používáme krátké postranní výhopedikůru, ke kadeřníkovi atd.
Zvláštní péči věnujeme zálivce truh- ny. Dále také v této době provádíme selíků a zahradních nádob, zvláště pak na střihávání jehličnatých dřevin. NezapoDO PAMĚTI
slunných terasách. Volíme již při osa- mínejte, že živý plot se musí směrem
zování raději samozavlažovací truhlíky. vzhůru poněkud zužovat – jinak začne
Pro všechny, kteří si nechtějí přetěžovat paměť, uvádíme přehledně nejpoU normálních truhlíků a zahradních nátřebnější úřední, návštěvní, ordinační či otevírací doby u vybraných organiza- dob použijeme v případě našeho odjez- odspodu vyholovat, čímž vzhled plotu
velmi trpí.
Antonín Růžička
cí a služeb.
du na dovolenou plastové láhve s knoÚřad městské části
PO 7.30 – 12.00
13.00 – 17.45
tem. Pravidelným kypřením půdy mezi
ST 7.30 – 12.00
13.00 – 17.45
řádky zeleniny či letniček ničíme pleÚřad MČ Praha 8
PO 8.00 – 12.00
13.00 – 17.45
vele a tím i zabraňujeme většímu vý• V nabídce Denního dětského zaří(detašovaná podatelna)
ST 8.00 – 12.00
13.00 – 17.45
skytu chorob. Pozor si dáváme na koře- zení – jeslí v Praze 8 (v 5. čísle ZpraPobočka pošty Praha 88
PO – PÁ 8.00 – 18.00
nový systém, abychom ho nepoškodili. vodaje na str. 3) má být správný název
Praktická lékařka
PO 8.00 – 12.30
Do mísy či do květináčů si již připra- Mirovická ulice (místo nesprávného
ÚT 8.00 – 12.30
16.30 – 18.00
víme výsev celeru a petržele, abychom označení Milovická).
ST 8.00 – 12.30
měli v zimě v kuchyni čerstvou nať.
• V úvodníku starostky Ševčíkové
ČT 8.00 – 12.30
16.30 – 18.00
V srpnu zaštipujeme vrcholy ovoc- „60. výročí osvobození…“ (v tomtéž
PÁ 8.00 – 12.00
ných dřevin, aby lépe vyzrávalo dřevo čísle na str. 1) bylo nesprávně uvedeDětská lékařka
PO 13.00 – 15.30
a připravíme si úložiště pro novou skli- no, že o úklid po oslavě se postaral
ÚT 7.30 – 10.30
zeň. V srpnu končíme s přihnojováním oddíl skautů, když správně má být tuST 13.00 – 15.00
15.00 – 16.00 (mimina) okrasných dřevin a trvalek, aby nenasa- ristický oddíl.
Redakce
ČT 7.30 – 10.30
PÁ 7.30 – 9.30
Zubní lékařka
PO 12.30 – 18.30
ÚT 7.30 – 12.00
13.00 – 16.00
Antonín Růžička, fa. Taxus
ST 7.30 – 12.00
13.00 – 16.00
ČT 12.30 – 18.30
◆ výškové práce, kácení a průklest stromů
PÁ 7.30 – 12.00
Oční lékařka
PO 10.00 – 18.00
◆ zakládání a údržba zahrad a parků
ÚT 8.00 – 14.00
◆ drobné stavební a zemní práce
ST 12.00 – 19.00
◆ výsadba stromů a keřů
ČT klinický den
◆ řez ovocných stromů
PÁ 8.00 – 12.00
◆ návrhy a projekty sadových úprav
Lékárna
PO – PÁ 8.00 – 16.00
◆ komplexní smluvní údržba
Místní knihovna
PO 13.00 – 19.00
◆ poradenská činnost
ÚT 8.00 – 14.00
◆ aranžování interiérů (suché a živé rostliny)
ST 13.00 – 19.00
ČT 8.00 – 14.00
Sídlo firmy: Stará Boleslav, 5. května 367
PÁ 8.00 – 12.00
Provozovna:
Praha 8–Ďáblice, U Parkánu 4
Městská policie
ST 15.30 – 17.30
Telefon 606 848 898, 737 588 811, fax 283 910 194
(pracoviště Ďáblice)
Dětský klub (v Obecním domě) PO – PÁ 14.00 – 20.00
Diakonie
PO – PÁ 8.00 – 16.00
Kadeřnice (Obecní dům)
SLUŽBY
- sudý týden
PO – PÁ 8.00 – 14.00
- lichý týden
PO – PÁ 13.00 - 19.00
(Zpracovali M. K. a J. K.) ☞ Úprava vody proti vodnímu kameni a korozi, evropský patent, spopotřebách těch, kteří hledají pomoc
◆ Poskytování služby či pomoci
jednorázově, krátkodobě i dlouhodobě

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.

OPRAVA

(Placená inzerce)

Zahradnické služby

Ďáblický telefonní seznam

V 5. čísle Zpravodaje jsme uveřejnili telefonní seznam, kam byli zařazeni
všichni, kteří o to redakci požádali. To je podmínka, vyplývající ze zákona
na ochranu osobních dat.
Na podzim hodlá redakce uveřejnit 2. verzi tohoto telefonního seznamu.
Vyzýváme proto všechny zájemce o zařazení, aby se redakci přihlásili a to
nejpozději do 15. září 2005.
Redakce

lehlivé, ověřené, bezúdržbové, jednoduchá instalace, žádná chemie,
žádné magnety. Kontakt: 607 573 769, r.rousal@seznam.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 záříjového čísla pro příspěvky i inzerci bude 19. srpna 2005.
7. číslo vychází 2. září 2005. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

