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Sdružení ďáblického míče

Foto: archiv sdružení (2x)

tělocvičně. Název je tedy spojením našich styčných bodů.
■ A váš cíl?
Našim cílem je přinést trochu rozptýlení pro Ďábličáky i přespolní
v uspěchaném stereotypu všedních
dnů. Většinou máme povolání, v nichž
se člověk musí vtěsnat do nějaké decentní role a je pak poměrně příjemné mít skupinu lidí, s nimiž se můžete
pustit i do těch nejbláznivějších akcí.
Přiznáme se, že nejprve jsme si orga■ Co je vaše sdružení vlastně zač nizovali různé akce pouze pro uzavřenou skupinu osob, ale asi před rokem
a jak vznikl jeho název?
Naše Sdružení ďáblického míče je ne- vznikla myšlenka otevření některých
formálním seskupením lidí, kteří mají našich aktivit i pro veřejnost.
■ Co jste již podnikli a co od vás
chuť a energii podělit se o své nápady
s okolím. Po formální stránce jsme sdru- můžeme očekávat?
Po loňském Halloweenském plesu
žením fyzických osob a naše činnost se
v rychlém sledu následovala Mikulášzaměřuje na sportovní a kulturní akce.
A proč zrovna název Sdružení ďáb- ská pro děti a na jaře pak Aprílový rej
lického míče? Odpověď je zcela jed- neboli maškarní bál pro dospělé. Ponoduchá, členská základna se začala slední akcí byla víkendovka Ďáblicvytvářet právě kolem míče a to míče ké šlapky 2006 – v sobotu soutěžní
volejbalového a překvapivě v ďáblické a v neděli výletní cyklistika.

Co máme v plánu do konce roku?
Nyní připravujeme na 11. listopadu
od 19.30 hod. Ples s vůní podzimu.
Na příznivce tance, příjemné muziky
a dobrého pití čekají ještě další kulturní vstupy a bohatá tombola. A pokud
nám zbude čas v předvánočním shonu,
máme v plánu zorganizovat Mikulášskou pro děti. V neposlední řadě připravujeme webové stránky, na kterých
všichni naleznou informace o chystaných i uskutečněných akcích. Byli
bychom rádi, kdyby se nám stránky
rozběhly do konce října t.r. na adrese:
http://sweb.cz/dablickymic. V současnosti funguje naše e-mail adresa dablickymic@seznam.cz, na které rádi
zodpovíme dotazy k našim akcím.
■ A kdo patří mezi vaše členy
a spolubojovníky?
Sdružení založily Dana Činková
s Markétou Bouzkovou a pro své akce
získaly řadu nadšenců. Našimi stálicemi jsou Mára, Líba, Danča, Jířa, Šárka,
dále Míla, Kamča, Honza, Jana, Macík.
A pokud má někdo další chuť a je
takříkajíc neformální, klidně se může
přidat!
Se zakladatelkami sdružení
hovořil Jan Kolář

Ďáblické šlapky 2006
Draháňské údolí

Foto: archiv sdružení (4x)

Po závodě

Vzhledem k tomu, že závod nebyl
věkově omezen a fyzická náročnost nebyla značná, zapojili se po boku svých
ratolestí i odvážnější rodiče. Pouze
přítomní senioři dodávali povzbuzení
a nenašli odvahu vyjet na trať. Žádný
z účastníků neodešel s prázdnou a ti
nejlepší závodníci obdrželi diplomy
a cyklistické vybavení.
Neděle 10. září patřila zdatnějším
sportovcům. Vyjíždělo se v 10 hodin
z hřiště U Holců a návrat byl tamtéž
po třetí hodině odpolední. Náš cyklovůdce Marek vytyčil trasu po okolí
polními, lesními a málo frekventovanými cestami. Protáhl nás trochu víc,
než jsme předpokládali, ale 35 km také
není tak moc a i předškoláci celou trasu hravě zvládli. Na závěr všechny čeSobotnímu odpoledni 9. září přálo kal zasloužený gulášek paní Holcové.
počasí a tak nic nebránilo uskuteč- Co dodat – zkrátka mňam!
Sdružení ďáblického míče
nění cyklistického závodu v Ďáblickém háji. Malí i velcí milovníci kol
i koloběžek se pustili do zápolení na
svých dopravních prostředcích. Nezáleželo pouze na rychlosti zdolání stanovené trasy, ale závodníci po cestě
museli plnit drobné úkoly a i zapojit
své mozkové závity při luštění tajenky. Těm nejmladším se muselo trošku pomoci, neboť školní lavice na ně
teprve čekají.

Předávání cen

Údolím Vltavy
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Začal nový školní rok 2006/7
ský a speciální pedagožkou paní učitelka Pohludková.
Školní knihovna bude otevřena
v úterý a ve čtvrtek. V tyto dny bude
rovněž během polední přestávky zajištěn dozor nad žáky 2. stupně, kteří
budou mít zájem trávit volné hodiny
před odpolední výukou ve škole.
Pochopitelně bude pracovat i řada
kroužků i Klub mladých diváků a čtenářů. Ve škole bude nadále probíhat
výuka ZUŠ, která je pro letošní školní rok významně rozšířena.
Stravování žáků i zaměstnanců
včetně doplňkového prodeje pod vedením paní Petřikovové zajišťuje již
dlouhodobě ﬁrma Sodexho.
Mateřská škola zahájila činnost již
1. září. Nastoupilo sem 36 nových
dětí a jedna paní kuchařka. Rovněž ve školce bude zajištěna činnost
kroužků a bude probíhat řada osvědčených i nových akcí.
A jak vypadá nový školní rok
v číslech? Jaké změny v uplynulých

Foto: Z. Sobotka (2x)

Nový školní
rok byl 4. září již
tradičně zahájen v sále školy
slavnostním přivítáním nových
žáků. Do dvou
prvních tříd jich
nastoupilo celkem 40. Věřím,
že se většina dětí na tento den těšila,
věřím, že z prvního dne v novém prostředí neměla obavu. A pokud naši
prvňáčci přece jen obavy měli, snad
je opustily hned ráno při slavnostním
zahájení, kdy jsem je jmenovitě představovala žákům 1. stupně. Ti jim vytvořili krásnou atmosféru a všechny
vítali bouřlivým potleskem. Rovněž
malé pozornosti, milá slova paní starostky i paní Zahradníkové, zastupující ﬁrmu Sodexho, jim určitě pomohly
překonat první nejistotu. Věřím, že se
jim v naší krásné škole bude líbit, že
zde najdou nové kamarády a hlavně,
že se naučí spoustu věcí, které uplatní
při dalším studiu.
Počet žáků se v novém školním
roce opět zvýšil a to již na 243. Zvýšil se počet tříd i počet žáků ve školní družině. Nastoupily čtyři nové
paní učitelky – 3 na 1. stupeň, 1 na
2. stupeň a nová paní vychovatelka.
Výchovnou poradkyní školy je paní
učitelka Jelínková, školním metodikem prevence pan učitel Černohor-

Mateřská škola zase s dětmi
i chodeb zajistily jednotlivé paní učitelky. Všem patří velké poděkování.
1. září se škola opět naplnila dětmi.
Všichni se těšili na nové kamarády.
Děti ze třídy Berušek měly tu výsadu, že si první dny ve školce prožívaly
s maminkami. Už k nám také přijelo
první divadlo s pohádkou „O zlaté rybce“, kterou jsme si prima užili.
Rodiče měli svou první schůzku, kde
byli paní ředitelkou seznámeni s provozem školy a paní pokladní s hospodařením SRPŠ za rok minulý i plánem akcí
na rok stávající. Rodiče si také odsouhlasili příspěvek na rok letošní.
Přeji všem dětem i rodičům, aby se
jim v „naší školce“ líbilo a zážitky na
konci roku měli jen ty nejhezčí.
Hana Bláhová
vedoucí učitelka

Foto: H. Bláhová (2x)

Navenek „Šípková Růženka“, uvnitř
čilý ruch. Tak vypadala naše školka v
červenci a srpnu po ukončení prázdninového provozu. V areálu probíhala
rekonstrukce spojovací chodby mezi
žlutým a zeleným pavilonem. Výměna
oken, oprava střechy, oprava podhledů,
nové osvětlení, fasáda. Z ulice Květnová máme nový dvůr se zámkovou dlažbou. Změnilo se mnohé, školka je zase
krásnější.
Také zaměstnankyně školky se na
nový školní rok pečlivě připravovaly.
Chtěly, aby byla školka 1. září krásná
nejen z venku, ale také uvnitř a aby se
tu dětem líbilo. Úklid budovy a tříd zajistily paní Dusová, Boučková a Moulíková, úklid kuchyně paní Pánská
a Koudelková, zahradu pro hry dětí
připravila paní Vítková a výzdobu tříd

Informace z Diakonie
Datum podzimní sbírky šatstva a věcí z domácnosti je stanoveno na
pátek dne 3. listopadu v době od 14 do 18 hodin v Obecním domě.
V současné době je v jídelně Diakonie ke shlédnutí výstava portrétů
populárních osobností. Kresby a malby jsou dílem Kryštofa Marschala.
Výstava je prodejní.

letech nastaly? Pro přehlednost uvádím v tabulkách porovnání alespoň
některých údajů za školní rok 2002
– 2003, za minulý školní rok a rok
letošní.

Úplně na závěr přeji všem – dětem,
žákům, učitelům, zaměstnancům, ale
i rodičům – krásný a především
úspěšný školní rok 2006 – 2007.
Milada Bulirschová, ředitelka školy

Ahoj, školko!

Dne 20. června se sešly děti z mateřské školy společně se svými rodiči, aby
společně shlédli divadelní představení O Sněhurce. Divadlo bylo moc hezké,
i když se chvílemi děti asi trochu o svoji Sněhurku bály. Na závěr jsme se slavnostně rozloučili s našimi předškoláky, kteří po prázdninách začali navštěvovat
1. třídu základní školy.
Dětem i rodičům jsme popřály hezké prázdniny a dovolenou. Rodičům děkujeme za veškerou dosavadní pomoc a dětem přejeme šťastný a úspěšný start do
nového školního roku.
Za kolektiv MŠ Hana Bláhová, vedoucí učitelka
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Loučení s létem

V naší obci už se stalo tradicí, že na samém
sklonku léta se scházíme, abychom se rozloučili s létem. Hřiště u Holců skýtá ideální prostředí pro přátelské setkání se sousedy a známými v posledních paprscích letního slunce,
k poslechu živé (letos country) hudby i k pochutnání si nad pečeným vepříkem. Děti měly
k dispozici nafukovací pouťový hrad, dospělí
dostatek občerstvovacích možností. A protože
nám mimořádně přálo i počasí, s létem jsme se
tento rok snad ani nemohli rozloučit lépe.
Naše Školská a kulturní komise se touto akcí
zároveň rozloučila s organizováním akcí pro dospělé (pro děti ještě uspořádáme divadelní představení), dalších už se bude muset ujmout nová
komise v novém složení po podzimních volbách.
Držíme jí palce!
Lea Smrčková, ŠKK
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a týdny příprav, organizování, shánění a zajišťování. Kdo objednával účinkující a jednal s nimi, kdo
zajišťoval všechna povolení, kdo jednal s vedením
obce, kdo sháněl potřebné materiální zajištění od
prodlužovaček přes koše na odpadky až po kytičky
pro účinkující? a kdo také musel zůstat na každé
akci až do úplného konce, aby dohlédl na její zdárné zakončení? Byla to samozřejmě Věrka. Při její
činorodosti a ochotě jsme se dokonce ani my, kteří
jsme ji po celé čtyři roky sledovali „v akci“ , leckdy
nestačili uvědomit, že ono „samozřejmě“ zase tak
úplně samozřejmé není. Že by se stěží hledal někdo
podobně obětavý, kdo by dobrovolné a mnohdy nevděčné práci pro radost ostatních byl ochoten z velké části podřídit svůj život.
Takže je určitě namístě, abychom alespoň na
konci volebního období zase my řekli: Věro, díky!
Lea Smrčková, členka ŠKK

Foto: archiv

Věro, díky!
“Tak vám všem moc děkuji!“ loučila se s námi pravidelně Věra Prokešová po každé akci
školské a kulturní komise. A že jich za ty uplynulé čtyři roky nebylo málo. Neminul měsíc, někdy
však ani týden, aby se v naší obci nekonala nějaká kulturní událost: maškarní bály, pálení čarodějnic, loučení s létem, dětské dny, drakiády, divadelní
představení pro děti, koncerty hudebního sdružení
Ďáblík, produkce nejrůznějších hudebníků a hudebních skupin, ﬁlmová představení....
My jako členové kulturní a školské komise jsme
se na ní podíleli podle potřeby a svých možností,
tu všichni na akcích větších, tu zase jen pár lidí na
těch komornějších. Jen jedna jediná osoba byla však
vždy a všude, jen ona ručila za organizaci a nesla na
svých bedrech nelehké břímě zodpovědnosti. Když
jsme se my ostatní scházeli hodinku před zahájením, ona už měla za sebou ne hodiny, ale často dny

(Placená inzerce)
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Letní fotbalové soustředění mládeže

Ve dnech 12. – 19. 8. proběhlo letní soustředění mladých fotbalistů SK
Ďáblice ve sportovním centru Přimda

Resort. Soustředění se zúčastnilo celkem 28 chlapců ve věku od 7 do 13
let. K dispozici jsme měli vše, co je
pro průběh dobrého soustředění potřeba, fotbalové hřiště, víceúčelovou halu,
bazén i hezkou přírodu se zříceninou
hradu přímo nad sportovním centrem.
Soustředění probíhalo dle schváleného denního a týdenního harmonogramu, který byl doslova nabit tréninkem a dalšími sportovními aktivitami.
V případě zájmu Vašich dětí hrát
fotbal nás kontaktujte na tel. čísle
603 808 645.
Michal Mošnička
vedoucí družstva mladších
žáků a otec 2 synů – hráčů
žákovského ďáblického fotbalu

Kontejnery v obci
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů v Městské části
Praha – Ďáblice v 2. pololetí roku 2006

Určené termíny: 21.

a 22. října 2006 (sobota a neděle)
25. a 26. listopadu (sobota a neděle)

Odvoz kontejnerů proběhne vždy v neděli ve 13.00 hod!!!
Připomínáme, že v r. 2006 nebudou již kontejnery přistavovány v pátek!!!
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)
• v ulici Na Blatech
Referát životního prostředí ÚMČ

(Placená inzerce)
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Sejde se rok s rokem, podzim s podzimem…
zeleninu. Ostatní zeleninu jako cukety, tykve ukládáme na chladná, větrná
místa.Vydrží nám pak ještě pár týdnů
jako čerstvá. Rajčata sklidíme i zelená, dozrávají na okenním parapetu
v krásná jablíčka.

Foto: J. Kolář

Střídání ročních období v našich
klimatických podmínkách je nám
všem známé, ale když léto předává žezlo podzimu, tak trochu nás to
„vždycky“ zaskočí. Zvláště pak, když
léto v plné kráse kralovalo mimořádně příznivě. “A tak, pane můj, nastal
čas. Léto bylo příliš velkorysé, polož
svůj stín do zahrad jak na sluneční
hodiny. Poruč posledním plodům, aby
dozrály, dej jim pár posledních slunečních dnů k sladkosti a plnosti.“
A i přesto, že už se noci natahují,
ráno se probouzíme do oparu mlh, těšíme se v zahradě dozrávání našich
plodů a pozdní zeleniny, vychutnáváme si poslední paletu barev květů,
slunečnic, jiřinek a aster. S prvními
mrazíky se nám však zahrada připomene a přihlásí na podzimní práce.
Sklízíme poslední druhy ovoce – zimní odrůdy češeme až těsně před prvními mrazíky. Plody v plné zralosti
ukládáme s převelikou péčí, dle nám
již známých pravidel, abychom v čase pozdějším mohli plody našeho celoročního snažení pěkně na svátečním
stole ochutnávat.
U zeleniny postupujeme stejně
jako u ovoce, sklízíme před prvními
mrazíky. O pór nemusíme mít žádný
strach. Ideálně nám přezimuje a když
jej lehce zazimujeme i v mírných zimách máme stále vynikající čerstvou

Sklizené záhony vyčistíme, zelenou hmotu dáváme na kompost,
silnější stvoly rozsekáme na drobnější kousky. Lépe a rychleji se nám
rozloží.
Podzim je především spojován se
sklizní, ale již v těchto dnech připravujeme vše tak, aby se nám vše po ve-

getačním úklidu znovu v plné kráse
obnovilo. Dokončíme výsadbu tulipánů, narcisů, hyacintů. Poslední čas na
výsadbu trvalek. Stačí ještě dobře zakořenit a na jaře včas pokvetou. Připravujeme místa pro podzimní výsadbu dřevin. Vysazovací jámy musí být
vykopány s předstihem, aby odvětraly. Růže i ostatní dřeviny po výsadbě
intenzivně zaléváme až do zámrazu.
Při výsadbě je nejlépe máčet kořenový systém v kašovité zemině. Lépe se
zakoření. Dbáme též na kvalitní materiál pro výsadbu, při výběru v zahradnických centrech.
Truhlíky s našimi krásnými letními společníky v oknech a na terasách
uklízíme opravdu co nejpozději. Však
krása pomine až s prvním mrazem. Pokud si uchováváme pelargónie, fuchsie
i begonie, musíme velmi pozorně sledovat nástup prvních mrazíků a nenamrzlé, sestřihané rostliny ukládáme do
světlých a chladnějších míst.
Práce v zahradě není nikdy dost
a tak naposledy sekáme trávníky. Přibude shrabání listí. Neustále myslíme
na zálivku dřevin a vysázených trva-

lek. Mulčujeme kůrou, přihrnujeme
růže, částečně sestřihneme.
V tomto čase si také musíme připomenout pár svátečních chvil, které od
nepaměti byly oslavami hojné úrody.
Dožínky, vinobraní. A tak vzdáváme
dík přírodě za vše, co poskytla hospodáři.
I v tomto roce, více či méně s námi
účtuje dle našeho přičinění i citlivého přístupu. Vždyť „příroda je mocná
čarodějka“ a umí být k nám všem laskavá i tvrdá. A tak příběh starého jalovce nakonec: „Strom je to zkroucený větrem, ožehnutý bleskem, ožraný
hmyzem. Lidé z něj stáhli dlouhé pásy
kůry, přibili k němu ostnatý drát a použili ho jako rohový sloupek ohrady.
A ze tří stran do něj hřebíky přibili
cedule: Lov zakázán, Vstup zakázán,
Zavírejte za sebou. Kousek nad zemí
má v sobě hnilobu a smrt. Ale v zelenajících se konečcích horních větví a šiškách je ještě život. Před tímto starým jalovcem smekni. Pro jeho
věk. Pro nezlomnost s jakou se vyrovnává se všemi ranami života.“
Antonín Růžička

☎ Společná Advokátní a realitní
kancelář, Na Terase 5, Ďáblice JUDr. Matoušová, advokátka, tel.
774 104 600, 283 910 141 a Ing.
Matouš, realitní kancelář, tel. 605
437 305, 776 259 557, 283 910 917
- oznamuje novou pracovní dobu
Po: 14.00–18.00, Út–Čt: 7.30–9.00
a 16.00–18.00. Telefonicky lze sjednat návštěvu v jinou dobu.
(Placená inzerce)

☎ Kácení a řez vzrostlých stromů, rizikové kácení stromolezeckou technikou. Tel.: 606 527 091,
e-mail: arborista@centrum.cz

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

KUŘÁCI ODVYKNETE NA 90 %!

(Placená inzerce)

Tel.: 224 214 617, 604 207 771

◆ 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.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Zahradnické služby
Antonín Růžička, fa. Taxus

◆ prodej mulčovací kůry s odvozem na Vaši zahrádku
◆ 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)

Provozovna:
Telefon:
Fax:
e-mail:

U Chaloupek 14/13, Praha 8–Ďáblice
606 171 119, 737 588 811
286 856 868
zahradytaxus@seznam.cz

(Placená inzerce)

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích
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