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Slovo starostky
Vážení čtenáři,
máme za sebou snad nejnepříjemnější část
zimy, sněhové břečky a vlhka jsme si nakonec
také užili dost. Věřím, že jste neutrpěli škody ani
za největší vichřice, a že je už vše na nejlepší
cestě k jaru.
Krátce bych vás chtěla poinformovat o dění v
Ďáblicích. 19. února se sešla komise pro výběr
zhotovitele na akci "Přístavba a stavební úpravy
stávajícího objektu SK Ďáblice". Začátkem
března by měla komise s konečnou platností
vybrat firmu a tak je předpoklad, že nejpozději
začátkem dubna začnou stavební práce, výsledkem kterých bude přístavba sociálního zázemí
pro děti a mládež, šatny a modernizace dalších
prostor v objektu Tělovýchovné jednoty.
Zároveň již probíhá přípravná fáze na akci rekonstrukce a přístavby v pořadí třetího pavilonu
školky. Vzhledem k tomu, že tento objekt bude
současným nájemcem (Trivis a.s.) uvolněn a
není zde tedy problém s částečnou obsazeností
školkovými dětmi, bude jistě celý stavební proces jednodušší, co se týká zátěže pro provoz
mateřské školy. Pokud stavba poběží za dobrých
klimatických podmínek, je představa předat
nový pavilon do užívání v říjnu tohoto roku. Jen
pro zajímavost uvádím, že školka díky požadavku na navýšení kapacity o jednu třídu pro školní
rok 2007/8 bude mít k dispozici, díky přístavbě
patra, ještě jednu třídu.

Jak všichni víme, řadu let se již řeší výstavba
jednotlivých úseků silničního obchvatu Prahy. K
variantám se vyjadřují různé instituce, místní
samosprávy, politické strany, zájmové skupiny i
lobistická hnutí. V této fázi se zdá, že převládá
souhlas s verzí stavby 519 (úsek SuchdolBřeziněves), kterou vám v našem zpravodaji
předkládáme. Celková délka stavby je 6 680 m,
počet mimoúrovňových křižovatek 3, počet
mostů 11, počet tunelů 1 + 3 ekodukty, délka
tunelu 285 m. Dosud nebylo vydáno územní
rozhodnutí, takže otázkou stále zůstává zahájení
stavby v roce 2007.

V současnosti běží stavební úpravy
hasičského domu, který jako jeden z posledních objektů v majetku naší městské části
přišel na řadu, aby se také vylepšil nejen
vzhledem, ale i v možnostech využití pro
dané účely. Všechny tři zmíněné stavby
budou financovány hlavně z vlastních zdrojů
naší městské části a rozpočet byl z těchto
důvodů posílen o 14 mil. Kč z fondu rezerv.
Samozřejmě jsme žádali o finanční dotaci
Magistrát hl.m. Prahy na tyto stavební akce.
Nepochybně pozitivní je, že ďáblické zastupitelstvo svědomitě přistupuje k nutné údržbě obecního majetku a v posledních pár
letech se tak zadařilo opravit všechny naše
bytové domy a z větší části i školku.
Velmi sledovanou stavbou bude zajisté
dům s chráněnými byty /po kině/, který, jak
víte, bude investován hl.m. Prahou. Po výběru zhotovitele díla by měla být výstavba též
zahájena v tomto roce. Co se týká areálu
VŠUP - dočetli jste se o tom v minulém zpravodaji ve článku ing. Havránka.
Pokud se zadaří překonat všechny problémy s převody na nové vlastníky /dědická
vypořádání, prodeje soukromými osobami
apod./, bude možné pokračovat v záměru
výstavby nových komunikací Na Blatech.
Tato stavba je v investičním plánu Odboru
městského investora MHMP a taktéž i další
stavba technické vybavenosti v naší MČ,
konkrétně se jedná o uložení sítí v ul.

Kučerové /od ul. K Náměstí k ul. Hřenské/. Dále
je v zájmu našem i ROPIDU zrealizovat nové
zastávky MHD na Ďáblické /v části u našeho
hřbitova/, ale i tady se musí nejdříve řešit převody pozemků.
Na dotazy občanů odpovídáme, že z připravovaných přisvětlení přechodů pro chodce se
nám prozatím podařilo prosadit v letošním roce
pouze jeden, a to přes ul. Ďáblickou a ul.
Kosteleckou. Vzhledem k tomu, že na Odboru
dopravy MHMP jsou schváleny další tři projekty
na přisvětlení přechodů a dle sdělení ředitele
odboru jsou zařazeny do programu BESIP, budou tedy realizovány, jakmile budou uvolněny
další finanční prostředky na tyto účely.
Danuše Ševčíková

MOST PŘES VLTAVU
Dolní Chabry

Stavba pražského okruhu
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Všichni víme, že výstavba okruhu je
nutná, společně s Březiněvsí máme zájem na
co nejšetrnějším zásahu do krajiny a celý
vývoj budeme pečlivě monitorovat.
Tomáš Engel

Praha - Březiněves

Praha - Ďáblice
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Likvidace bioodpadu pro rok 2007
Městské části Praha - Ďáblice se podařilo
uzavřít smlouvu na likvidaci bioodpadu (tráva,
křoviny, větve, listí atd...) pro rok 2007 s kompostárnou JENA v Malešicích. Jedná se o průlomový krok, neboť každý občan si musí dle zákona o odpadech likvidovat svůj bioodpad na svém
pozemku. Radu MČ k tomuto kroku vedla i
zkušenost z předchozích let, kdy se v Ďáblicích a
blízkém okolí vyskytovaly různé černé skládky
tlející trávy ze zahrádek našich spoluobčanů.
Kompostovat se chce samozřejmě málokomu a
proto jsme zapojili do projektu i společnost
A.S.A., která pro nás na svém pozemku (zřejmě
někde za vrátnicí jejich areálu) vyčlení kontejner
pro ďáblický bioodpad, který bude následně
odvážet do Malešic.

Příspěvek na odvoz
komunálního odpadu
Sdělujeme občanům Městské části
Praha-Ďáblice, kteří platili poplatek za
odvoz komunálního odpadu za 2. pololetí roku 2006 složenkou, že od 1.3.2007
do 30.4.2007 mohou uplatnit nárok na
příspěvek v pokladně Úřadu městské
části.
Příspěvek bude vyplacen po předložení dokladů o úhradě poplatku za první i druhé pololetí roku 2006 a občanského průkazu k ověření trvalého pobytu. Výplata bude zajišťována v úředních dnech, tedy v pondělí a ve středu.
Občanům v bytových domech bude
příspěvek poskytnut v rámci vyúčtování služeb za příslušné období prostřednictvím vlastníka domu nebo pověřeného správce, který nárok uplatní rovněž
předložením příslušných dokladů.
Finanční odbor ÚMČ

KOMISE
DIAKONIE

březen

31.3.
1.4.

ŠKOLSKÁ
A KULTURNÍ

Finanční odbor Městské části Praha Ďáblice upozorňuje chovatele psů na povinnost úhrady místního poplatku ze psa, který
je stanoven obecně závaznou vyhláškou hl.
m. Prahy č. 23/2003.
Splatnost poplatku na rok 2007 je nejpozději do 31.března 2007 v pokladně Úřadu
městské části v úředních dnech, tedy v pondělí a ve středu.

AKCE
Výstava fotografií
Japonsko, Korea, Česká republika

Sbírka šatstva
Turnaj v sálové kopané
Turnaj v ping - pongu
"Velikonoční dílna"

27.3.

Koncert - BAJO TRIO

27.2. - 3.4.
10.3. - 17.3.
29.3.

Příspěvek
pro rodiny s dětmi
Podobně jako v loňském roce Rada MČ
odsouhlasila finanční příspěvky pro rodiny
s dětmi.
1) Příspěvky se budou vyplácet na pobyty dětí v
přírodě organizované Základní školou a mateřskou školou, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17.
Příspěvek bude poskytnut všem dětem navštěvujícím tuto školu bez ohledu na bydliště a věk.
Za děti s trvalým bydlištěm v Březiněvsi poskytuje úhradu MČ Březiněves. Proplacení
bude provedeno hromadně prostřednictvím
vedení ZŠ.
2) Příspěvky budou dále vypláceny na kolektivní pobyty dětí v přírodě organizované jinými
než ďáblickými školami (mateřské školy,
základní školy, víceletá gymnázia a speciální
školy). Tyto příspěvky budou vypláceny dětem
ve věku 5- 15 let (u dětí ze speciálních škol
možno i starším), které mají trvalý pobyt v
Praze - Ďáblicích. Individuální žádosti za úhradu pobytu dětí z těchto škol (doložené potvrzením školy o absolvování pobytu a jeho úhradě)
musí být podány nejpozději do dvou měsíců po
skončení pobytu na finanční odbor ÚMČ Praha
-Ďáblice s tím, že dnem 10.12.2007 končí
přijímání žádostí za rok 2007.
3) Výše příspěvku se stanovuje do max. výše
4000 Kč. Tato částka může být čerpána jednorázově nebo po částech během kalendářního
roku.
Tomáš Engel

Poplatek ze psů

24.3.

29.3. - 3.4.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Tomáš Engel

TERMÍN

30.3.
SPORTOVNÍ

Riziko umístění kontejneru volně v obci
je veliké, neboť by se kromě bioodpadu
mohlo v kontejneru ocitnout i kanape či starý
televizor a navíc by se plnil odpadem ze
širokého dalekého okolí, jakmile by se informace hbitě rozkřikla.
Podmínkou uložení posekané trávy a
ostatního bioodpadu bude jednak předložení
dokladu totožnosti o trvalém bydlišti v MČ
Ďáblice na bráně areálu A.S.A. a hlavně dovoz čistého bioodpadu. Na počátku tohoto
článku bylo řečeno, že se jedná o průlomový
krok hlavně z toho důvodu, že vše záleží na
férovosti ďáblických občanů. V okamžiku
nalezení jiného odpadu v kontejnerech
smlouva končí a budeme mít díky několika
jednotlivcům za domy opět smeťák.
Podotýkám, že skladování a odvozy
bioodpadu ze skládky (centrální místo) bude
prováděno na náklady obce a vlastní náklady
občanů se budou týkat pouze dopravy do
prostor skládky společnosti A.S.A na adrese
Ďáblická 781/89, Praha 8. Provozní doba je
pondělí až pátek od 8.00 do 16,30.
Předpokládáme, že svoz bude prováděn v
období duben až říjen letošního roku.
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Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny)
včas nebo ve správné výši, vyměří městská část
poplatek platebním výměrem v souladu se zákonem č.565/1990 Sb. o místních poplatcích. Včas
nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Finanční odbor ÚMČ

POZNÁMKA
denně dle domluvy
od 14,00 do 18,00 v Diakonii
od 16,00 pro všechny zájemce
v tělocvičně ZŠ
od 10,00 žáci,
od 14,00 dospělí v tělocvičně ZŠ
pro všechny zájemce v budově
školy od 9,00
v 18,00 v sále školy, převážně
písně z Osvobozeného divadla
denně do 18,00 v ZŠ

Přípravný kurz pro předškoláky každé úterý od 10.05 v budově ZŠ
Lyžařský kurz

pro žáky 7. - 9. tříd
v Peci pod Sněžkou

Zápis do MŠ

od 14,00 - 18,30 v budově MŠ

brezen
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Co vás zajímá ...
Zastupitelstvu a ďáblickým spoluobčanům:
V lednovém zpravodaji jsme se dozvěděli o výstavbě budovy Vysoké školy uměleckoprůmyslové v blízkosti plánovaného náměstí. Zde v loňském roce vznikly rezidenční domy.
Kino bylo zbouráno. Uniklo mi, jaká stavba má na tomto místě stát.
Obracím se na naše zastupitelstvo s prosbou, aby nám občanům zpřístupnilo plány architektonického rozvoje obce a projekt náměstí. Vzhledem k tomu, že již pomýšlím na to, ve
kterém penzionu bych chtěla prožít stáří, a ráda bych nadále žila v Ďáblicích, ptám se, zda je
v plánu obce stavba penzionu.
Děkuji, Milada Stroblová

Odpověď:
Výstavba ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové čile probíhá. Zatím všichni
vnímáme pouze odtěžení a dekontaminaci celého území bývalé sběrny SURKOV a
přilehlých částí území. O projektu této školy budeme čtenáře podrobněji informovat v dalším
čísle zpravodaje (jinak naposledy se psalo o výstavbě VŠUP a náměstí v minulém zpravodaji).
Co se týká otázky penzionu, či jiného zařízení pro seniory anebo i mladší občany, jejichž
stav vyžaduje pečovatelské služby, je právě výstavba domu s chráněnými byty na místě
bývalého kina řešením a se stavbou se začne ještě v tomto roce (opět zpravodaj výše
uvedený). Kritéria pro příjem a výběr budoucích klientů budou určena naší MČ jako
správcem objektu.
Nevíme, kde v okolí budoucího náměstí vznikly rezidenční domy. V souvislosti s novou
výstavbou můžeme hovořit o velkém objektu malometrážních bytů naproti hřišti a hospody
U krále Holce. Na ploše vedle komína vznikají projekty soukromých investorů - pec bude
přeměněna na restauraci, dva bytové domy budou s největší pravděpodobností dokončeny v
letošním roce.
Územně plánovací dokumentace byla schvalována (s možností připomínkování občanů
Ďáblic a samozřejmě hlavně majiteli dotčených pozemků, informace jsou zveřejňovány na
Veřejné desce MČ nebo na webových stránkách) v průběhu minimálně pěti uplynulých let.
Všem zájemcům o tuto dokumentaci jako veřejně přístupnou informaci bylo vždy vyhověno
a o rozvoji obce s nimi bylo pohovořeno. Do budoucna tomu nebude jinak.

Nově zrekonstruovanou restauraci
„Květnová“ nenavštěvují pouze místní, ale láká i
přespolní.
V pátek 24.2. se stala místem konání třídního
srazu po 15ti letech letňanské ZŠ Tupolevova.
Organizátoři měli netradiční nápad uspořádat toto setkání najednou pro všechny třídy, které
ukončily základní školu v roce 1992, takže se v
příjemném prostředí restaurace při dobrém jídle a
pití skvěle bavila a veselila až do pozdních nočních hodin téměř stovka dnešních třicátníků a
třicátnic.
Doufáme, že laťka, kterou tato restaurace
nasadila po své rekonstrukci, zůstane i nadále na
svém místě.

DŠ a TE

David Vaněk

Po celou zimní sezónu
probíhá příprava mládeže v
tělocvičně místní ZŠ Ďáblice a
hrají se halové turnaje. V
halovém turnaji na Černém
Mostě v Praze 9 vybojovala
starší přípravka hezké 3. místo,
a tak obhájila výsledky
minulých let, kdy z tohoto
turnaje pravidelně přivážíme
bronz. Mladší žáci pokračují v
jednodenních turnajích v Říčanech u Prahy, kde zatím
nejlepším umístěním je také 3. místo a jeden turnaj ještě
budeme hrát 11. března. 31. března budou hrát v Říčanech také
naši nejmladší fotbalisté (4 a 6 let), pro které to bude první
oficiální turnaj, takže jim určitě budeme držet palce.
A-mužstvo muži sehráli v rámci zimní přípravy turnaj
Tescahor-cup Štěrboholy na umělé trávě. Turnaj splnil, co se od
něho očekávalo - přípravu hráčů a zkoušení našich nových
posil, i když výsledek není zrovna nejlepší - 7. místo (ze 16ti
zúčastněných). Průběh turnaje byl stejný jako v podzimní části
sezóny - nejprve neúspěchy a potom přišly výhry, které ale již
nemohly náš tým dostat na finálová místa v tabulce skupiny. S
vítězným týmem turnaje jsme ve skupině nehráli, s AFK Podolí
jsme prohráli 2 : 3 a Union Vršovice jsme hladce porazili 5:2.
Nejlepším střelcem našeho týmu byl Standa Fabián (7 gólů) a v
jeho závěsu se šesti góly je Michal Kožuch. Turnaj vyhrál
fotbalový oddíl TJ Sokol Zásmuky před AFK Podolí a SK
Union Vršovice.
Zimní příprava mužstva bude zakončena krátkým soustředěním ve Vysokém nad Jizerou. Ve vedení týmu nedochází v
jarní části k podstatným personálním změnám, trenérem je
Pavel Veniger, jeho asistent Václav Lojín st., vedoucí mužstva
je i nadále Karel Pacovský. Vedoucím pro mužstva mládeže je
Michal Mošnička, na kterého se můžete kdykoliv obracet se
všemi dotazy, které se budou týkat žákovského fotbalu nebo
přípravky.

Školní sraz

SK ĎÁBLICE

Aleš Sládek, sekretář SK Ďáblice

foto: SK Ďáblice

kolo

zápas

datum

výsledek podzim

16. Ďáblice - Kopanina

10.03.2007

so

10,15

Kopanina – Ďáblice 7: 0

17. Uhříněves – Ďáblice

18.03.2007

ne 15,00

Ďáblice – Uhříněves 0 : 6

18. Ďáblice – Motorlet B

24.03.2007

so

10,15

Motorlet B – Ďáblice 1 : 0

19. Královice – Ďáblice

31.03.2007

so

16,30

Ďáblice – Královice 1 : 3

20. Ďáblice – Dukla

7.04.2007

so

10,15

Dukla – Ďáblice

21. SC Radotín – Ďáblice

14.04.2007

so

16,30

Ďáblice – SC Radotín 2 : 1

22. Ďáblice – Meteor

21.04.2007

so

10.15

Meteor – Ďáblice 3 : 0

23. Ďáblice – Uhelné sklady

28.04.2007

so

10.15

Uhelné skl. – Ďáblice 3 : 0
Ďáblice – Boh. B 1 : 1

0:4

24. Bohemians – Ďáblice

5.05.2007

so

17,00

25. Ďáblice – Libuš

12.05.2007

so

10,15

Libuš – Ďáblice 1 : 2

26. Tempo – Ďáblice

19.05.2007

so

17,00

Ďáblice – Tempo 2 : 0

27. Ďáblice – Zličín

26.05.2007

so

10,15

Zličín – Ďáblice 1 : 1

28. Aritma – Ďáblice

2.06.2007

so

10.15

Ďáblice – Aritma 2 : 4

29. Ďáblice – Měcholupy

09.06.2007

so

10,15

H.Měch. – Ďáblice 1: 2

30. Háje – Ďáblice

16.06.2007

so

11,15

Ďáblice – Háje 1:1
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Výtvarné kroužky v ZŠ

foto: Hana Bláhová

Zápis do 1. třídy
Dne 6. února 2007 se konal v naší základní
škole zápis žáků do 1. třídy pro školní rok
2007/2008. Tentokráte proběhl netradičním způsobem.
Členky školské a kulturní komise, paní Buderová a paní Veverová, připravily pro budoucí prvňáčky před vlastním zápisem několik úkolů. Ty
děti cestou k zápisu plnily na několika stanovištích za pomoci žáků a žákyň z 9. třídy, převlečených za pohádkové bytosti - Červenou Karkulku,
vodníka, bábu a dědka z Perníkové chaloupky i
ježibabu. Děti prolézaly obručí, házely míčky do
koše, poznávaly barvy a určovaly geometrické
tvary. Za každý splněný úkol dostávaly známky
na připravená vysvědčení. A proto, že všechny
děti byly šikovné a měly samé jedničky, předal
jim na posledním stanovišti dobrý skřítek školy
Školníček diplomy se zlatou medailí. S diplomem se k paním učitelkám přišlo se svými rodiči
zapsat celkem 44 budoucích prvňáčků. Dětem se
cesta školou s pohádkovými postavami líbila a
my věříme, že se jim bude stejně tak líbit i v 1.
třídě.
Děkuji všem, kteří tento netradiční zápis připravili, všem dětem a jejich rodičům i paním učitelkám prvního stupně.
Jitka Bartoňková, zástupkyně ředitelky

foto: Marie Veverová

Na jaře tohoto roku vám na výstavách
představí své výtvarné práce děti, které pracují v kroužku výtvarná dílna a v přírodovědně výtvarném kroužku. Oba kroužky navštěvuje od října 2006 více než 30 šikovných dětí
ze základní školy.
Ve výtvarné dílně s úspěchem zkoušíme
zajímavé výtvarné techniky. K nejoblíbenějším patří malování na sklo, kašírování z
papírové hmoty, ale také práce s ovčí vlnou
nebo „ubrouskování“. Z každé schůzky si
děti odnášejí svůj výrobek, za který by se
často nemusel stydět ani zkušený výtvarník.
Důležitější než výsledek je však příjemná
atmosféra a radost z tvoření, které nám na
kroužku nechybí.
Také z přírodovědně výtvarného kroužku
si děti odnášejí svá výtvarná dílka, tentokrát
inspirovaná přírodou. V oblíbenosti námětů
vítězí zvířata, a tak je v kroužku skládáme,
lepíme, modelujeme a vytváříme z papíru, ze
sádry, z drátků nebo třeba z plat od vajíček. K
nejzdařilejším rozhodně patří naše malovaná
a savovaná trička, jak jinak než s motivy
zvířat. Čas na schůzkách rozdělujeme mezi
tvoření a poznávání přírody. Každý člen

M. Bulirschová, ředitelka školy

Zbývalo velké finále, ve kterém se střetli dva
nesmiřitelní rivalové 8. a 9. třída. Souboj to byl
těžký a dlouho nerozhodný. Až 3 minuty před
Jednoho dne přišel Štefan Vacek, žák 9. koncem utkání založil Jakub Hanousek akci po
t ř í d y, s n á v r h e m , ž e b y c h o m m o h l i pravé straně a vyslal ze své pravačky střelu,
„zrežírovat“ pololetní fotbalový turnaj. A kterou gólman nedokázal vykrýt. Střela skončila
jelikož paní ředitelka byla nadšeně pro, v síti. Část haly posmutněla, část explodovala
nestálo nám nic v cestě. Pan učitel Černohor- nadšením. Všichni žáci v červených dresech
ský byl tak hodný a přijal nabídku tento zavalili vítězného střelce. Do konce zápasu se už
turnaj pískat.
nic zvláštního nestalo, takže výsledek zůstal 1:0
Turnaje se zúčastnilo celkem 5 týmů pro osmičku.
(6.A, 6.B, 7., 8. a 9. třída). Do semifináloDalší ocenění získali Štefan Vacek jako
vých bojů postoupily jen čtyři a to ty, které v nejlepší střelec se 13 vstřelenými góly a Dan
prvním kole získaly nejvíce bodů. Do dalších Moulík jako nejlepší brankář, neboť neobdržel
bojů nepostoupil tým 6.B. Ten neobdržel ani žádný gól. Vítězové dostali medaile a sladké
jeden bod a nevstřelil ani jeden gól. První odměny.
semifinále sehrála 9. třída se 6. A, ve druhém
Tento turnaj nám přinesl napětí, radost,
se utkala 7. a 8. třída. Přesvědčivě zvítězila smutek a „ulití se“ z výuky. Snad nám to pro
devítka a osmička. Souboj o 3. místo potom jednou učitelé prominou, protože turnaj stál
vyhrála 7. třída.
opravdu zato.
9. třída

School Cup 2007

KDY: v sobotu 24.března od 9 hodin
KDE: v budově základní školy

S SEBOU:

! 10 a více vyfouklých vajíček,
nůžky, plochý štětec, stojánek na
(voskový reliéf, vosková
vajíčko a případně polystyrénový
mozaika, barevné písky...)
Dekorace ubrouskovou technikou věneček nebo vajíčka
! pracovní oděv, svačinu
(vajíčka, věnečky,
a chuť tvořit
zvířátka do květináčů...)
Účast prosím potvďte na
tel. 283 910 960, 721 137 523,
e-mail zsuparkanu@volny.cz
marieveverova@seznam.cz
Předem moc děkujeme
a těšíme se na Vás.
Za ŠKK Marie Veverová

Marie Veverová, vedoucí kroužků

Poděkování

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích

VELIKONOČNÍ DEKORACE, KTERÉ SE VŠEM POVEDOU

Kraslice a věnečky z vajíček

kroužku má proto svůj badatelský deníček.
Jednu lednovou sobotu jsme se s dětmi vydali na
malý stopařský výlet. Vyrazili jsme sice jen do
ďáblického lesa, ale sněhová vánice dodala
našemu výletu atmosféru polární výpravy. Jen
stopy byly zaváté…
Těším se nejen na další výlety a tvoření s
dětmi v kroužcích, ale také na vás, ďáblické
občany, pro které jsme se školskou a kulturní
komisí připravili sobotní tvořivé dílny.
Přijďte si 24. března od 9,00 v budově ZŠ
vyrobit velikonoční dekorace a vychutnat příjemně tvořivou atmosféru.

V minulém Zpravodaji škola děkovala za obdržené sponzorské dary. Nedopatřením
vypadlo jedno jméno. Omlouváme se a doplňujeme, že finanční dar na hračky v MŠ
poskytli společně pan Pozler a pan Drbal. Ještě jednou děkujeme.

TVOŘIVÁ VELIKONOČNÍ DÍLNA
PROGRAM:

foto: Marie Veverová

Vychází ze zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách

Cílová skupina pečovatelské služby:

1) Občané s nižší soběstačností
B senioři
B dospělí se zdravotním
postižením
2) Rodinní pečovatelé pečující o
člena rodiny, který je z důvodu
věku nebo zdravotního postižení
odkázaný na pomoc druhé osoby.
Základní úkony:

!
!
!
!

pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
dovoz obědů
pomoc při zajištění chodu
domácnosti

Kromě výše uvedených základních
úkonů je možné poskytnout:

! půjčování kompenzačních
pomůcek (např. toaletní židle,
invalidní vozík, chodítko)
! doprovody k lékaři, při
vycházkách apod.
! dovozy autem s doprovodem i pro
občany na invalidním vozíku
! odlehčovací služba pro rodinné
pečovatele
BLIŽŠÍ INFORMACE
POSKYTNEME OSOBNĚ
V KANCELÁŘI DIAKONIE
V OBECNÍM DOMĚ NEBO
NA TELEFONU 283 910 424
V DOBĚ OD 8 DO 16 HODIN
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Ze života dobrovolného hasičského sboru Čakovice - Ďáblice
Kdy a za jakým účelem
vznikla jednotka požární
ochrany Ďáblice?
Jednotka požární ochrany Ďáblice vznikla na jaře v
roce 2002, a to na základě
dohody městských částí
Praha - Čakovice a Praha Ďáblice. Touto dohodou
bylo sledováno ušetření
obecních financí v řádu desítek milionů korun, které
by spolykala stavba nové stanice a zázemí pro hasiče
v Čakovicích. Díky tomu, že obě městské části spolu
sousedí a v městské části Ďáblice byla hasičská stanice bez využití, rozhodl se sbor dobrovolných hasičů
Čakovice, který byl znovu založen v roce 1998 ve spolupráci s městskými částmi, že se sloučí se sborem v
Ďáblicích a stanice tím získá nové osazenstvo.
Tím, že se oba sbory sloučily, došlo k výraznému ušetření magistrátních a obecních financí, které
by jinak byly vynaloženy na souběžný provoz obou
sborů těchto dvou městských částí.

nejsme ze svého statutu technická správa obce.
Když jsme tedy u ohrožení a zasahování, kolik
zásahů jste v poslední době měli?
Vezmeme to od začátku. V roce 2002 bylo
15 zásahů mimo povodní, v roce 2003 bylo 42
zásahů, v roce 2004 bylo 25 zásahů, v roce
2005, kdy jsme zahájili opravu naší hasičské stanice z důvodu havarijního stavu, již jen 3 zásahy. V roce 2006 i přes probíhající generální opravu hasičské stanice jsme se účastnili několika
zásahů, a to hlavně v době povodňové situace v
Praze, kdy jsme stavěli a rozebírali protipovodňové stěny a účastnili jsme se všech cvičení pořádaných HZS Praha a Magistrátem hl.m.
Prahy, byli jsme vysíláni na čerpání sklepů a
polních jezer v našich a okolních městských
částech. Chceme zmínit ještě rok 2005, to bylo
velké cvičení „PODZIM 2005“, které bylo zaměřeno jako protiteroristické cvičení a v roce
2006 cvičení s názvem „VODA 2006“ na záchranu a evakuaci občanů při velké vodě.
Zhruba za měsíc přišla opravdová velká voda a
ocitli jsme se v ostrých zásazích. Naše jednotka
obdržela mimo jiné uznání, pamětní list a poděkování s medailí od pana primátora Pavla
Béma.
Hovoříte o opravě hasičské stanice. Můžete
nám o tom něco říci?
Předaná hasičská stanice v Ďáblicích v roce
2002 byla fakticky již vybydlena z dřívějších
let. (Od roku 1998 jsme se jako čakovičtí hasiči
scházeli po restauracích a neměli žádnou zbrojnici a techniku, také nás odmítli integrovat dva
sbory dobrovolných hasičů v Miškovicích a
Třeboradicích.)
Velkým úsilím našich členů a městských
částí se tuto stanici podařilo znovu zprovoznit,
naši členové odpracovali přes 2500 brigádnicSbor dobrovolných hasičů a Jednotka požární kých hodin. V roce 2005 však přestaly již úplně
ochrany. Jaký je mezi tím rozdíl?
fungovat hasičské stanici inženýrské sítě, část
Abychom vás netrápili právními předpisy, vy- elektroinstalace a náklady na vytápění se vyšplsvětlíme to takto. Obecně vzato, je vhodné, aby kaž- haly do astronomických výšek. Odborným podý činný člen sboru dobrovolných hasičů (SDH), sudkem byla doporučena generální oprava tohobyl členem některé jednotky požární ochrany obce to objektu. Ve spolupráci s městskou částí Praha
(JPO), které se nacházejí v jeho okolí. SDH je ob- - Ďáblice, v jejímž majetku stanice je, jsme v
čanské sdružení podobné svazu zahrádkářů, mys- roce 2005 opravili okna, část střechy, vjezdová
livců, chovatelů, které pracuje na úseku požární vrata, topení, inženýrské sítě a v roce 2006 se po
ochrany, je většinou nositelem části kulturního dě- výběrovém řízení zbývající opravy ujal zřizodictví obce, pracuje s mládeží, připravuje nové čle- vatel jednotky MČ Ďáblice. Předpokládané
ny pro jednotku atd... JPO je zřízena obcí nebo měst- n á k l a d y p ř e s á h n o u 7 0 0 0 0 0 0 k o r u n .
skou částí za účelem záchrany života, zdraví, zvířat, Předpokládaný termín ukončení opravy stanice
majetku a životního prostředí, její statut je na úrov- je duben 2007. Díky této investici získává jedni profesionálních hasičských sborů. Členové jsou notka a SDH Čakovice - Ďáblice odpovídající
chráněni pojištěním a mají bezplatné zdravotní pro- zázemí pro svoji činnost a občané obou sousehlídky, výcvik a účastní se spolupráce s HZS ČR. dících městských částí bod civilní ochrany (v
JPO je zálohou HZS ČR.
případě mimořádné události možnost přechodNedávno v našich městských částech napáchala ného ubytování, sklady civilní ochrany, ošetvětrná smršť škody na porostech a naše hasiče řovnu, pojízdné kuchyně, pojízdná odmořovací
jsme na místě neviděli. Proč tomu tak je?
a desinfekční zařízení atd...). Ovšem samostatPřestože JPO zřizuje obec nebo městská část, je nou kapitolou jsou naši nejmenší občané - škojejí činnost v krizovém období podřízena vyššímu láci, kteří budou mít k dispozici odpovídající
centrálnímu velení, a to Hasičské mu záchrannému zázemí pro mimoškolní aktivity a trávení volsboru ČR, krajskému operačnímu a informačnímu ného času již v bezpečí a čistotě.
středisku v hlavním městě Praze. Toto středisko určuje jednotce místo zásahu. Proto je možné, že v naší městské části zasahují kolegové z jiných městských částí a naše jednotka zasahuje třeba na druhém konci Prahy. Zkrátka hasiči záchranáři. Jsme
součástí Integrovaného záchranného systému ČR
na území hl. m. Prahy. Samozřejmostí je úzká spolupráce s Hasičským záchranným sborem ČR v
hlavním městě Praze. Mimo krizová období je to něco jiného, spolupracujeme s vedením obcí a dle jejich pokynů jednotka plní asistenční a odborně servisní úkony pro obce. Musím však připomenout, že

Rádi bychom připomněli, že tato stanice do
začátku opravy fungovala pro své okolí také jako
kulturní zařízení. Pořádali se zde pro občany bezplatná školení požární ochrany a první pomoci, setkání s cestovateli s využitím audiovizuální techniky a v neposlední řadě se zde uskutečňovali odborné přednášky pro občany a školení pro dobrovolné
hasiče záchranáře. Také se zde na konci školního
roku prováděli pro školní děti přednášky civilní a
požární ochrany spojené s praktickou ukázkou o
využití protipožární techniky.

Zmínili jste se o nejmenších obyvatelích městských částí - kam se vaše aktivity v tomto směru
ubírají?
V roce 2005 a 2006 jsme se nemohli věnovat
své činnosti jako obvykle z důvodu přestavby stanice. Proto jsme naše úsilí věnovali preventivní činnosti v mateřských a základních školách v Čakovicích, Ďáblicích, Hovorčovicích, Hloubětíně, zkrátka všude tam, kde ředitelé předškolních a školních

zařízení měli zájem o prezentaci naší činnosti a
ukázku techniky a přípravy mládeže. Navštívili
jsme několik předškolních a školních zařízení, kde
jsme se setkali s pozitivním přístupem pedagogů a
díky tomuto i děti mohly poznat práci dobrovolných hasičů záchranářů také prakticky. Mohly si
např. vyzkoušet, jak se hasí, použití přetlakového
ventilátoru, lezecké techniky a mnoho dalšího. Nezapomenutelným zážitkem pro děti je také možnost
sami si zahoukat sirénou a stříkání na cíl ze džberové stříkačky. Od poloviny roku 2007 počítáme s
otevřením kroužku mladých hasičů přímo na naší
stanici. Z tohoto důvodu jsme v roce 2005 zakoupili
pro vyšší bezpečnost dětí starší dopravní automobil
značky Ford Tranzit, který
nahradil dosluhující Škodu
Š1203. Toto vozidlo nám
umožní bezpečně dopravovat
naše mladé hasiče na soutěže
a zpět. Nákup a opravu vozidla jsme částečně financovali
z členských brigád našeho
SDH a z jeho rozpočtu.
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Skoro každý sbor dobrovolných hasičů se
účastní nějakých soutěží v požárním sportu.
Jak je na tom váš sbor?
V rámci výcviku jednotky se pravidelně
účastníme Mistrovství ČR v raftech, které pořádá Hasičský záchranný sbor ČR. V roce 2003
jsme obsadili 9. a 16. místo z 21 mužstev, v roce
2004 jsme byli 9. a 11. z 15ti mužstev, v roce
2005 jsme opravovali stanici a v roce 2006 jsme
obsadili 10. místo ze 17ti družstev. Chtěl bych
pouze připomenout, že se účastníme jako jediná dobrovolná JPO z ČR. Dále jsme již dvakrát
pořádali celorepublikové mistrovství dobrovolných hasičských sborů a jednotek ČR ve
Když jste se zmínili o nákupu vozidla, zajímalo by
vyprošťování zraněných osob z havarovaných
mě, jakou technikou vaše jednotka disponuje.
vozidel. První ročník 2004 měl účast 7 družstev
Z počátku jsme díky brigádnické činnosti na- a druhý ročník 2005 měl již účast 15ti družstev.
šich členů zakoupili a dali dohromady vozidlo V roce 2006 jsme z důvodu opravy HS soutěž
CAS25 Š706, u kterého jsme později nechali za fi- nepořádali a předpokládáme, že další ročník
nanční pomoci magistrátu hlavního města Prahy bychom uskutečnili v letošním roce za předpoopravit motorovou část. Po té jsme odkoupili od kladu zajištěného financování a kompletní přiměstské části Praha - Čakovice poškozené a nepo- pravenosti naší hasičské stanice.
jízdné vozidla DA Avia, které jsme sami zprovoznili a zrekonstruovali za finanční pomoci městských
částí a magistrátu hlavního města Prahy. O další
rozšíření našeho vozového parku se postaral magistrát v roce 2004, kdy předal zřizovateli naší jednotky do užívání automobilový žebřík AZ30 IFA, u
kterého jsme opět z dotace magistrátu mohli nechat
provést důležité opravy. Posledním „přírůstkem“
bylo v prosinci 2006 vozidlo CAS25 K LIAZ, které
se v současné době opravuje. Předpokládaný termín
převzetí by měl být v dubnu 2007, kdy bude zároveň předána i opravená hasičská stanice, mimo jiné
i s novými garážovými stáními pro tuto novou techniku. Těšíme se, že po dvou letech budeme moci
začít vykonávat svou dobrovolnou službu na lepší
úrovni, než před začátkem opravy hasičské stanice. Všechna tato činnost asi zaměstnává spoustu
Přestože bude hasičská stanice v novém, čeká nás lidí, jaká je členská základna?
V současné době má JPO 21 členů. Po
ještě rekonstrukce a inventury skladu civilní ochrany a dalšího zásahového vybavení, které jsme zís- dokončení opravy stanice předpokládáme
kali převodem od armády ČR (polní kuchyně, čer- nárůst členské základny z řad obyvatelstva
padla, agregáty atd...). Všechen tento materiál musí rozšiřujících se městských částí. Zaměřujeme
projít kontrolou a přípravou pro zásah, což bude se na výcvik našich členů na úseku ochrany
jistě stát nemalé finanční náklady a brigádnické obyvatelstva, dobrovolných hasičů záchranářů
a specializaci zdravotník, lezec, potápěč.
hodiny našich členů.
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Naše jednotka má svůj potápěčský oddíl a
uvažujeme na základě rozhodnutí Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, kterého jsme členy, že
zřídíme specializovaný kynologický klub pro
integraci psů záchranářů a jejich majitelů.
Příslušníci naší jednotky dělají vše zdarma a ve
svém volném čase.
Přijímáte nové členy a co jejich stáří?
Ano, přijímáme nové členy, bydliště není rozhodující, ale s ohledem na nasazení jednotky do
výjezdu je ideální, když nové členstvo jednotky
bude z městských částí Čakovice, Ďáblice či blízkého okolí, tím ale nevylučujeme ostatní zájemce s
jiným místem bydliště. Techniky a práce je dost,
vítáme všechny nové dobrovolníky. Věk nerozhoduje, od 15 do 18 let je zájemce zařazen v jiné kategorii a může sloužit jen s kolegou starším osmnácti
let a po dovršení 18ti let může již sloužit sám v jednotce. Nový člen projde základním výcvikem a je
zařazen do jednotky dle své specializace, např.
strojník-řidič, lezec, potápěč, zdravotník, hasič záchranář. Sloužíme denně od 16:30 do 24:00, soboty,
neděle a svátky 24 hodin na základě rozpisu služeb
podle toho, jak kdo může. Naši dobrovolnou práci
chápeme jako profesionální nasazení, přestože
jsme dobrovolníci. Zájemci se mohou obrátit o informace o členství na telefon 777 200 791 nebo
přes naše stránky www.IZDS.cz
Co chcete vzkázat našim spoluobčanům?
Aby v jakémkoli případě ohrožení života, zdraví či jiné mimořádné situace volali tísňovou linku
112, tato linka je plně monitorovaná a každý telefonát se archivuje po dobu 3 let.
Aby nepálili odpad (v Praze je odpadem i větší
množství dřeva), listí a větvičky se kompostují, nebo vyvážejí na tříděnou skládku v MČ. Kouř signalizuje požár a může k vám na zahradu přijet několik
jednotek hasičů, což za to nestojí!
Aby vypínali rychlovarné konvice a ohřívače
vody ze zásuvky, hrozí samovolné vznícení.
Účastněte se školení v rámci civilní a požární
ochrany. V případě mimořádné události většího
rozsahu si musíte ze začátku pomoci sami a informace získané na školení se vám můžou hodit.
Potřebujete-li poradit v otázce požární a civilní
ochrany, volejte 777 200 791.
Za vás se ptal Martin Oliva, odpovídal Jaroslav
Mangl, velitel SDH Čakovice - Ďáblice a JPO Ďáblice

Ďáblice včera a dnes
3x foto: p. Jiřík

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,
jirkuovi@centrum.cz. Registrováno pod číslem MÚ - 63/91.
Redakce: P. Jirků, M. Růžička, M. Bulirschová, K. Engel, P. Slušňáková. Tisk: MH tisk s.r.o.
Uzávěrka pro příspěvky i inzerci je vždy k 25. dni v měsíci.
Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

WWW.DABLICE.COM
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BŘEZEN 2007
Otevírací doba: Po 18-21/ Čt 19:30-21:30/
Pá 23.3. 19:30-21:30/ Ne 14-16
So 3.3./ 22:15 - Ne 4.3./ 02:15 úplné zatmění
Měsíce!
12. 3. Mgr. Lucie Leikepová: Š p a n ě l s k o .
19. 3. RNDr. Jan Tomsa: Astronomie v období
osvícenství.
26. 3. Ing. Václav Pribáň: Jarní oblohy - zajímavé úkazy a objekty.
FILMOVÉ VEČERY Po od 18:30
5.3. Jeho jasnosť Slnko, Karlův most- paprsek
staletím.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy:
Čt 19:30 - 21:30/ Pá 23.3. 19:30 - 21:30/ Ne 14 16/ Po 5.3. 20-21/ So 3.3. 22:15/ Ne 4.3. 02:15
úplné zatmění Měsíce. Volně přístupné bez objednání!

DUBEN 2007

Otevírací doba: Po 18-21/ Čt 20-22/
Pá 20.4. 20-22/ Ne 8.4. 14-16.
Po 9.4. zavřeno.
16.4. Mgr. Antonín Vítek, CSc. : Mezinárodní
kosmická stanice ISS v r. 2006.
30.4. prof. Lubomír Linhart : M e x i k o indiánská minulost.
FILMOVÉ VEČERY Po od 18:30.
2.4. Země - náš kosmický domov, Míry a váhy.
23.4. Sluneční soustava, počasí a atmosféra.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Čt 20-22/ Pá 20.4. 20-22/ Ne 14 -16/ Po 2.4. a
23.4. 20-21. Volně přístupné bez objednání!

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné
a cestopisné v pondělí od 18:30.
Denní obloha: Slunce - povrch se skvrnami.
Venuše - za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc - od 21.3. do 31.3.
Venuše, Saturn - po celý březen a duben.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy po celý březen. 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.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek 18-20 mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků
(5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi,
školy).
Program: pozorování oblohy nebo promítání
filmů (dle počasí a přání návštěvníků).
ŠKOLNÍ POŘADY - Po, Út, St, Čt, Pá v 8:30
a 10:30 pro předem objednané školní výpravy.
Bližší informace a objednávky na tel.:
283910644. Pozorování oblohy, filmové
večery, přednášky.
VSTUPNÉ:
dospělí ..............20,-Kč .........30,-Kč
mládež, důchodci ..........10,-Kč ..........15,-Kč
Doprava :
- konečná MHD sídliště Ďáblice (bus 136,
181,183, tram 10, 17, 24) a 10 min pěšky
- stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová
(bus od metra C Ládví 103, 345, 368) a 5 min
pěšky
- konečná MHD Ďáblice - Šimůnkova (bus
175 , 181) a 10 min pěšky
- stanice U spojů (bus 202) a 10 min pěšky

POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE VÝPRODEJ SKLADOVÝCH
ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY
VÁM NABÍZÍ FIRMA

URNOVÝ HROB ŽULA OD 9 000 Kč bez DPH
JEDNOHROB ŽULA
OD 19 000 Kč bez DPH
DVOJHROB ŽULA
OD 29 000 Kč bez DPH

DÁLE NABÍZÍME VEŠKERÉ OPRAVY A REPASE HROBŮ,
NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ S DOPORUČENÍM
A NEZÁVAZNÉ ROZPOČTY.
PO TEL. DOMLUVĚ I MIMO PRACOVNÍ DOBU
VČETNĚ SOBOT A NEDĚLÍ.

PROVOZOVNA:
U strašnického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10
Tel.: 602 321 762, 602 379 162
e-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz
Po 8 - 17:30, Út - Čt 8 - 16:30, Pá 8 - 15:30

PLACENÁ INZERCE

Zal.: 1956
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 768
tel.:283910644
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs

PLACENÁ INZERCE

Hvězdárna Ďáblice

MČ Praha - Ďáblice
přijme na
Dohodu o provedení práce
spolehlivého a zodpovědného
pracovníka na roznášku
Ďáblického zpravodaje.
Zájemci se mohou hlásit u
p. Foučka, tajemníka
Úřadu MČ Praha - Ďáblice.

PŮJČKA 5 - 50 000 Kč

Hotovost do 24 hodin
tel.: 722 808 572
PLACENÁ INZERCE

Zahradnické služby
Antonín Růžička, fa. Taxus

... ..... ..

prodej mulčovací kůry s odvozem na Vaši zahrádku
výškové práce, kácení a průkles 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 i 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

Společná realitní a advokátní kancelář
Na terase 5, Ďáblice
tel.: 283 910 917, 283 910 141, 776 259 557, 605 437 305, 774 104 600,
otevírací doba Po 14 - 18,
Út - Čt 7 - 9, 16 - 18,
jinak na objednání.
JUDr. Ivanka Matoušová - advokátka
Ing. Miloslav Matouš - realitní kancelář a správa nemovitostí

WWW.REALITYDABLICE.CZ
Výhodné služby pro obyvatele Ďáblic a blízkého okolí.
PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE
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Cena je bez ABS. Ceny a zvýhodnění včetně DPH platí při využití financování Renault Leasing. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

*

Okenní systémy
EuroFutur Classicse standartním
křídlem

oR

VÝROBA A MONTÁŽ:
PLASTOVÁ OKNA
PŘEDOKENNÍ ROLETY
GARÁŽOVÁ VRATA
ROLETOVÉ MARKÝZY

sleva - 35%
na plastová okna

evropská kvalita
za bezkonkurenční ceny
Na českém trhu již od roku 1991
PLACENÁ

Dopraváků 3 (Dům Genius)
184 00 Praha 8 (Dolní Chabry)
tel.: 284 686 835, 284 686 820
fax: 284 686 789
e-mail: marolux@marolux.cz

www.marolux.cz
dodáváme okna a dveře systému

.o KÖMMERLING

INZERCE

