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Čekají nás čtyři r oky práce ...
s novou situací. Jsou před nimi čtyři
roky práce, čtyři roky mnoha hodin
věnovaných ve prospěch naší obce.
Asi nikdo, kdo zastupitelstvem nebo radou obce neprošel, si neumí
představit, co se za touto veskrze
dobrovolnou činností skrývá. Neuměli si to představit ani noví zastupitelé a neuměl jsme si to představit
ani já. Ovšem již první měsíce ve
funkci radního mi otevřely oči.
Po své práci, o večerech a víkendech, se nyní už mnohem méně věnuji své rodině, dětem. Naopak si

Na vysvětlenou
Vážení občané, děkuji vám za projevenou přízeň při volbách do zastupitelstva MČ Praha Ďáblice, konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002.
V nich jsem získala největší počet
hlasů ze všech kandidujících členů.
Při ustavující schůzi proběhla volba
starosty, místostarosty a členů rady.
Pro ty, kteří se této veřejné schůze nezúčastnili, bych ráda připomněla následující skutečnosti. Každý volený
zastupitel musel získat vždy nadpoloviční počet hlasů (tedy 8) z přítomných patnácti zastupitelů. Došlo tedy
k situaci, kdy o volbě kandidátů ze
dvou nezávislých sdružení (v zastupitelstvu mají po 7 členech) rozhodoval
hlas jediného kandidáta za KSČM,

pana F. Churáčka, který se přihlásil
a tím podpořil svým hlasem volbu bývalé starostky paní D. Ševčíkové. Obdobně proběhla i volba místostarosty.
Vzhledem k tomu, že moje zaměstnání (referentka odboru výstavby Prahy 8, která pracuje pro správní obvod
Praha Ďáblice) se ze zákona neslučuje
s možností vykonávat veřejnou funkci
v místním zastupitelstvu (mohla jsem
přijmout pouze jednu z uvolněných =
placených funkcí a současně odejít ze
svého stávajícího zaměstnání), byla
jsem nucena se vzdát svého získaného
mandátu a ze zastupitelstva odstoupit.
Děkuji všem svým příznivcům
a tímto je zdravím!
Zdeňka Fišmistrová

ZAMYŠLENÍ

Jako v parlamentu
Je paradoxní, že v naší malé obci se opakuje situace, která je
zřejmě typickým odrazem stávající situace naší země. O chodu země, respektivě obce nerozhodují
uskupení, která volby vyhrály, ale
strany nejmenší, takzvané „jazýčky na vahách“.
V parlamentu tyhle jazýčky (s výjimkou tzv. opoziční smlouvy) rozhodovaly vždycky - stačí zamyslet
se nad fungováním luxovské KDUČSL a dalších malých stran. Dnes
by tím jazýčkem měly být středopravé strany ve vládě, ovšem nejsou. Je veřejným tajemstvím, proč
tomu tak není a jejich zvolení zástupci se budou zodpovídat svým
voličům.
Jazýčkem v parlamentu je dnes
strana, která díky chybám stran

vládnoucích po revoluci neskutečně
povstala a všichni demokraticky
smýšlející lidé se jí musí znovu bát komunisté. O jejich hlasy se dnes
perou v parlamentu strany vládnoucí
i opoziční a platí za to cenu nejvyšší. Komunisté se vracejí do funkcí,
ze kterých mohou vládnout a rozhodovat. Příliš brzy jsme zapomněli...
Vraťme se k naší obci, protože
i tady budou o stěžejních věcech
rozhodovat komunisté. V patnáctičlenném zastupitelstvu si po sedmi
postech rozdělili zástupci obou nezávislých sdružení a ten patnáctý
získal díky zvláštní volební matematice zástupce KSČM. Nezbývá
než věřit, že v důležitých situacích
rozhodne správně, a tedy nepoliticky, nebo že se ostatní zastupitelé
dohodnou.
-mat-

lámu hlavu nad nekonečnými položkami rozpočtu, studují nové zákony, smlouvy staré i připravované,
topím se v horách papírů. A to není
nic proti tomu, s čím se utkává kolega ing. Martin Křížek jako předseda stavební komise. Stejně jako já
jsou na tom i Bořek Beneš u jemu
blízkého životního prostředí nebo
třeba Věra Prokešová v komisi
školské a kulturní.
Na úřadě jsem se musel smát (ale
ve skutečnosti mi ho bylo líto) novému místostarostovi, ing. Jarosla-

vu Černému, zavalenému metry
krychlovými neuchopitelných složek papíru. A jak sarkasticky kolega
Černý konstatoval: „Pročíst to a seřadit, to bych fakt nic jiného ty čtyři
roky nedělal...“
Věřím ovšem, že všichni členové
nového zastupitelstva budou bojovat za lepší budoucnost naší obce
s neutuchajícím entuziasmem po celé čtyři roky. Za novou redakci
Ďáblického zpravodaje jim přeji
dobrou náladu a pevné zdraví.
Martin Smrček

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
část nového roku je za námi a věřím, že vám rok 2003 začal dle vašich
představ. Chtěla bych vás ubezpečit,
že i nově zvolené ďáblické zastupitelstvo má za cíl pokračovat ve všem, co
považuje za dobré a prospěšné pro vás
občany a Ďáblice. Pochopitelně se při
posuzování minulého volebního období a výsledků práce vyskytly i námitky k některým rozhodnutím. To je jistě
správné, zvláště, je-li
kritika míněná s tím,
že se bude usilovat
o ještě lepší stav věcí, tedy moc nemluvit
a o to více pracovat,
neboť čtyřleté volební období je poměrně
krátký časový úsek
na realizaci všech
předsevzetí. Jsem ale
přesvědčená, že nám
všem jde právě o to,
abychom vám dokázali, že máme na srdci především dobro naší městské části.
I v letošním roce se bude pokračovat v plánovaných stavebních aktivitách. Jen v krátkosti připomenu, čeho
se budou jednotlivé akce týkat.
Postupně budou probíhat stavební
úpravy na komunikaci Šenovské, Na
Štamberku a Ďáblické tak, jak to
umožní právoplatně vydaná stavební
povolení:
■ Kruhový objezd Hřenská-Šenovská,
■ nová zastávka MHD „Na Štamberku“ (posun ke schodišti k ulici Na
Kopci se zálivem pro autobusy),
■ změna křižovatky Šenovská – Kokořínská – Na Štamberku (zúžení vozovky s chodníkem a přechodem pro
chodce),

■ propojení ulice Na Terase s ulicí Na
Štamberku,
■ nové obratiště autobusů na Ďáblické.
Vzhledem k tomu, že jsou některé
plánované stavby v památkové zóně,
je třeba i vyjádření památkářů.
Letos se též rozestaví dům s malometrážními byty v prostoru bývalého
Energovodu. Magistrát hl. m. Prahy
jako investor vybere
v nebližších dnech
zhotovitele této stavby.
Bude se pokračovat ve výstavbě infrastruktury v oblasti
Na Blatech, ve stavbě komunikace Řepné (s novým mostkem a konečnou
úpravou stavby na
Mratínském potoce).
Projektově se připraví propojení kanalizačního a vodovodního řadu v horní části ulice Kučerové.
Vzhledem k tomu, že nám byly přiděleny z rozpočtu Magistrátu hl. m.
Prahy finanční prostředky na další část
kolumbária na našem hřbitově, proběhne zde zároveň i celková rekonstrukce obvodových zdí a chodníčků.
V tomto roce se též celkově opraví
náš poslední bytový dům č. p. 160
(Akcíz) a též se tu začne s budováním
půdního bytu v režii již vybraného
stavebníka.
O dalších plánovaných stavbách
vás budeme informovat, pokud bude
potvrzeno finanční krytí a stavby budou odsouhlaseny zastupitelstvem.
Přeji vám všem úspěšný nový rok.
Danuše Ševčíková
Foto: Michal Beran

Začátek třetího roku třetího tisíciletí se nese ve znamení voleb prezidenta republiky a obav z války
v Iráku. V době, kdy píšu tenhle
úvodník, ještě nemáme ani toho
prezidenta, ani nevíme, zda válka
bude, či nikoliv. Jedno je ale jisté.
Emoce, zvířené alespoň u části
obyvatel po komunálních volbách
v našich Ďáblicích, se pomalu
uklidňují.
Přestože pro mnohé nedopadly
volby tak, jak si představovali,
všichni zastupitelé se museli smířit
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Odměny zastupitelů

Často přetřásanou otázkou je způsob odměňování volených zastupitelů
v obci. Vzhledem k počtu obyvatel
naší obce jsou jen dva zastupitelé starosta a místostarosta tzv. uvolnění,
tedy po dobu mandátu pracují na plný
úvazek pro obec a poté se mohou vrátit do původního zaměstnání.
Jejich odměna se řídí zákonem č.
128/2000 sb. a 131/2000 sb. a nařízením vlády o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstva. Měsíční
odměna se skládá z pevné složky
a příplatku podle počtu obyvatel (na-

vyšuje se za každých 100 obyvatel
nad 1000 obyvatel o 144 Kč).
Ostatní neuvolnění zastupitelé
včetně radních dostávají takovéto měsíční odměny:
● člen rady – 960 Kč + příplatek 120
Kč za obyvatele
● předseda výboru nebo komise – 810
Kč + příplatek 120 Kč za obyvatele
● člen výboru nebo komise – 640 Kč
+ příplatek 120 Kč za obyvatele
● zastupitel – 250 Kč + příplatek 120
Kč za obyvatele + příspěvek na dopravu 158 Kč.

Důležité telefony
Úřad městské části Praha - Ďáblice
tel.: 283 910 723 - 724
fax 283 910 721
Policie ČR – 158
Městská policie – 156
Záchranná služba – 155
Hasiči – 150
Informace o telefonních číslech – 1180

Složení zastupitelstva
Danuše Ševčíková (SNKD) - starostka
ing. Jaroslav Černý (DO) - místostarosta
Bořek Beneš (DO) - radní, předseda komise životního prostředí
Drtinová Zdeňka (DO) - radní
RNDr. Martin Smrček (DO) - radní, předseda finančního výboru,
Ďáblický zpravodaj
PharmDr. Jana Bártová (SNKD) - zastupitel, předsedkyně sociální komise
MUDr. Stanislav Cícha (SNKD) - zastupitel, předseda kontrolního výboru
JUDr. Tomáš Engel (SNKD) - zastupitel
František Churáček (KSČM) - zastupitel
Ing. Jan Kolář (SNKD) - zastupitel
Ing. Martin Křížek (DO) - zastupitel, předseda komise výstavby
Vladimír Michek (DO) - zastupitel
Ing. Jiří Myslivec (SNKD) - zastupitel, předseda sportovní komise
Věra Prokešová (DO) - zastupitel, předseda školské a kulturní komise
Zdeněk Šedivý (SNKD) - zastupitel
(DO - zástupce voleebního sdružení Ďáblice občanům, SNKD - zástupce
Sdružení nezávislých kandidátů Ďáblice, KSČM - zástupce Komunistické
strany Čech a Moravy)

Žádost o pomoc - pronájem nebytových prostor

Poruchové služby

Na úřad městské části se obrátila s žádostí o pomoc paní
Lucie Barnoky. Protože jí nemůžeme pomoci, zvěřejňujeme
v krátkosti její dopis s kontaktními údaji. Pokud by někdo paní Barnoky mohl vyhovět, nechť
se s ní spojí.

Telefon – 13129
Dodávky plynu – 1239
Dodávky vody – 267 310 543
Dodávky el. proudu – 224 915 151
Veřejné osvětlení – 244 470 800
Technická správa komunikací – 224 231 856

Doprava
Nonstop informace o dopravním spojení – 12999
(Optimální spojení po ČR vlakem a busem najdete na http://www.jizdnirady.cz)
ČD jízdní řády – 221 111 122
V příštím zpravodaji se budeme snažit uveřejnit otvírací doby vybraných provozoven v naší obci.

Pozvánka na maškarní
bál pro děti
Zveme všechny děti, ale i jejich rodiče a prarodiče, aby se přišli pobavit, zatancovat si a zasoutěžit. Čeká vás bohatý program, pěkná
hudba, hodnotné ceny, závěrečná soutěž o nejkrásnější masky
a vůbec pěkné sobotní odpoledne ve společnosti kamarádů a známých. Občerstvení zajištěno!

Kdy: 22. 2. 2003 v 15 hodin
Kde: v pﬁízemních sálech

...Mám zkušenosti s působením
Mateřského centra MOC Pohody
v Praze 10 - Malešicích a s plaváním
s kojenci a batolaty v Baby clubu Juklík. Samozřejmě bych na všechno nestačila sama a tak hodlám spolupracovat s maminkami (i jinými) z vaší obce a dát jim tak i možnost si dle vlastních možností přivydělat.
Jsem připravena provést na vlastní
Žádost o pronájem
náklady rekonstrukci a úpravy objektu.
nebytových prostor
Očekávám rozumnou nájemní smlouvu
...Chtěla bych vytvořit Centrum pro na delší dobu (cca 10 let), samozřejmě
rodinu. Zpočátku především pro ma- uzavřenou za pevně stanovených podminky na mateřské dovolené a jejich mínek dodržovaných z mé strany.
Lucie Barnoky
děti, spojené s bazénkem pro plavání
(tel. 274 815 235, 604 515 383)
s kojenci a batolaty, tělocvičnou pro
cvičení s dětmi, různými přednáškami
a akcemi pro maminky. Později bych
chtěla rozšiřovat působení podle možností i na větší děti různými zájmovými aktivitami (plavání, cvičení, různé
zájmové kroužky atd.) Pokud by u nemovitosti byl i pozemek, chtěla bych
vybudovat volně přístupné oplocené
hřiště s prolézačkami, pískovištěm
a venkovním bazénkem, kde by si
mohly děti bezpečně hrát...

Kontejnery v obci
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů
v Městské části Praha – Ďáblice v 1. pololetí roku 2003

základní ‰koly

Určené termíny:

Program: 15.00 - Zahájení

■ 21., 22. a 23. března 2003
■ 25., 26. a 27. dubna 2003
■ 23., 24. a 25. května 2003

16.00 - SoutûÏ
o nejlep‰í masku
16.15 - SoutûÏe pro
v‰echny maskované
úãastníky
18.00 - Závûr

Kontejnery budou přistaveny na obvyklých stanovištích:

POZOR: VSTUP DÉTEM POVOLEN POUZE V MASKÁCH!

Po dlouhých letech se v Ďáblicích
opět bude konat dětský karneval!
-les-

✔ na Koníčkově Náměstí
✔ v ulici Leginářů
✔ v ulici Na Terase
✔ v ulici Květnová (v zálivu komunikace před č. p. 448)
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. Registrováno pod
číslem MÚ – 63/91. Redakce: RNDr. Martin Smrček, Tereza Adámková. Zlom: Michal Beran.
Uzávěrka 4. 2. 2003. Uzávěrka březnového čísla pro inzerci i příspěvky bude 5. 3. 2003. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Tisk: DENOC, s. r. o.
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KOMISE ZASTUPITELSTVA

Telegraficky ze sociální komise

Sociální komise má v novém
volebním období tyto členy:

PharmDr. Jana Bártová – předsedkyně
Vladimíra Kubatová
Jan Němec
Milena Maršíková
Lydie Veselá
Členové komise řeší v případě potřeby sociální problematiku místních
občanů. Mezi ně počítáme i naše nové
spoluobčany ze zaplavených oblastí.
Někteří u nás nacházejí nový domov,
jiným bylo magistrátem poskytnuto
bydlení v naší obci pouze dočasně.
Se všemi o nichž víme jsme v kontaktu a pokud to je v našich silách,
hledáme způsob jak pomoci při řešení
jejich nejpalčivějších otázek.
Zabýváme se také bytovou otázkou. K dispozici je seznam 39 čekatelů na byt, vedený od roku 1992.
Každoročně je prováděna aktualizace
žádostí. Byty pro žadatele jednotlivých městských částí jsou přidělovány magistrátem. Než je naším místním úřadem postoupeno magistrátu
jméno žadatele o přidělení bytu, provádí členové komise sociální šetření
aktuální situace v rodině. V minulých letech dal magistrát pro Ďáblice
k dispozici v průměru 3 byty ročně.
Jak bude vypadat situace v následujících letech záleží i na likvidaci následků loňských povodní.
Pro práci komise je důležitá informace o nových občancích, ale i zpráva o odchodu našich starších spoluobčanů. Žádná instituce nemá ze zákona povinnost informovat o narození či úmrtí úřad v místě trvalého
bydliště. Proto prosíme vás, občany,
abyste nám pomohli zajistit průběžnou aktualizaci seznamů občanů. Považujeme za velmi necitlivé, a oboustranně nemilé, když například přicházíme do rodiny seniora s gratulací a dozvídáme se, že se s ním již
rodina musela rozloučit. Informace
můžete předávat v lékárně, nebo
v kanceláři Diakonie.
I v tomto roce chystáme blahopřání
seniorům k jejich významnému životnímu jubileu, odpoledne ke Dni matek, jarní a podzimní výlet seniorů,
podzimní vítání občánků i vánoční
den seniorů.
Na klidný rok v naší obci a dobré
vztahy mezi všemi spoluobčany se za
sociální komisi těší Jana Bártová.

Diakonie

V uplynulém
roce jsme poskytovali péči
72 klientům, seniorům, občanům se zdravotním postižením
i rodinám, které pečují o děti s těžkým zdravotním postižením.
Potřeby klientů jsou individuální
a v průběhu času se mění. Jsme rádi,
že ve většině případů nacházíme cestu, jak sladit potřeby klientů s našimi
možnostmi. Škála toho, co každý
z nás potřebuje je široká a jsme rádi,
že můžeme přispívat k větší spokojenosti klientů i k jejich pocitu bezpečí
v naplňování každodenních potřeb.
V dřívějších letech jsme se setkávali
s větším počtem těch seniorů, kteří
přicházeli na obědy do jídelny
v Obecním domě. Byla to docela pěkná skupinka, ve které si mnozí spolu
popovídali a zpestřovali si tak všednost jednotlivých dnů. Žel, většina
našich „návštěvníků“ již zemřela
a noví se zatím neobjevili. Je to docela škoda, protože prostředí jídelny
v Obecním domě je pěkné, zvoucí
k delšímu posezení. Jídelna je pro
obědy otevřena od 10 do 12,30 hodin.
Ke shlédnutí výstavy je přístupná od
8 do 16 hodin. Do 23. února své obrazy vystavují Vladimír Urbánek a Petr
Hanisch.
V klubu seniorů se dvakrát v týdnu schází nevelká skupinka žen, které spolu tráví příjemné chvíle u šálku
kávy. I to patří k dobrým příležitostem, které zástupci obce spolu s Diakonií místním občanům nabízí.
Přátelské posezení v pěkném prostředí umožňuje seniorům přijít na
jiné myšlenky a pomáhá přenést se
přes starosti, které tíží. Klub je otevřen po domluvě s pracovnicemi Diakonie i pro jiná setkání. Rotoped,
sprchová koupel, perličková koupel
pro nohy i lečba biolampou jsou
k dispozici, stejně jako široká nabídka sociálních služeb.
Lydie Veselá tel.: 283 910 424

Zahradnické služby
Antonín Růžička, ta. Taxus
Jaro 2003: výhodné ceny na prořez a kácení ovocných stromů
a okrasných stromů, výškové práce
◆ zakládání a údržba zahrad a parků
◆ drobné stavební a zemní práce
◆ výsadba stromů a keřů
◆ návrhy a projekty sadových úprav
◆ výškové práce, kácení a průklest stromů
◆ komplexní smluvní údržba
◆ poradenská činnost
◆ aranžování interiérů (suché a živé rostliny)

Sídlo firmy: Stará Boleslav, 5. května 367
Provozovna: Praha 8 - Ďáblice
Telefon 606 848 898, 737 588 811, fax 286 856 868

(Placená inzerce)

děti. Na děti a vzdělání bude zaměSložení komise: Bořek Beneš (vedoucí), Věra Prokešová, RNDr. Marřena většina akcí naší komise.
tin Smrček.
3. Monitorovat stav zeleně, černé
(Komise hledá z řad ďáblických
skládky zábory zeleně na celém kaobyvatel, kterým není lhostejné, jak
tastru obce.
a kde žijeme, další členy. Zájemci si 4. Instalace dvou infostojanů do parku
mohou domluvit schůzku na telefonu
poblíž jezírek v termínu březen 776 096 460.)
duben.
5. Spoluorganizace dětského dne ve
Rámcový plán
spolupráci s mysliveckým sdružením.
práce komise ŽP
1. Celoročně spolupracovat s občany 6. Uspořádání akce Vítání ptačího
zpěvu, která v jednom termínu propři zjišťování a odstraňování nedobíhá prakticky ve všech evropských
statků a prohřešků v oblasti životního
zemích.
prostředí v obci. Především v údržbě
7. Vyčištění ďáblických jezírek v na
zeleně, čistotě vod a ovzduší.
přelomu srpna a září ve spolupráci
2. Spolupráce se zájmovými sdruženís ochránci přírody, hasičí a Lesy hl.
mi (myslivci, chovatelé, hasiči),
m. Prahy.
komisemi a institucemi v obci ve
prospěch lepšího prostředí pro naše
Bořek Beneš, vedoucí komise ŽP

Školská a kulturní komise

Školská a kulturní komise navrhla
v tomto roce navýšit rozsah svých
činností. Jedná se o akce v prostorách
školy typu karneval, přehlídky zájmových činností výtvarných a hudebních
produkcí, přednášky pro veřejnost, kino, koncerty různých žánrů či podzimní květinový bál. V případě větších akcí se zúčastní i firma SODEXHO svojí nabídkou studené kuchyně
a nápojů. I v Obecním domě v Klubu chceme zavést něco nového a to –
úterní dopoledne pro maminky s malými dětmi. V tomto dni lze navštívit
všechny služby Obecního domu. Vzájemné setkání dětí a maminek by mělo být tím prvním krokem pro hledání
nových přátelství v Ďáblicích. Pro

naši pracovnici Klubu by to měla být
příjemná část její ne vždy lehké práce
s mládeží. Jinak zde nadále bude
možnost využití klubu jako v minulých letech. Připravujeme i zde přednášky, soutěže ve stolních a společenských hrách a možné výjezdy i mimo
klub. Nechceme samozřejmě zapomenout na osvědčené akce v Ďáblicích
jako jsou čarodějnice, “drakiáda“ či
cyklus vánočních pořadů. Více se ale
budete dozvídat průběžně ve Zpravodajích, na našich vývěskách a v místním rozhlase. Věříme, že i vy si něco
z naší nabídky v průběhu roku vyberete a budete spokojeni.
Věra Prokešová

(Placená inzerce)

Z komise životního prostředí
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Otázky a odpovědi
Kauza: Bývalý starosta Sboru dobrovolných hasičů Ďáblice a hasičská
zbrojnice.
Dle rozhodnutí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska bylo rozhodnuto o sloučení sborů dobrovolných hasičů z Čakovic a Ďáblic. Sloučení proběhlo v roce 2002
s tím, že SDH Čakovice ukončí svoji činnost k 31. 12.
2002. Sbor převzal také starou hasičskou zbrojnici, která
byla ve velmi špatném technickém stavu, ze 3/4 pronajata autoservisu a rodině s dětmi. Po převzetí hasičské
zbrojnice bylo zjištěno, že bývalý starosta Sboru dobrovolných hasičů Ďáblice, pan Karel Dvořák za velmi po-

2/03 - 25.2./17 – 19, řád spojové služby v požární ochraně a spojové
prostředky pro členy JPO, č: 1,
Bc. Soukup Dušan HZS-Praha/IZDS
3/03 - 27. 2./9 – 16, stavba protipovodňových hrází pomocí pytlů
se sypkým materiálem, další
doporučení na ochranu před
povodněmi, č: 1, Ing. Kovařík
Fr. GŘHZS-IOO/IZDS
4/03 - 28. 2./17 – 19, operační řízení
v podmínkách jednotek požární ochrany, č: 1, Bc. Soukup
Dušan HZS-Praha/IZDS
5/03 - 3. 3./17 – 19, financování SDH
a JPO v podmínkách sdružení
Jednotky požární ochrany vyjíždějí
a obcí, příprava rozpočtů, č: 2,
na zavolání, nebo také na vizuální
Ing. Maděra/IZDS
signál, když je spatřen kouř.
6/03 - 4. 3./17 – 19, vyprošťování
osob z výtahů, technické pro❏ Výjezdy jednotky požární
středky, č: 1, IZDS
ochrany MČ Ďáblice
7/03 - 4. 3./17 – 19, jednotky požární
Rok 2002: 34 výjezdů
ochrany a bezpečnost, zdraví
Rok 2003: (do 31. 1.) 6 výjezdů
a ochrana při práci č: 2, Mášo❏ Hlášení požárů v katastru Ďábvá, Mangl, Blaha/IZDS
lice, Čakovice, Miškovice, Třeboradi- 8/03 - 6. 3./17 – 19, vyprošťovací
ce, Hovorčovice: Technické zásahy –
hydraulické nástroje Amkus,
čerpání vody, ohrožující spadlé strotechnika vyprošťování, BOZP,
my, bodavý hmyz, únik ropných láč: 1, Mangl, Blaha/IZDS
tek, záchrana osob, zvířat a majetku
9/03 - 8. 3./8 – 16, bojový řád I. pro
JPO, č: 1, Bc. Vodička Petr,
Hasičská stanice Ďáblice,
HZS Praha/IZDS
U Parkánu 765/6,
10/03 - 9. 3./8 – 16, bojový řád II. pro
Praha 8 – Ďáblice
JPO, č: 1, Bc. Vodička Petr,
HZS Praha / IZDS
Nepřetržitý telefon:
11/03 - 15. 3./8 – 20, první pomoc I. 112 – HZS ČR)
základní kurz 12 hodin, č: 1,
Praha tísňový telefon:
777 200 791, 283 911 425 12/03 - Dr.Peková/IZDS
16. 3./8 – 20, první pomoc
II. – Intenzivní kurz předlé❏ Nábor nových členů JPO
a SDH Ďáblice.
Hledáme nové dobrovolníky na
post hasič záchranář, hasič paramedic,
jako osádky hasičských záchranných
vozidel.
Požadavky: Dobrý zdravotní stav,
bezúhonost, bydliště Ďáblice, Čakovice, Hovorčovice, nebo okolí. Informace na tel. 777 200 791 po 16 hodině.
❏ Vzdělávací program na hasičské stanici Ďáblice od ledna do
března roku 2003
IZDS – integrovaný záchranný
dobrovolný systém – systém vzdělávání pro dobrovolné hasiče, členy jednotek požární ochrany, laické dobrovolníky a státní správu. (přehled obsahuje vždy číslo kurzu, datum a hodinu
konání přednášky, název a stručný
popis kurzu, učebnu a jméno lektora
a garanta kurzu)
1/03 - 29. 1./18 – 20, motorová pila,
obsluha, BOZP, technika použití stroje, základní kurz, č: 1,
Ryšavý Josef HZS-ČD/IZDS
Foto: Michal Beran (2x)

❏ Hasičská zbrojnice Ďáblice.
Nový výbor Sboru dobrovolných
hasičů Ďáblice po zjištění, že bývalému starostovi se podařilo za velmi podivných okolností hasičskou zbrojnici
převést na Sbor dobrovolných hasičů
Ďáblice. Domníváme se, že hasičská
zbrojnice v Ďáblicích měla být následně prodána, Sbor dobrovolných hasičů
Ďáblice zrušen a majetek a utržené finance za hasičskou zbrojnici likvidovány osobou bývalého starosty pana
Karla Dvořáka. Likvidace by de facto
spočívala v rozdělení peněz mezi osobu bývalého starosty, a jak se domníváme mezi ty, kteří ho v jeho počínání
podporovali a dále ho podporují.
V součastné době je hasičská zbrojnice v Ďáblicích zpět v majetku MČ
Ďáblice. Veškeré právní úkony nutné
k tomuto kroku jsme provedli v roce
2002 a na začátku roku 2003.
❏ Co znamená SDH – Ďáblice?
Sbor dobrovolných hasičů – Ďáblice 3100036 je organizační složkou
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jedná se o občanské sdružení,
které má za úkol rozvíjet a podporovat své členy v práci na úseku požární
ochrany, civilní ochrany, bezpečnosti
práce, práce s dětmi, vychovávat nové členy pro Jednotky požární ochrany, atd.
❏ Co znamená JPO – jednotka
požární ochrany MČ Ďáblice?
Jednotka požární ochrany 111124 je
zřízena městskou částí Ďáblice a vykonává svoji činnost na katastru Ďáblic,
dále pak smluvně na katastru Čakovic
a Hovorčovic. Svou činností si vydělává na svoji existenci. Ve své činnosti
je dále finančně podporována MČ
Ďáblice, pro kterou zpracovává všechny dokumenty a povinnosti uložené
zákonem, a tu samou činnost vykonává i pro smluvní partnery. Jednotka
dále plní úkoly uložené Hasičským záchranným sborem ČR v Praze, na
svém katastru provádí prevenci a represi, tzn. bojuje s ohněm, stará se
o průchodnost Mratínského potoka, likviduje bodavý hmyz, likviduje uniklé
ropné látky, likviduje stromy, které
ohrožují zdraví, život a hodnoty, provádí technické zásahy u dopravních
nehod, vykonává ochranu obyvatelstva
v rámci CO, poskytuje předlékařskou
pomoc v rámci svých zásahů, spolupracuje s IZS, řádně se stará o svěřené
prostředky, vzdělává se, cvičí.
❏ Proč se nesmí pálit odpad?
Nikdo, kdo uvidí kouř z dálky, nerozezná, jestli je to kouř z pálení listí,
nebo se jedná o počínající požár například domu, auta, atd.

divných okolností bez podpory bývalé členské základny
převedl na katastrálním úřadě hl. m. Prahy tuto zbrojnici
z majetku MČ Ďáblice na Sbor dobrovolných hasičů
Ďáblice. Na základě zjištěných skutečností po poradě
s SH ČMS a MČ Ďáblice podal nový výbor SDH Ďáblice
trestní oznámení na policii ČR na neznámého pachatele
s podezřením na podvod a pozměňování úřední listiny.
Do současné doby v rozporu s rozhodnutím městského výboru hasičů SH ČMS nevydal bývalý starosta Sboru dobrovolných hasičů Ďáblice úřední dokumentaci
Sboru dobrovolných hasičů Ďáblice včetně razítka sboru
a nadále podvodně vystupuje jako starosta Sboru dobrovolných hasičů Ďáblice.

kařské pomoci, č:1+2, Dr.
Peková/IZDS
13/03 - 17. 3./8 – 20, první pomoc III.
- Intenzivní kurz předlékařské
pomoci, č:1+2, Dr. Peková/IZDS
14/03 - 18. 3./8 – 20, první pomoc IV.
- Intenzivní kurz předlékařské
pomoci - závěr, č:1+2, Dr. Peková/IZDS
15/03 - 27. 3./17 – 20, družstvo raftařů základní hasičský výcvik teorie,
č:
1,
Blaha,
Mangl/IZDS
16/03 - 27. 3./10 – 15, školení občanů
v požární ochraně a civilní
ochraně,
č:1+2,
Mangl,
Mangl/IZDS
17/03 - 29. 3./8 – 18, strojníci praxe
na PS 12 a 8, plovoucí čerpadla, Cas 25-RTHP, č:1+2,
Blaha, Havránek/IZDS

Informace a přihlášky do kurzů
na telefonu 777 200 791
❏ První pomoc a občané
V našem zpravodaji chceme
postupně uveřejňovat zásady první
pomoci pro záchranu vašeho bližního.
Ze statistik a zkušeností bohužel
vyplývá, že při skutečně kritické život ohrožující příhodě, tj. v situaci,
kdy dojde u postiženého k zástavě
dechu a/nebo oběhu, zbývá na záchranu jeho života doslova pouze
několik minut. Mozkové buňky jsou
během 3 až 5 minut tak poškozeny,
že i pokud se pacienta s tak dlouho
trvající poruchou oběhu podaří zachránit, kvalita jeho života je zpravidla tristní.
Je ale rovněž známo, že kvalitně
prováděná laická resuscitace prodlužuje čas, který je vyhrazený pro účinnou záchrannou akci, až na dvojnásobek. Uvědomíme-li si, že za běžných podmínek je spíše nepravděpodobné, že by se záchranáři dostavili
na místo příhody dříve než za 6 až 8
minut od vzniku příhody (čest výjimkám!), je to přesně těch několik minut, o které stojí za to bojovat, neboť
mohou pro pacienta znamenat právě
onu pověstnou tenkou nit mezi přežitím a smrtí.
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Ze šk olníc h la vic

Konec roku byl na základní škole bohatý na události. Uskutečnil se den seniorů, kde vystoupil pěvecký soubor MŠ i ZŠ. Velice pěkné vystoupení
určitě potěšilo všechny diváky. Uspořádali jsme
i „Srdíčkový den“, kdy žáci školy prodávali srdíčka
a výtěžek poté předali zástupci občanského sdružení Život dětem pro FN Praha – Motol. V minulém
čísle avizovaný turnaj žáků školy ve squashi
a v ping – pongu se velmi vydařil. Na školní scéně
proběhly další dvě velice pěkné předvánoční akce.
Nejdříve žáci školy, kteří navštěvují ZUŠ pod vedením pana Sevruka, předvedli své umění ostatním
spolužákům a učitelům ZŠ. Při této příležitosti rovněž vystoupil pěvecký soubor ZŠ vedený paní
Myslivcovou. Aktéři sklidili velký obdiv. Třešničkou na dortu pak byla vánoční besídka žáků 1. – 5.
třídy. Každá třída si pod vedením třídních učitelek
připravila krátký kulturní program a ten zcela profesionálně předvedla nám ostatním. Bylo to opravdu krásné dopoledne, proto uvažujeme, že příště
akci zopakujeme ještě v odpoledních hodinách,
aby umění dětí mohli obdivovat i jejich rodiče. Po

besídce nejmenších následovaly ještě besídky ve
všech třídách, kde si při čaji, cukroví a koledách
žáci vzájemně předávali dárky. Vánoční atmosféru
pochopitelně podtrhla krásná výzdoba celé školy,
jejíž část mohli obyvatelé Ďáblic obdivovat
i z hlavní ulice.
A co nás čeká? Od 18. 2. začnou žáci druhých
tříd a třetí třídy navštěvovat plavecký výcvik v Tescu, jak jsem již informovala v minulém čísle. Od
začátku druhého pololetí se ve škole rozběhne také
činnost dalších zájmových kroužků. Především tolik žádaného kroužku výpočetní techniky pod vedením pana učitele Černohorského, kroužek paličkování pod vedením paní učitelky Jelínkové, kroužek
scénického tance pod vedením paní učitelky Svobodové a věřím, že i fotbalový kroužek pod vedením pana Kulíka. Zdárně se také začala rozvíjet
spolupráce školy a školky s kulturní a školskou komisí při MČ – Ďáblice.
A co se nezdařilo? Chtěli jsme pro rodiče vycházejících žáků na 14. 1. připravit setkání zástupců
SŠ a učilišť, tedy jakousi informativní schůzku

o školách, kam se naši žáci chtějí hlásit. Bohužel
odezva stran SŠ a učilišť byla minimální, takže připravované setkání neproběhlo. Snad příště.

Ze školky
Také ve školce paní učitelky připravily předvánoční besídky, kde děti ukázaly rodičům i prarodičům, co se za první tři měsíce ve školce naučily. Po
besídkách následovalo předávání dárků. Dětem
udělaly radost drobné dárky, kterými je za školku
obdarovaly paní učitelky. Zároveň děti předaly
vlastnoručně vyrobené dárky svým blízkým. V příjemné předvánoční atmosféře následovalo neformální posezení při čaji, kávě a cukroví. V lednu
zahájila skupinka dětí pod vedením odborníků plavecký výcvik v Tescu. Školku navštívil kouzelník,
jehož vystoupení nadchlo nejen děti, ale i paní učitelky. Plánujeme také návštěvu divadla ve vnitřní
Praze a samozřejmě předškoláky čeká návštěva základní školy a následně zápis do prvních tříd.
Milada Bulirschová,
ředitelka základní a mateřské školy v Ďáblicích

CO NÁS PÁLÍ

Kam s nimi?
Nedá mi to a musím se ještě vrátit k problému, který rozděluje
– a nejen ďáblické – občany. Týká se záležitosti poněkud žinantní,
nepříjemné až nechutné, nicméně z hlediska každodenního života
nepřehlédnutelné až zásadní. Ano, tušíte správně: opět se vracím
k záležitosti psích exkrementů. Jak už to tak bývá, lidé psa nevlastnící jsou pobouřeni bobky, povalujícími se na nejnevhodnějších místech, a nezřídka si vylévají vztek na každém, kdo si dovolí
se svým psem vyjít z domu.
ten jim musí na straně druhé umožnit
tuto čistotu udržovat.
Je jasné, že rozumný majitel psa se
svým miláčkem nevyráží na procházku do husté ďáblické zástavby, ale
tímto prostorem se jen snaží co nejrychleji projít, aby se dostal na místo,

Foto: Michal Beran

„Cožpak nemáte dost velkou zahradu?“ zaznívá častý argument. Také
druhá strana je nespokojena. „Vždyť
pes se musí někde proběhnout. A koneckonců platíme daně – tak ať to po
nás někdo uklidí!“
Předesílám, že i když patřím mezi
pejskaře a svou profesí se navíc celý život více nebo méně motám kolem psů,
s danou argumentací nesouhlasím. Každý, jehož pes znečistí veřejný prostor,
ať už jde o ulici, předzahrádku, nebo
dokonce místo, kde si hrávají děti, má
samozřejmě POVINNOST po svém
psovi uklidit. V tom se s nepejskařskou
veřejností naprosto ztotožňuji a spolu
s ní volám po tvrdším postihu lidí, kteří
nejsou ochotni to respektovat. Městská
policie by tomuto přestupku měla věnovat zvýšenou pozornost.
Zásadní otázka však nezní ZDA,
ale KAM. Zkuste se na věc podívat
i očima druhé strany. Pejsek se vyprázdí, zvláště svědomitý pejskař je
pro tyto případy předem vybaven papírovým nebo jiným pytlíkem, provede nepříliš příjemný úkon a začne se
rozhlížet - kam s tím? Přece nebude
smrdutý náklad třímat po celou dobu
procházky, aby ho po hodině či dvou
poctivě donesl zpátky do své popelnice! Ale odpadkových košů je v naší
obci pramálo a navíc tam takové věci
ani nepatří. Kam tedy? Do speciálních
sběrných nádob, které jste už určitě
někde v Praze viděli. V optimálním
případě jsou vybaveny i sáčky přesně
pro tyto účely. Něco takového však
v Ďáblicích zatím zcela chybí. Kdo na
jedné straně chce majitele psů trestat
a penalizovat za nedodržování čistoty,

které by bylo pro venčení psů vhodné.
Je ale v Ďáblicích oficiálně takové
místo? Kde se vlastně psi smějí pouštět, a kde ne? Jak je to v Ďáblickém
háji? A co na okolních polích? Chovatel se může jen dohadovat a jít cestou

nejmenšího odporu. Já osobně (nejsem zdaleka sama) momentálně se
svými psy chodím na kratší procházky
na nevyužívanou plochu budoucího
ďáblického náměstí. Zdánlivě je ideální: rozlehlý nezastavěný prostor, neupravené plochy, minimální provoz...
Ale i tady už se mi dostalo nevraživého osočení, že tu psi nemají co dělat.
A co až se náměstí konečně dostaví?
Leckdo ze starousedlíků by navrhl,
aby psi zůstali pěkně tam, kde byli odnepaměti – přivázaní u svých bud, zavřeni ve svých drátěných kotcích nebo
na malých dvorcích. S plnou zodpovědností, podepřenou teoretickými
znalostmi i praktickými zkušenostmi
dlouholetého kynologa, tvrdím: takové jednání nepochybně hraničí s týráním zvířat. Každý pes potřebuje pravidelné procházky dokonce i v případě,
že má k dispozici rozlehlou zahradu.
Pokud je nucen žít v bytě nebo na
omezeném prostoru kotce, jsou pro
něj dokonce životní nezbytností. Takže jaký je závěr? Vytvořme v obci
vhodné podmínky pro soužití všech
skupin obyvatelstva, stanovme pevná
pravidla, zveřejněme je a trvejme na
jejich dodržování. A zachovejme si při
tom na všech stranách a názorových
pozicích potřebnou TOLERANCI pro
potřeby a přání druhých. Bez nich se
nám bude špatně žít i se všemi vyhláškami a zákony.
Lea Smrčková

VZNIKÁ ĎÁBLICKÝ ORCHESTR
Pan učitel Sevruk, který mnoho našich dětí
vyučuje hře na různé hudební nástroje, připravuje založení ďáblického orchestru. Ten by
měl naši obec reprezentovat uvnitř i navenek. Pro jeho činnost je zapotřebí sehnat
větší množství hudebních nástrojů, zvláště
dechových. Obracíme se na vás s prosbou.
Zamyslete se, zda nemáte někde doma nevyužitou starou trubku, klarinet, křídlovku, buben nebo třeba tubu, které byste
našim dětem do orchestru zapůjčili, věnovali nebo za rozumnou cenu odprodali. Šlechetným dárcům poděkujeme na stránkách Zpravodaje a budou
mít vždy rezervovaná místa v první řadě na našich vystoupeních!
Kontakt: 283 910 915, 607 769 496
-les-

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Vzpomínka na
Zdeňka Corna
● Oblíbený učitel, ředitel
na naší základní škole,
amatérský astronom, který
stál u založení astronomického kroužku v roce
1952. Právě on dal podnět
ke zřízení hvězdárny, která byla postavena
v letech 1956 až 1958. Dne 5. ledna 2003
„hvězdička“ se jménem Corn ukončila
svou světelnou dráhu. Díky za světelnou
stopu a dílo, které vykonala.
Dr. Miloslav Wimmer

OZNÁMENÍ
Petra Vlková
Michal Beran
❏ I přes domluvy a rady
zkušených se rozhodli dne
13. 3. 2003 v 11.00 hodin
v obřadní síni Libeňského
zámečku vyměnit výhody
stavu svobodného za radosti života manželského.

VÝROBKY & SLUŽBY

✞

Kolumbárium

☛ V roce 2002 byla
dokončena výstavba kolumbária na místním hřbitově v Ďáblicích. Rada
MČ Praha Ďáblice schvaluje dle usnesení č.
344/02/RMČ pronajímání
kolumbárních schránek na místním hřbitově v Ďáblicích výhradně:
– Žadatelům z řad občanů s trvalým bydlištěm va naší obci,
– žadatelům, kteří se v Ďáblicích narodili
či dlouhodobě žili (minimálně 20 let).
Ceník:
– První propůjčení pro uložení 2 až 4 uren
s popelem zemřelého na dobu 10 let –
kolumbární schránka 1800 Kč plus 1100
Kč služby (celkem 2900 Kč).
– Prodloužení užívacího práva na dobu 10
let – kolumbární schránka 1130 Kč plus
1100 Kč služby (celkem 2230 Kč).
– Cena se stanoví za pronajatý prostor.
Pevný uzávěr kolumbární schránky si
pořizuje uživatel na vlastní náklady
a jeho majetkem. Při zapůjčení místa
na dobu delší než 10 let se stanoví výše
úplaty za propůjčení poměrnou částkou.
– Úhrada za služby zahrnuje náklady na
úklid, vodu, opravy a likvidaci odpadu.
Žádost o pronájem se podává na
finančním odboru ÚMČ u paní Hanzlové, tel. 293 910 723 a 724.
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Z HISTORIE

Drobničky z historie Ďáblic

Ďáblické noviny

Víte, že...

V říjnu roku 1958 rada MNV rozhodla vydávat Ďáblické noviny. Dospěla k tomu poznáním, že dosavadní způsob informování občanů o důležitých usneseních a úkolech MNV není do budoucna dostačující. K provádění reorganizace hospodářského systému v našem státě, kdy řada úkolů
i odpovědnosti za ně připadá národním výborům, je nutné hledat bližší cestu k občanům.
K tomuto mají pomoci Ďáblické noviny, které budou co nejpodrobněji
informovat o veškerém dění v naší obci. Na druhé straně – kritika uveřejňovaná v těchto novinách pomůže zlepšovat dosavadní práci MNV. Mají
být obrazem skutečného života naší obce, života všech složek Národní
fronty, které u nás vyvíjejí činnost. Bude toho jistě dost, co bude zasluhovat kritiky nebo pochvaly. Budou se zabývat všemi aktuálními otázkami
našeho politického, hospodářského a kulturního života. Budou vycházet
vždy koncem měsíce.
První číslo Ďáblických novin vyšlo 29. října 1958. Od 1. čísla III. ročníku byl změněn název Ďáblické noviny na Ďáblický zpravodaj.
Dr. Miloslav Wimmer obecní kronikář

...poslední flašinetář v obci se jmenoval
Hněvsa,
...poslední harmonikáři byli Rudolf Tichý a Jůza,
...nejstarší zde usedlý rod je Procházkův
čp. 3,
...v roce 1843 měla obec 395 obyvatel,
1880 – 836 obyvatel, 1900 – 1256 obyvatel a 1930 - 4352 obyvatel,
...v roce 1936 se uskutečnil protestní pochod na obecní úřad proti rozdělování
potravin. Vchod úřadu byl násilně vypáčen. A výsledek? Viktor Kubíček
dostal 6 měsíců, Tomáš Polata 4 měsíce a Ježková 4 měsíce vězení!

Historie Prahy 8
Libeň byla připojena ku Praze jako osmá
čtvrť v roce 1901. Hranice obvodu se

několikrát měnily. Dnešní rozloha
vznikla v roce 1974 připojením obce
Březiněves. Prahu 8 dnes tvoří 11 katastrálních území, která se dříve rozvíjela za
hradbami staré Prahy. Patří sem nyní Libeň, Karlín, Kobylisy, Bohnice, Ďáblice,
Čimice, Střížkov, Dolní Chabry, Březiněves a částečně Troja a Žižkov.

Kolonie „Pod Hájem“
2. září 1949 na plenárním zasedání
MNV bylo usneseno přejmenovat Stejskalovu kolonii na kolonii „Pod Hájem“.
17. 1. 1949 zde bylo zřízeno veřejné
osvětlení.
6. 6. 1954 zde byla zřízena Dětská besídka.
13. 11. 1954 byl otevřen kulturní dům
čp. 769.
Připravil Dr. Miloslav Wimmer

ZA SKLÁDKOU
Dne 21. 1. 2003 proběhlo jednání
za účasti zastupitelů naší obce, Březiněvse a skládky odpadů A.S.A.
I když se jednalo o setkání orientační a směřující ke druhé etapě skládky, zvláště pro nové zastupitele bylo
více než poučné.
Zástupci firmy A.S.A. opětovně kostatovali, že veškeré nezávislé kontroly
provozu skládky nenalezly nic, co by
odporovalo předpisům týkajících se
provozu a znečišťování životního prostředí. Za dané situace nezbývá, než
výsledkům nezávislých expertiz věřit.
Problém, který nás v posledních měsících velmi omezuje a ztrpčuje život
minimálně té části obce, která je skládce blíže, je prakticky každodenní zápach, plížící se našimi ulicemi. S tím
se budeme muset nadlouho smířit, protože, jak konstatovali zástupci A.S.A.
„ke zvýšení zápachu dochází v důsled-

korun představuje pouhých 270 Kč na
jednoho obyvatele naší obce měsíčně.
Není pochyb o tom, že povinností
zastupitelů a hlavně paní starostky a jejího zástupce je vstoupit urychleně do
jednání se zástupci Magistrátu hlavního
města Prahy a jednat o úpravě původ-

ku poklesu atmosférického tlaku a tento zanikne až po ukončení provozu
skládky..., zápach je přitom neškodný...“. Neškodný možná opravdu je,
ale žije se s ním težko.
Nesmírně zajímavým bylo zjištění,
jaké poplatky odvádí A.S.A. Magistrátu Prahy 8 a jaký díl z toho získává naše obec, na které skládka stojí a která je
- vedle Březiněvse - činností nejvíce
zasažena. V roce 2002 A.S.A. odvedla
státní poplatek ve výši přes 40 milionů
korun plus rekultivační rezervu přes 18
milionů korun. Naše obec z toho získává ročně 6,4 milionu korun, tedy jednu
šestinu (respektivě necelou desetinu)!
Tuto částku smluvili naši zastupitelé
při zahájení činnosti skládky před deseti lety a přestože se platby za ukládání
odpadů od té doby významně zvýšily,
podíl určený naší obci se nezměnil. Jen
pro upřesnění – zmíněných 6,4 milionu

ních smluv mezi naší obcí a Magistrátem hlavního města Prahy, týkající se
podílu za přítomnost skládky na našem
území. Po uzávěrce jsme se dozvěděli,
že paní starostka již žádost podala!
Problematice skládky se budeme
pravidelně věnovat.

Poplatky, které platí Mâ ëáblice za velkoobjemové kontejnery
umístûné na skládku A.S.A. v roce 2003
(uvedené slevy se t˘kají omezeného mnoÏství u jednotliv˘ch poloÏek od 3 do 10 tun)
Velikost
kontejneru
3 m3
3 m3
9 m3
7 m3
7 m3
10 m3
10 m3
15 m3
20 m3

ëáblice
2002
2003

odpad ã.

170101, 2, 3, 7 (beton, ta‰ky, keramika...)
150106, 200301, 200399 (smûsné obaly, komunál. odpad)
150106, 200301, 200399 (smûsné obaly, komunál. odpad)
170101, 2, 3, 7 (beton, ta‰ky, keramika...)
150106, 200301, 200399 (smûsné obaly, komunál. odpad)
170101, 2, 3, 7 (beton, ta‰ky, keramika...)
150106, 200301, 200399 (smûsné obaly, komunál. odpad)
150106, 200301, 200399 (smûsné obaly, komunál. odpad)
150106, 200301, 200399 (smûsné obaly, komunál. odpad)

1 150,1 650,2 400,2 200,3 300,2 450,3 700,5 090,5 690,-

1 030,1 650,2 400,2 000,3 300,2 200,3 000,5 090,5 690,-

Ostatní
1 330,2 000,2 750,2 800,3 900,2 900,4 200,5 500,6 200,-

VOLNÝ ČAS

HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE

Program na únor
a březen 2003
Otevírací doba
Po 10 – 12, 18 – 21
Čt 10 – 12,
19 – 21 (v březnu 19.30 – 21.30)
Pá 10 – 12
Ne 14 – 16 hodin
(navíc 14. 3. 19 – 21)

PŘEDNÁŠKY
(astronomické, přírodovědné a cestopisné) vždy v pondělí od 18.30 hod.
10. 2. Miroslav Záveský: Pamír – výstup na Štít Lenina 7134 m.
24. 2. Doc. RNDr. Petr Kulhánek,
CSc.: Kolik je vlastně planet
v naší Sluneční soustavě?
3. 3. Mgr. Lucie Leikepová:
Sýrie a Libanon.
17. 3. RNDr. Jan Tomsa: Obraz kosmu v kultuře lidstva IV. Hvězdy
31. 3. Ing. Václav Přibáň: Zajímavé
úkazy a objekty jarní oblohy

FILMOVÉ VEČERY

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY

ŠKOLNÍ POŘADY

pondělí od 18.30 hod.
3. 2. APOLLO 12, APOLLO 14
17. 2. APOLLO 15, APOLLO 16
10. 3. Jeho jasnosť Sľnko, Harmonie
světa, Karlův most – paprsek
staletími
24. 3. Vstříc hvězdám, Komety,
Míry a váhy

Vždy ve čtvrtek od 18 do 19 hodin
(v březnu 18.30 – 19.30) mohou
hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20
osob). Nabídka je vhodná pro rodiny s dětmi či školy. Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů
(záleží na počasí a přání návštěvníků).

Konají se v úterý a ve středu v 8.30
a 10.30 hod. pro předem objednané
školní výpravy. Bližší informace
a objednávky na č. 233 376 452, linka
141 nebo na 283 910 644.

POZOROVÁNÍ
OBLOHY DALEKOHLEDY
Po 10 – 12 (navíc v Po 17. 2., 10. 3.
a 24. 3. 20 – 21 hod.)
Čt 10 – 12, 19 – 21 (březen 19.30 –
21.30)
Pá 10 – 12 ,
Ne 14 – 16 hodin

Co můžeme vidět?
Denní obloha: Slunce – povrch se
skvrnami
Noční obloha: Měsíc (od 6. 2. do 19. 2.,
od 6. 3. do 19. 3.), Jupiter, Saturn (stále), dvojhvězdy, vícenásobné soustavy
(stále), hvězdokupy, mlhoviny, galaxie
(za bezměsíčných večerů). Podmínkou
úspěšného pozorování je pokud možno
jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) pořádáme náhradní program
– promítání filmů spojené s prohlídkou
přístrojového vybavení hvězdárny.

Foto: Michal Beran

\00 Praha 8,
Pod hvûzdárnou 768
tel.: 283 910 644,
233 376 452, l.141
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
http://www.planetarium.cz

VSTUPNÉ
Dospělí 20 Kč
Mládež, důchodci 10 Kč
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Odjezdy autobusů ze zastávky
Kokořínská do zastávky Palmovka
min

Zastávka

Bﬁezinûves
Skládka ëáblice (x)
ëáblice
0 Kokoﬁínská
1 Na ·tamberku (#)
3 U SpojÛ
5 Kvûtnová
7 ëáblick˘ hﬁbitov
8 Sídli‰tû ëáblice
10 Liberecká
13 Prosecká
18 Palmovka

103
345

Hod.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Pracovní den
16

20
07
07
06
04
23
08
23
08
08
07
07
07
02
08
12
13
16
16
16

47
17
13
10
15
53
23
53
23
30
22
22
22
12
23
33
43
46
46

27
17
14
25

37
27
24
30

42 47 57
35 42 50 57
34 44 52 54
53

53
53
52
30
37
32
22
38
53

37
42
42
37
53

52
52
52 55
53

Odjezdy autobusů ze zastávky
Kokořínská do zastávky Březiněves

So a Ne

min

16

Palmovka
Prosecká
Liberecká
Sídli‰tû ëáblice
ëáblick˘ hﬁbitov
Kvûtnová
U SpojÛ
Na ·tamberku (#)
0 Kokoﬁínská
2 ëáblice
3 Skládka ëáblice (x)
5 Bﬁezinûves
(345 pokracuje dále)

49
39
19
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
03
20
30
16
16

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
58
43
54
46

Zastávka

Hod.

103
345

platí od 19. 10. 2002 do 2. 3. 2003
x: na znamení
#: na znamení od 20 do 4 hod.

0
1
3
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Zastávka
Za Avií
NádraÏí âakovice (#)
âerven˘ ml˘n
Na Lukách (x)
ëáblice
Kokoﬁínská
Na ·tamberku (#)
U spojÛ
Skládka Chabry (x)
Osecká
Spoﬁická
Sídli‰tû âimice
âimice
Foﬁtova
¤epínská
Katovická
Odra
Zhoﬁelecká
Krakov
Poliklinika Mazurská

202

Hod.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Pracovní den

30
00
15
09
49
49
49
49
49
15
15
15
35
25
25
08
08
08
08

35
35
49

45
45
55

platí od 16. 12. 2002
x: na znamení
#: na znamení od 20 do 4 hod.

35

53
18
03A
03A
08
08
08
08
08
13A
05A
05
00A
00A
15
15A
05A
05A
05A
05A

So a Ne
35

33
05
13
38
38
28
38
33
30
20
10
03
10
35A
35
15
35
35
35

43A 53
13 23A 33 43A 53
23A 33 35 43A 53A
53
38
57
49
35A
20
10
25A
55

50
35 50
20A 30 40A 50
30 40 55A

35

15
05A
18A
18A
18A
18A
18A
18A
18A
18A
18A
18A
18A
20A
30A
05
17
17
05A

46
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
55
40A
55A
55A
35

platí od 19. 10. 2002 do 2. 3. 2003
x: na znamení, A - jede jen do zastávky ëáblice
#: na znamení od 20 do 4 hod.

Odjezdy autobusů ze zastávky
Kokořínská do zastávky Poliklinika Mazurská
min

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Pracovní den

So a Ne

11
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
35
48
08
08

Odjezdy autobusů ze zastávky
Kokořínská do zastávky Za Avií
min

0
2
3
4
6

Zastávka

Hod.

Poliklinika Mazurská
Krakov
Zhoﬁelecká
Odra
Katovická
¤epínská
LibeÀská
âimice
Sídli‰tû âimice
Spoﬁická
Osecká
Skládka Chabry (x)
U spojÛ
Na ·tamberku (#)
Kokoﬁínská
ëáblice
Na Lukách (x)
âerven˘ ml˘n
Za Avií

202

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Pracovní den

So a Ne
16

14 46
14 16A 56
22A 51A
01A
01A
01A
01A
26A
26A
26A
36A
16A
01A
56
56
56
56
56

46A
56A
56A
56A

56

39
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
19
31
43
56
56

platí od 16. 12. 2002
A - jede jen do zastávky âerven˘ ml˘n, dále do zastávky Vinoﬁ
x: na znamení, #: na znamení od 20 do 4 hod.
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CENÍK INZERCE
PLOŠNÁ INZERCE
základní tarif za 1 mm sloupce

7,- Kč

FORMÁT
1/1

193 x 277

6 000,- Kč

1/2 šířka 193 x 137
1/2 výška 95 x 277

3 500,- Kč

1/3 šířka

193 x 91

2 500,- Kč

1/4 výška 95 x 137
1/4 šířka 193 x 67

1 800,- Kč

od formátu 1/8 a níže platí cena (Kč za 1 mm sloupce)
1/8 výška 46 x 137
1/8 šířka 95 x 67

JP

144 x 207

2/1 prostřední dvoustrana
400 x 277

7,- Kč

5 000,- Kč

12 000,- Kč

Všechny ceny jsou bez DPH

Inzertní podklady je třeba odevzdat 15 dní před datem zveřejnění!
Hotové inzeráty dodávat pouze na přenosných elektronických médiích. Obrázky neseparovat. Barvy CMYK. Inzeráty
v poměru 1:1 na ZIP 100 MB, JAZ 1 GB, CD zpracované v programech QuarkXPress 3.32 (s dokumentem nutno dodat
importované obrázky, loga a fonty), Adobe Photoshop 5.0 a Adobe Illustrator 8.0 nebo nižší pro Apple Macintosh. Možná komprimace programem Disk Doubler, Stufflt a samorozbalovací archivy. Kompletně zlomené inzeráty možno uložit
do postscriptu + barevný náhled v poměru 1:1 nebo soubor PDF v rozlišení pro tisk (neseparovaný) + barevný nátisk
v poměru 1:1.
S médiem je nutné dodat poslední výtisk z laserové tiskárny a předávací protokol s uvedením příslušných termínů zveřejnění. Po dohodě lze inzeráty posílat i prostřednictvím e-mailu na adresu: brn.m@click.cz a s PDF náhledem. Mail je nutné vybavit datem 1. zveřejnění inzerátu.
Aby byl rastr reprodukovatelný, musí být velikost tiskového bodu ve světlech nejméně 8 %, ve stínech max. 89 %. Při
použití písma se slabými tahy, zejména patkového, v negativech a tangírách (podtiskových rastrech) se písmo zalévá barvou nebo může v pozitivu docházet k nedokonalému vykreslení.
Omezení: Písmo pro negativní tisk (tj. světlé na tmavém podkladě) nejmenší velikost 10 bodů a min. polotučné
Základní parametry:
Počet sloupců
4
Formát celé strany (zrcadla)
193 x 277 mm
Mezera mezi sloupci
3 mm
Šíře 1 sloupce
46 mm
Šíře 2 sloupců
95 mm
Šíře 3 sloupců
144 mm
Šíře 4 sloupců
193 mm
Podmínky pro přenos na datovém médiu:
– fotografie, diapozitivy - bitmapové soubory, polotón EPS, TIFF min. rozlišení 250 dpi/100 % velikost, max. rozlišení
300 dpi/100% velikost, pérovky 600 - 1200 dpi
– vektorové soubory, kresby, technické výkresy
– loga vektorová, fonty nutno rozebrat do křivek
– kompletně zlomené inzeráty spolu se souborem nutno na médiu dodat použité obrázky, loga, kresby a fonty

Vkládaná inzerce
✒ největší rozměr vkládaného materiálu
může být 210 x 297 mm (A4)
✒ nejvíce je možné vložit 8 listů o gramáži 70 g/m2
✒ při menším počtu listů se musí gramáž
vkládaného materiálu pohybovat v rozmezí 70 - 140 g/m2
Vydavatel si vyhrazuje právo současně
s objednávkou na vkládanou inzerci požadovat po objednavateli tzv. „slepý vzorek“
- maketu inzertního materiálu. Po obdržení
vzorku se vydavatel zavazuje do 3 pracovních dnů potvrdit objednávku.
Požadavek na balení dodané inzerce:
a) balíky po 100 ks bez točení hřbetů proti
sobě
b) při počtu více kusů v balíku je možné
točit po 100 ks hřbetem proti sobě

Ceny vkládané inzerce
1. vkládané přílohy (od 500 Kč za
rozměr A5 a 1000 Kč za A4) dodané
inzerentem
2. vkládané přílohy které vám graficky
zpracujeme a vytiskneme (kalkulace
zpracování dle zadání inzerenta, ceny
za vložení jako v bodě 1)
Vydavatel si vyhrazuje právo požadovat
před uveřejněním vkládané inzerce zálohu
ve výši až 100 % účtované ceny.
Pro přijetí a zveřejnění inzerce platí „Všeobecné podmínky inzerce OÚ Ďáblice“
Bližší informace o vkládané inzerci:
Obecní úřad

Využije jedinečné
nabídky slev
1. Firmám, sídlícím v katastru
obce nabízíme slevu 30 %
z ceníku!
2. V období od února do června 2003 nabízíme zaváděcí
slevu pro všechny inzerenty
ve výši 15 %.
3. Při opakované inzerci (nejméně 3 inzeráty v kalendářním roce) nabízíme zvýhodnění ve výši 15 %!
4. Slevy uvedené v bodech 1.
až 3. lze slučovat, přičemž
nejvyšší možná sleva na firemní inzerci je 50 %.

POZOR! Inzeráty zpracované na PC je nutné zkonzultovat s grafickým oddělením inzerce na tel.: 603 480 292, 283 911 397
Možnost uložení: export do formátu EPS s převedenými fonty do křivek, postscript nebo PDF v rozlišení pro tisk - neseparovaný s pasovacími znaky
V případě zpracování v našem studiu i dle dodaných layoutů - návrhů grafického zpracování - vyžadujeme strojopisný text nebo počítačový tisk, kvalitní loga, perokresby
do formátu A4 na fotopapíru, foto předlohy do formátu A4 na lesklém polokartonu. Nekvalitní podklady - zejména kopie z rozmnožovacích strojů, faxy, vizitky či dopisní
papíry, výjezdy z barevných tiskáren, rastrové fotografie, fotografie na velvetovém papíře, nekvalitní datové soubory budou vždy přijaty po dohodě s grafikem, který rozhodne o jejich kvalitě a může je odmítnout.
Nekvalitní datové soubory budou (vždy na písemnou žádost klienta a v rámci možností) upraveny na místě, event. při naprosto nevyhovujícím stavu vráceny k přepracování.
Přenosná média se vracejí na náklady objednavatele inzerce poštou.

Kam posílat inzerci?

ŘÁDKOVÁ INZERCE
komerční inzerce
soukromá inzerce
společenská kronika
Příplatek za rámeček 10 %.

1 řádek
1 řádek
1 x 40–80 mm

35,- Kč včetně DPH
zdarma
zdarma

Rozhovor se zástupcem firmy
(za PR článek se účtuje 50 % z ceníku plošné inzerce) na dohodnuté téma.

E-mailem na adresu: brn.m@click.cz
Poštou na adresu: Ďáblický zpravodaj,
Úřad městské části
Praha - Ďáblice,
Květnová 553/52,
182 02 Praha 8
Řádkovou soukromou inzerci lze zadávat také
prostřednictvím e-mailu: brn.m@click.cz

