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CO MÁME PŘED SEBOU?

V březnu letošního roku zastupitelstvo naší městské schválilo rozpočet na rok 2003. Je tedy možné
informovat o plánovaném čerpání
finančních prostředků na účely,
které považujeme za prioritní.

Na Terase-Na Štamberku, obratiště
autobusů na konečné v ul. Ďáblické)
bylo dohodnuto s Odborem městského
investora MHMP , že celou tuto rozsáhlou akci zainvestuje.
Zrovna tak v režii městského investora se začne již letos se stavbou
Územní rozvoj,
domu s malometrážními byty na místě
infrastruktura, komunikace bývalého Energovodu. I na dokončení
Rozvoj naší obce by měl probíhat celkové rekonstrukce našeho hřbitůvplně v souladu se schválenou územně ku a jeho okolí přispěje magistrát.
Jistě jste si povšimli, že je dokonplánovací dokumentací. Případný impuls ke změně územního plánu bude čená stavba nového dalšího parkovazastupitelstvem posuzován kladně cího zálivu na Ďáblické, což by mělo
pouze v případě, že nebude v rozporu přispět ke zlepšení tamní, leckdy velse zájmy občanů v dané lokalitě. Aby mi komplikované situace právě díky
bylo možné plynule pokračovat ve mnoha zaparkovaným automobilům.
výstavbě, je nutné vypořádat se pro Jednosměrné propojení v ulici Koněbudoucnost se závažným problémem, topské nejen zlikvidovalo velmi nejakým je odvodnění Ďáblic, což zna- vzhledné zákoutí, ale především bude
mená vybudovat odvodňovací kanály sloužit k dopravní obslužnosti této
části a nabídne další možnost parkoa retenční nádrže, do kterých se přive- vání při ulici Ďáblické.
de přebytečná dešťová voda a z nichž
se pak postupně bude odpouštět.
Školství, volný čas
Proto se také zastupitelstvo rozhodJsme si vědomi, že nelze odkládat
lo objednat studii, která bude řešit rekonstrukci a přístavbu dalšího pavikomplexní odvodnění katastru Ďáblic. lonu mateřské školy. V současnosti
Jak víte, probíhá postupně budování probíhají všechny přípravné práce,
inženýrských sítí v oblasti Na Blatech, abychom byli schopni v termínu čerdalším prostorem k řešení je jižní část ven-říjen s akcí začít. Pevně doufáme,
prodloužení ulice Kučerové, aby bylo že potřebná dotace magistrátu nám
možné i zde časem pokračovat ve vý- bude na tento účel poskytnuta a tak
stavbě. Co se týká stavebních úprav budou z větší části pokryty potřebné
komunikace Šenovská (kruhový ob- investiční finanční prostředky.
jezd Hřenská-Šenovská, nová zastávPro letošní rok je rovněž v plánu
ka autobusů „Na Štamberku“, nové ře- poměrně velká změna areálu zahrady
šení křižovatky Šenovská-Na Štam- dopravního hřiště, který by měl naberku-Kokořínská, pěší propojení ulic bídnout sportovně rekreační využití

nejen dětem a mládeži, ale i dospělým. Též se chystáme dovybavit
vhodným mobiliářem Koníčkovo náměstí a rovněž zvažujeme zřízení dalšího parčíku pro děti.

Bytový fond
Konečně se rozbíhá, díky přivedení
sítí firmou Ekospol, celá rekonstrukce

a modernizace našeho bytového domu
„akcíz“ na Ďáblické a jeho okolí.
Protože plánů je více a jsou ještě
ve fázi projednávání s případnými
investory, považuji za správné informovat Vás o nich až v některém dalším Zpravodaji.
Danuše Ševčíková, starostka

ZAMYŠLENÍ

Pořádek by neměl platit
pouze pro psy!
Téma venčení psů a nepořádku
s jejich exkrementy je v nejrůznějších
souvislostech předmětem většinou
oprávněných stížností snad ve všech,
zejména pak komunálních tiskovinách. Platí to pochopitelně i o našem
Ďáblickém zpravodaji.
Při tom nám však většinou nějak
uniká, že nepořádek na našich ulicích
a chodnících nezaviňují jen psi, ale že
zpravidla mnohem většími viníky
jsme my sami – od dětí počínaje a seniory konče. Odhodit krabičku od cigaret či zápalek, obal od sušenek,
slupku od banánu – to je pro některé
z nás běžné, však to někdo uklidí.
Otázkou však bohužel zůstává – kdo
bude ten někdo. Znám naštěstí několik odpovědných, zpravidla starších či
dokonce starých lidí, kterým nepořádek po druhých na ulicích a chodnících vadí tak, že ho sami zcela pravi-

delně likvidují do nejbližší popelnice
či odpadkového koše.
Jistě, přispějí tak k větší čistotě kolem nás – velký dík jim všem! Ale je
to v pořádku – uklízet po lhostejných,
nepořádných, nezodpovědných a nevychovaných? Odpověď je samozřejmě jednoduchá – nikoliv, ale jak dosáhnout nápravy?
Zamysleme se nad tím každý sám
za sebe a to samo o sobě by mohlo
být tím prvým krokem k nápravě.
A ještě něco – veďme důsledně v rodině, ve školce i ve škole především
své děti a vnoučata k pořádku. Jsem
z generace, která byla
odkojena
osvědčenou
zkušeností:
„Co
se
v mládí naučíš, ve stáří
jako když najdeš!“ Nemělo by to platit beze
změny i dnes?
Jan Kolář

3 OTÁZKY PRO...

Vlastimila Foučka, tajemníka úřadu MČ Ďáblice
■ Funkci tajemníka jste získal ve výběrovém
řízení před 8 měsíci. Jak hodnotíte svou činnost
za toto období?
Já jsem měl výhodu v tom, že v době, kdy jsem
nastupoval, probíhala hloubková kontrola /Magistrátu hl. m. Prahy, která ukázala na všechny nedostatky,na vše, co bylo potřeba udělat. Vlastně celý
rok jsem se věnoval tomu, že jsem se snažil naplnit
požadavky této kontroly ve vytváření vnitřních
směrnic, řádů a předpisů, které tady nebyly. S tím
se vázala nutnost nastudovat různé právní předpisy, vyhlášky, statut hl. m. Prahy a další. V podstatě
jsem se tím zároveň připravil na odbornou zkoušku
ministerstva vnitra, kterou jsem na podzim složil na
Institutu veřejné správy. Díky tomu jsem se důkladně seznámil se vším, co se podle mého úzce váže
s funkcí tajemníka, kterou zastávám.
■ Před tím, než jste nastoupil funkci tajemníka úřadu MČ Ďáblice, jste byl starostou v místě
svého bydliště. Měl jste možnost využít zkušenosti ze starostování také ve funkci tajemníka?
Dělal jsem starostu 8 let v obci, která byla oproti
Ďáblicím asi třetinová. Neměli jsme radu, pouze 11ti

členné zastupitelstvo. Chápal jsem svou funkci tak, že
mým prvořadým úkolem bylo zajistit, aby vše fungovalo správně. Když jsem připravoval podklady k rozhodování zastupitelstva, snažil jsem se, aby zastupitelé měli možnost zvážit všechna pro a proti a rozhodnout co nejobjektivněji. Samozřejmě jsem se setkal se
správním řádem, samosprávou i státní správou, což
jsem ve funkci tajemníka také využil. Naučil jsem se
vést kolektiv zastupitelů, v současné funkci vedu kolektiv úředníků. Nevidím se ale jako „šéf“, ale jako
někdo, kdo má za úkol se postarat, aby ostatní měli
co nejlepší podmínky pro práci i svůj osobní a profesní rozvoj, a zejména aby vše fungovalo co nejlépe.
■ Co pro činnost úřadu znamenaly organizační změny ve státní správě, které proběhly v minulém roce?
Ty změny probíhaly ve dvou fázích. První změny
nastaly od 1.6.2001, kdy došlo k zredukování některých úřadů městských částí resp. obcí, o odbory
a zůstala pouze dislokovaná pracoviště okresních
úřadů. Další změny přišly 1. 1. 2003, kdy přestaly
existovat okresní úřady a část kompetencí přešla na

kraje a část na obce, resp. v Praze na tzv. pověřené
úřady. Tím narostla šíře agendy, ale ne počet úředníku - každý v podstatě jen dostal další úkoly navíc.
Úřady městských částí teď zabezpečují jen malou
část státní správy a především se orientují na místní
samosprávu. Magistrát hl. m. Prahy plní funkci
„krajského úřadu“ (kromě toho ovšem také funkci
pověřeného úřadu). Pod Magistrát spadá 22 pověřených úřadů (bývalých okresních úřadů, např. úřad
Prahy 8), které zajišťují státní správu; kromě nich je
v Praze také dalších 35 úřadů městských částí a na
některých z nich působí dislokovaná pracoviště některých odborů pověřených úřadů. Například v Ďáblicích je to dislokované pracoviště živnostenského
odboru Úřadu MČ Praha 8 a navíc jedenkrát týdně
k nám dochází také pracovnice odboru výstavby
a sociálního odboru. Je do dost komplikované. Pravděpodobně to usnadnilo řízení a zvýšilo informovanost zaměstnanců státní správy, ale rozhodně to ztížilo orientaci občanů v těchto záležitostech.
Ptala se Tereza Adámková
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POZORNOST TENTOKRÁT ZAMĚŘUJEME NA...

Zlepší se čistota Ďáblic?
V únorovém zpravodaji v rubrice Co nás pálí autor
článku Kam s nimi konstatoval, že v Ďáblicích chybí
speciální sběrné nádoby na psí exkrementy, a proto
pejskaři nemohou plnit svou základní povinnost - po
svém psovi uklidit.
Situace se od února změnila. Díky pochopení sponzorů,
v tomto případě ASA, s.r.o. bylo zakoupeno 20 speciálních košů na psí exkrementy vč. zásobníků na papírové
sáčky. Tyto koše v průběhu dubna byly již instalovány nebo se ještě instalují a průběžně jednou týdně budou vyprazdňovány. Je tedy teď na pejskařích, aby svoji základní
povinnost opravdu začali plnit.
Městská část tak vsadila na prevenci a pochopení majitelů psů a to i přes varování jiných městských částí, které
již své zkušenosti s tímto problémem mají a pořízení košů
hodnotí striktně jako „ vyhozené peníze“. Chceme věřit,
že v Ďáblicích budeme mít zkušenosti opačné.
Je samozřejmě rovněž možné jít cestou represe, což
znamená zvýšený dohled městské policie, úklid znečištěných prostorů promítnout do výše poplatků za psy apod.
Byl by to postup logický- vždyť nakonec poplatky za psy
zdaleka nepokryjí náklady na úklid psích exkrementů. Není to problém jen Ďáblic, je to problém celé Prahy. Navíc
bylo zjištěno, že ne všichni majitelé svého miláčka přiznávají nebo ho dokonce přihlašují levněji mimo Prahu.

Takže skutečný počet psů na území Prahy (a to jsme
zjistili, že platí i v Ďáblicích) je podle odhadů až dvojnásobný. Proto se nelze divit, že úklid stojí mnohonásobně
více, než úřady na poplatcích vyberou (blíže deník
BLESK dne 4. 4. 2003).
Dále bych chtěl poprosit pejskaře v Ďáblicích - pokud
chodíte „venčit“ svého psa do Ďáblického háje, nenechte
ho volně pobíhat, zvláště pak už vůbec ne bez košíku
s omluvou „ale on nic nedělá“. Snad každý týden se v mediích setkáváme s konstatováním, že opět pes někoho napadl a je zvláště politováníhodné, dojde-li k napadení dětí.
A ještě jedna „specialita“ Ďáblického háje. Zde v lokalitě Ďáblických jezírek se nachází významné zoologické
hodnoty, které pro svou ojedinělost si zaslouží ochranu
a péči - jedná se zvláště o existující populace obojživelníků. Proto v rámci jiných opatření musí v této lokalitě dojít
k zákazu volného pohybu psů a pak zejména k zákazu jejich koupání v jednotlivých jezírcích.
Nakonec se vrátím k článku, o kterém jsem se zmínil
v úvodu. Všichni chceme žít v Ďáblicích a nechceme si
vzájemně lézt na nervy. Musím se proto ztotožnit se závěrem autora: vytvořme si pro soužití vhodné, ale nepřekročitelné mantinely a především pak si zachovejme vzájemnou toleranci.
Ing. Jaroslav Černý, místostarosta

Vítání se vydařilo
Když jsem v sobotu 26. dubna
krátce po rozednění vyrážel s kolegou ing. Martinem Smolou do Ďáblického háje, honily se mi hlavou
chmurné myšlenky. Sluníčko jistě
vytáhne většinu ďáblických obyvatel jinam, než na jakési podivné Vítání ptačího zpěvu... Přesto jsme
u jezírka na okraji lesa postavili
čtyři sítě, do kterých my ornitologové k vědeckým účelům chytáme
ptáky, a já se vrátil ke hvězdárně,
kde byl v 8 hodin sraz na dopolední
vycházku.

V naší Místní knihovně
přibyly v dubnu tyto knižní
přírůstky:
Sommerová O. - O čem sní ženy
Hanibal j. - Konec medových časů
Obermannová I. - Příručka pro
neposlušné ženy
Růžičková H. - Deník mezi životem
a smrtí
Grisham J. - Předvolání
Mc Clure - Námluvy škorpionů
Hoyt E. P. - Hitlerova válka
Robertsová N. - Zlodějka
Smith W. - Diamantová cesta
Štorkán K. - Kati ve službách
císařů
Mc Bain Ed - Kniha špekouna
Ollieho
Christie A. - Zločiny pro dva
Deaver J. - Nejtěžší zkouška
Clark-Higgins - Tatínkova holčička
Modignani S. C. - Vanilka
a čokoláda
Sheldon S. - Akce soudný den
Woodová B. - Věštkyně
Ivana Midlochová, knihovnice

Zpráva
z jednání
Rady MČ
Praha Ďáblice

Poté jsme se pomalu vydali do háje, cestou poslouchali hlasy zpívajících ptáků a povídali si o nich. Viděli
a slyšeli jsme poštolku, sýkory koňadry a modřinky, pěnice černohlavé
a pokřovní, budníčka menšího, kosa,
drozda, hřivnáče a další krásné opeřence.
U jezírek mezi tím kolega odchytil
další ptačí druhy, které jsme si tak
mohli prohlédnout zblízka – pár pěnic

V křoviskách pod hvězdárnou mne
přivítal zpěvem slavík, na kříži si donekonečna prozpěvoval strnad obecný, den začínal více než příjemně.
Ještě jsem pár metrů od místa plánovaného srazu stihl postavit krátkou
síť, do které jsem chtěl pomocí magnetofonové nahrávky ptačího zpěvu
nalákat zamilovaného samečka slavíka, když se začali scházet první účastníci exkurze. Kolem osmé nás bylo
více než čtyřicet a k mé radosti se do
sítě chytili hned dva slavíci. Po označení kroužky jsem je vypustil a oni se
nám odměnili ukázkami jedinečného
zpěvu. Ani strnad neopustil dlouhé
minuty své oblíbené stanoviště
a předváděl se v celé své kráse.

CO SI MŮŽEME
NOVÉHO
PŘEČÍST?

černohlavých, kde má černou hlavu jen
sameček, zatímco samička hnědou,
drobného budníčka menšího, dvě červenky, kosa a nakonec při druhé návštěvě tohoto stanoviště nádhernou sojku. Po desáté hodině jsme se rozešli.
Věřím, že se všem účastníkům dopolední vycházka za ptačími hlasy líbila a těším se s nimi zase někdy na
shledání v přírodě.
Martin Smrček

Nová služba
pro ďáblickou veřejnost
Pro rozšíření možností rychle a aktuálně informovat veřejnost jsme využili nového virtuálního prostoru, ve kterém budeme podle potřeby aktualizovat informace, týkající se veřejné správy a života v Ďáblicích.
Tyto virtuální stránky jsou velmi jednoduše přístupné z každého počítače,
který je připojen na Internet. Adresa je: www.acein.cz . Konkrétní stránky
MČ Ďáblice pak po otevření najdete pod adresou: www.acein.cz/dablice a odtud je i přímá cesta na webové stránky MČ Praha – Ďáblice www.dablice.com
- včetně e-mailových adres, telefonních a faxových linek.
Hlavní předností této služby je skutečnost, že i ti, kteří nemají k Internetu
přístup, mohou obdržet požadované informace prostřednictvím kterékoli telefonní stanice za místní poplatek , včetně mobilních operátorů sítě EuroTel
a Pegas (T-mobile). Jednoduše zavoláte, ozve se vám příjemný hlas operátorky, a ta vám požadované informace přečte. Je to velmi jednoduché a rychlé.
Přístup z pevné linky:
12 612
Přístup ze sítě EuroTel:
602 122 123
Přístup ze sítě Pegas (T-mobile):
605 123 123
Tajemník ÚMČ

Na 10. jednání Rada MČ Praha - Ďáblice projednala několik
nových věcí. Pro informaci občanů vybíráme některé body
z programu jednání rady, které
byly projednány a s jakým výsledkem.
Souhlasné stanovisko se žádostí
o úplatný převod části pozemku p. č.
203/3.
Návrh dalšího postupu (zajištění
statického posudku) při řešení žádosti
o zrušení zastávky MHD „Na Štamberku“.
Souhlas s podepsáním smlouvy na
vypracování generelu odvodnění MČ
Praha - Ďáblice. Generel bude zahrnovat posouzení již vybudované kanalizace, návrh na odstranění zjištěných kapacitních problémů ve stokové síti, dále též posouzení a navržení
retenčních nádrží na dešťovou vodu.
Souhlas s přijetím do pořadníku tří
nových žádostí o byt, bez výraznějších nároku na upřednostnění.
Souhlas s poskytnutím finančního
daru SKP Diakonie ČCE v Ďáblicích
a to ve výši 50 000 Kč, s ohledem na
skutečnost, že tato organizace vykonává již několik let sociální a pečovatelskou službu pro občany Ďáblic
a přilehlých městských částí.
Souhlas s uzavřením smlouvy
mezi MHMP, MČ Ďáblice a MČ
Březiněves o novém přerozdělení
dotace z poplatků za ukládání komunálního odpadu na skládce
A.S.A. v Ďáblicích.
Zpracoval tajemník ÚMČ

KVĚTEN 2003 ◆ ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 3

DISKUSE

Několik faktických poznámek ke článku
paní Dohnalové ve Zpravodaji č. 3
Protože ani starosta nemůže sám
rozhodnout o věci a většinou každému rozhodnutí předchází jednání
v radě či zastupitelstvu, kde se zvažují všechny aspekty, aby se v té
které záležitosti rozhodlo optimálně, nebylo tomu jinak ani ve věci
podané žádosti o změnu v územním
plánování, kterou iniciovala paní
Dohnalová.
Asi měsíc před komunálními volbami mne osobně navštívila a přednesla mi svůj nesouhlas s tím, jak
má být řešeno plánované propojení
komunikace K Náměstí a že není
spokojena s tím, aby komunikace
byla průjezdná do ulice Ďáblické.
K tomuto jsem jí sdělila, jinak to ani
nebylo možné, že platné územně
plánovací dokumenty (od roku 1998
platný územní plán sídelního útvaru
Hl. m. Prahy a na něj navazující již
schválená urbanistická studie Ďáblic) již zřetelně konkretizují funkční
a prostorové uspořádání našeho katastru a jejich součástí je pochopitelně, kromě stávající komunikační
sítě, i vytvoření nových komunikací
a ulic s funkční vazbou na stávající
komunikace s výhledem na potřeby
dopravní obslužnosti i nové zástavby. To předpokládá též dokončení
již historicky založeného propojení
mezi ulicemi Květnovou a Ďáblic-

kou a to právě touto komunikací
K náměstí.
Přiznám, že mě zaskočil požadavek v předložené žádosti, neboť návrh územního plánu se projednával
s městskými částmi takřka hned po
revoluci. Paní Dohnalová byla při
tom členkou zastupitelstva po celé
toto volební období a v dalším pracovala jako vedoucí sociální komise. Byla tudíž přímo u zrodu plánování rozvoje Ďáblic a tato tematika
by jí snad neměla být neznámá. Přesto jsem jí doporučila, aby se obrátila přímo na útvar rozvoje Hl. m.

ještě skutečně předcházel telefonický
dotaz o výsledku a já jsem potvrdila
verdikt zastupitelstva z jednání. Jen
znovu připomínám, že návrh změny
je zastupitelstvem podpořen jen tehdy, pokud není v rozporu se zájmem
a prospěchem obyvatel Ďáblic. Domnívám se tedy, že v této věci rozhodli zastupitelé uvážlivě a správně,
nelze přece v zájmu poměrně úzkého
počtu lidí omezovat jiné. Každý z nás
má právo dostat se domů nejen pěšky,
ale i automobilem a navíc jsme povinni zajistit bezproblémový příjezd hasičům, záchranné službě, popelářům
atd. ke všem objektům. Proto není
možné podpořit změnu, která by
zkomplikovala dopravní situaci.
Za povšimnutí stojí, že prodloužePrahy a fakta si ověřila, pokud má ná ulice Osinalická je již pojednána
jako obytná, tedy zakazující průjezd
pochybnosti.
Vzhledem k tomu, že byla podána těžkým vozům a omezující rychlost
písemná žádost všech 12 majitelů no- osobním vozům. Právě tato skutečvých domů, přilehlých k ulici K Ná- nost ukazuje, že plánování není jen
městí, bylo dohodnuto projednání za tak nahodilé, ale má jasný cíl a smypřítomnosti všech členů zastupitelstva sl. Navíc jsme slíbili, že bude komua zástupců žadatelů paní Dohnalové nikace K Náměstí, jak už i svým zaa Ing. Marušiaka. Po diskusi již zde ložením napovídá, komunikací zklidjasně zazněl názor všech zastupitelů, něnou místní, využívanou přesně tak,
že nepovažují návrh předloženého ře- jako jiné komunikace tohoto typu ve
šení za správný a že změnu tudíž ne- stávající zástavbě, po kterých je
podpoří. Byla jsem pověřena sdělit pí- možné se dostat na komunikace fresemně žadatelům naše zamítavé sta- kventovanější.
Danuše Ševčíková, starostka
novisko, což bylo provedeno. Tomuto

(inzerce)
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Diakonie – pohled z druhé strany
V předminulém čísle Zpravodaje
jsme Vám přinesli rozhovor s jednou z mnoha klientek Diakonie. Pro
toto číslo jsme pro vás připravili
rozhovor s dvěma pečovatelkami
ďáblické Diakonie.
Paní Jana Kacovská pracuje pro
Diakonii jako pečovatelka už 4 roky.
Před tím pracovala 10 let v domově
důchodců v Kobylisích jako sanitářka. Má bohaté zkušenosti s péčí o staré lidi a tuto práci dělá, jak se mi svěřila, s láskou.
■ Pracovala jste v domově důchodců. Líbí se vám práce pro Diakonii víc?
Je to dost odlišné. V domově jsem
pracovala ráda, ale bylo nás málo.
Člověk měl čas dělat jen ty úplně nejnutnější věci. V Diakonii je to jiné.
Máme čas se každému klientovi věnovat. Popovídat si s ním, udělat co potřebuje. Samozřejmě taky práce je daleko rozmanitější.
■ Co všechno spadá do vašich
povinností?
Je toho docela dost. Především je to
pomoc starším lidem a rodinám, které
pečují o své zdravotně postižené. Seniorům vozíme obědy, vyřizujeme pro ně
nákupy, pomáháme v domácnosti,
s osobní hygienou, někdy s nimi jdeme
na procházku, k lékaři, nebo něco vyřídit na úřady. Starší lidé se často bojí
jít ven sami. Hodně nám také pomáhá
auto, které má Diakonie k dispozici.
Díky němu můžeme vozit staré lidi,
když potřebují něco vyřídit,např. zajít
k lékaři. Také děti s postižením vozíme
do a ze stacionáře a zůstáváme s nimi
do doby, než přijde některý z rodičů
domů. O děti s postižením také pečujeme, když si potřebuje maminka něco
vyřídit. Někteří staří lidé také bydlí
v bytech bez koupelny, takže je vozíme
k nám do Diakonie na koupání.
■ Kolik klientů máte za den?
Závisí to den ode dne, ale většinou
je to tak 4 – 5 klientů, k některým chodíme i víckrát denně. Rozpis dělá paní
Lipavská na týden dopředu, ale často
se to mění podle potřeb klientů. Máme
mobilní telefony, takže jsme snadno
k zastižení i během dne a když se něco
změní, můžeme se tomu přizpůsobit.
■ Kolik pečovatelek Diakonie zaměstnává?
Je nás 5 pečovatelek a jeden chlapec na civilce. Ten nám pomáhá, když
je potřeba. Třeba když vozíme ráno
jednoho postiženého chlapečka do
stacionáře musíme jet vždycky dva –
většinou jede pečovatelka a náš pomocník. Chlapečka přenáší do auta
a do stacionáře, váží totiž přes 30 kg.
Také nemůže zůstat sám, přesto, že ho
vozíme upnutého do speciální sedačky. Je nutné, ho hlídat, protože své
pohyby vůbec neovládá.
■ V čem si myslíte, že spočívá
největší význam Diakonie?
Víte, takových organizací je hrozně
málo. O pečovatelky je nouze. Státní
pečovatelská služba sice také poskytuje
pečovatelské služby, ale jen podle lékařem určených základních úkonů, takže
se pečovatelky nemají možnost těm lidem věnovat. Prostě jen udělají to nejnutnější a zase jdou. Pro seniory je ale
hrozně důležitý i ten sociální kontakt,
který jim my poskytujeme. To, že si
s námi mohou popovídat, zavzpomínat
si, dozvědět se od nás, co je nového, co
se kde děje. Často jsou to lidé duševně
velmi čilí, ale zdravotně na tom nejsou

nejlépe a my pro ně vlastně představujeme takové spojení se světem. Je to taky o přístupu, když vás práce baví, tak
ti lidé to poznají. V lecčems nás berou
spíš jako zdravotní sestry, ale když si
s námi povídají, jsme jejich přátelé.
Má to samozřejmě i druhou stránku –
vždycky hrozí, že si na nás klienti zvyknou. Taky proto se snažíme co nejvíc
střídat, aby si klient nezvykl na jednu
pečovatelku. To je potom problém. Ale
samozřejmě se neubráníte tomu, aby lidé neměli oblíbenkyně (úsměv). Taky si
myslím, že je hrozně důležité, že díky
nám mohou jak senioři, tak postižené
děti zůstat doma. Víte, já to znám –
jakmile takového člověka přesunete do
domova nebo do ústavu, hrozně mu to
ublíží. Často se ti lidé úplně změní,
jsou apatičtí, vzdají
to. Domácí prostředí dělá hrozně
moc. Většina lidí,
o něž se staráme by
jinak musela do
ústavní péče. Myslím, že si to hodně
lidí neuvědomuje.
Dokud je člověk
mladý a zdravý, nedokáže si představit, jaké to bude až
zestárne a nebude
moci všechno, co
by chtěl. Moc nás všechny mrzelo, když
jsme slyšely, že jsou lidé, kteří Diakonii považují za zbytečnou. Přála bych
jim, aby si s námi mohli na jeden den
vyměnit místo, aby pochopili, proč je
Diakonie tak potřebná.
Paní Iveta Klauzová pracuje pro
Diakonii 2 roky. Její původní povolání
je prodavačka. Působí velice mladistvě
a energicky. Společně jsme jely pro
jednu klientku, postiženou holčičku, do
denního dětského stacionáře a přitom
jsme si povídaly o práci v Diakonii.
■ Jak jste se vlastně dostala
k práci v Diakonii?
Hledala jsem práci, ale do obchodu
jsem jít nechtěla. Když jsem našla
v novinách inzerát, že Diakonie hledá
pečovatelku, řekla jsem si, že to zkusím. Vždycky mě bavilo o někoho pečovat, vlastně jsem původně chtěla
být veterinářka, ale doba tomu moc
nenahrávala, tak jsem se k tomu nikdy
nedostala. Ale starat se o lidi se mi líbí. Je to práce, kterou neděláte pro
peníze nebo pro zábavu. Děláte to,
protože víte, že je to potřeba. Samozřejmě vás to musí alespoň trochu bavit. To lidi hrozně vycítí, jestli tu práci děláte ráda, nebo jestli je to pro
vás jen povinnost.
■ Působíte velice mladě. Jak vás
přijímají starší lidé?
Děkuju (smích), to já tak trochu klamu tělem. Mám dvě dospělé děti. Ale
myslím, že starším lidem dělá dobře,
když k nim přijde někdo mladší. Jsou
rádi, když si s nimi popovídáte, mají potom pocit, že ještě nejsou tak staří. Obzvlášť lidé, kteří jsou sami a nemají třeba děti, nebo se s nimi rodina nestýká.
Pro ně jsme vlastně skoro jako rodina.
■ Stalo se vám někdy, že by na
vás byl naopak někdy někdo hrubý? Odmítal vaši pomoc?
Že by někdo vysloveně odmítal pomoc to ne, ono je to většinou tak, že ti
lidé nás sami volají. Ale taky se nám
stane, že někdo není v náladě, nebo
mu třeba není dobře a pak se třeba
neovládne a řekne něco prudšího, ale

není to časté. Ono to není jednoduché,
když jste zvyklá si celý život všechno
obstarat sama a najednou prostě nemůžete. A my nedokážeme číst myšlenky, takže taky občas něco uděláme tak,
jak se to klientce nelíbí, protože je
zvyklá to mít jinak. Měla jsem jednu
klientku, která byla velice náročná,
ale také velice nemocná. Občas, když
měla bolesti, nebyla třeba moc milá.
Ale věděla to, protože druhý den zavolala a omluvila se mi, že to tak nemyslela, že jí prostě jen nebylo dobře. Ale
já si takové věci neberu nijak osobně.
Stejně jsou to spíš výjimky.
■ Pracujete se seniory i s postiženými. Co vás baví víc?
Já nevím, nikdy jsem o tom takhle
nepřemýšlela. Myslím, že je to pro mě
obojí stejné. Ráda
jezdím vyzvedávat
Kristýnku ze stacionáře. Pak s ní
musím zůstat ještě
než přijde domů
někdo z rodiny
a převezme si ji.
Ale myslím, že se
mi na té práci líbí
i ta rozmanitost.
Každý den děláte
něco jiného, pomáháte někomu jinému. Díky střídání podle rozpisu nemá žádná z nás
„stálé“ klienty. Ono taky není dobré,
když si na vás někdo zvykne. Když třeba potom odejdete na dovolenou, ti lidé to nesou velice těžce.
■ Považujete tuhle práci za náročnou? Jak dlouhou máte například pracovní dobu?
Pracujeme každý den od osmi do
půl páté. Pro mě je pevná pracovní
doba výhodou, protože si můžu snadno
zařídit vlastní záležitosti. Taky nejsem
z Ďáblic, musím dojíždět. A jestli považuju práci za náročnou? Tak náročná asi je, já ji tak ale moc nevnímám.
Spíš ji považuju za potřebnou. Samozřejmě, že by bylo jednodušší, některé
seniory nebo postižené děti umístit do
domova důchodců nebo do ústavu, ale
tím jim strašlivě ublížíte. Pro takového
člověka je to velký šok – změní se prostředí ve kterém žije, životní styl na

který je zvyklý, že všude kolem jsou cizí lidé. Spousta lidí takové věci těžko
nese. Měli jsme klientku, která žila jen
s dcerou, a protože potřebovala stálý
lékařský dohled, umístila jí dcera po
dohodě s lékařem do ústavu. Ale protože neměla dost času chodit za ní každý den, platila nám, abychom si tam
s ní chodily povídat. Stará paní se na
nás hrozně těšila. Vždycky jsme jí přinesly něco dobrého – měla ráda sladké. Občas jí bylo hůř, tak nás třeba ani
nepoznala, ale druhý den už nás od
dveří radostně vítala. To pak člověka
ta práce vysloveně těší.
■ Máte nějaké odborné vzdělání?
Já sama žádné nemám. Vím, že některé pečovatelky mají, například paní Kacovská má sanitářský kurs základní zdravotní péče. Asi bychom ho
měly mít všechny, ale není to jednoduché. Jednak je nás málo a hlavně
jsou tyto kursy poměrně drahé, takže
na ně zatím nejsou finance. Bylo by
třeba fajn, kdyby mezi námi byla
zdravotní sestra, ale ty spíš hledají
zajímavější práci někde v nemocnici,
než pečovat o staré lidi nebo postižené děti. Taky samozřejmě plat pro ně
tady není velkým lákadlem (smích).
■ Ještě jedna „technická“ otázka
na závěr. Střídáte se u různých klientů – znamená to, že všechny máte
řidičák a střídáte se také o auto Diakonie?
Ano. Myslím, že to byla podmínka,
nebo minimálně požadavek – mít řidičský průkaz. Bez něj by to bylo dost
obtížné. Máme klienty nejen v Ďáblicích, také vozíme lidi k lékaři a na
úřady nebo do Diakonie na koupání.
Ráno vozíme jednoho chlapečka do
stacionáře a odpoledne vyzvedáváme
Kristýnku z jiného stacionáře. Rozvážíme obědy.Bez auta bychom klientům
nemohli poskytovat všechny služby,
o které nás žádají. Většinou si ho předáváme v Diakonii, necháváme tam
klíčky a techničák. Přes noc stojí auto
zaparkované před domem paní Veselé. U obecního domu je ta ulička taková dost tmavá a zapadlá, u paní Veselé je přeci jen trochu víc na očích.
Děkuji.
Ptala se Tereza Adámková

Policejní ochrana

Potkali jste našeho (obecního)
policistu? Jestli ne, pak asi ráno
vyrážíte za zaměstnáním mimo
obec a vracíte se odpoledne.
A tak se s nimi míjíte. Ráno se
musejí setkat ve služebně a poté
odcházejí do obce. Po skončení
pracovní doby obec opouštějí.
Denní režim městské policie,
fungující v naší obci, je lidsky
pochopitelný, ale pro fungování
obce zjevně nedostatečný.

rozestavěném náměstí, na dopravním hřišti i jinde. A chová se tak,
jak jí situace dovoluje. Právě v pozdním odpoledni a večer by na těchto „rizikových“ místech neměl
městský policista chybět. Ale bohužel chybí. Vymlouvat se na zákonné
povinnosti rodičů sice můžeme, ale
bude nám to málo platné. Rodiče
jsou v zaměstnání a není v jejich silách kontrolovat každý krok odrůstajících ratolestí.
Ani večer by přítomnost městskéJestliže vozíte děti mimo obec, ho policisty neuškodila. Z restauračvíte, že městská policie ráno hlídku- ních zařízení se vytrácejí rozjaření
je před školami, zastavuje vozidla hosté, kteří mají pochopitelnou pona silnicích, pomáhá na přechodech. třebu ventilovat do širého okolí své
Stačí zajít před naši školu a každé- nadšení nad životem a celým svěmu musí být jasné, že tady policista tem, hlasitě si prozpěvovat a povíchybí. A je jen otázkou času, kdy se dat. Je to lidské, ale teplé slovo politu stane nějaké neštěstí.
cistovo by je možná uklidnilo (a spíOdpoledne se po obci rozptýlí cí občany v okolních domech také).
Martin Smrček
mládež a hledá zábavu. Schází se na
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STRANA 5

Z KOMISÍ

Z činnosti
sportovní komise
✒ Sportovní komise MČ Ďáblice
uspořádala v neděli 6. dubna 2003
v tělocvičně ZŠ Velikonoční turnaj ve
stolním tenise. Dopolední soutěže žáků se zúčastnilo 12 chlapců. Na stupně vítězů vystoupili: l. Tomáš Kroulík, 2. Jirka Šilha, 3. Filip Černý.
Dopolední soutěž dospělých začala
příjemným překvapením, a to neočekávanou účastí žen; soutěže dospě-

tovní komise, která se ujala organizace za vydatné pomoci pana Přemysla Rybáře. Přepokládali jsme, že
prodej vstupenek se uskuteční prostřednictvím zastupitelů a členů naší
komise. Toto řešení pro nedostatek
aktivity zúčastněných selhalo, a tak
došlo na tradiční prodej a to s uspokojivým výsledkem. K tanci a poslechu hrál orchestr BONUS za řízení

lých takto proběhly ve dvou kategoriích mužů a žen. V kategorii mužů bylo 6 účastníků, v kategorii žen přišlo 8
hráček. Na stupně vítězů vystoupili:
muži l. David Prokeš, 2. Jirka Myslivec mladší, 3. Jan Černý; ženy l. Věra
Prokešová, 2. Iva Hajšmanová, 3. Milada Burlischová. Doufejme, že na letošní Vánoční turnaj přijde ještě více
hráčů a hlavně hráček a dalších příznivců stolního tenisu.
✒ Představitelé MČ, kteří se
účastnili letošního úspěšného Společenského večera tenistů, dali podnět
k tomu, aby podobnou akci uspořádala i samotná městská část. Přípravou Společenského večera na sobotu
12. dubna 2003 byla pověřena spor-

pana Vlastimila Jurčíka, občerstvení
zajistila společnost LEKO paní Lešnerové. Podle vyjádření valné většiny účastníků večera vládla všeobecná spokojenost, až nadšení, zvláště
z hudební produkce skupiny
BONUS a z všeobecně přátelské
atmosféry. Kladně byla hodnocena
i společnost LEKO.
Oba dva letošní společenské večery,
uspořádané v Základní škole, byly
ďáblickou veřejností velice kladně
hodnoceny. Ukázalo se, že je takto
možné zacelit díru ve společenském životě obce po ztrátě tělocvičny. Už teď
se těšme na příští plesovou sezónu!
✒ Příští akcí sportovní komise bude Dětský den v neděli l. června

2003. Tradiční program bude zahájen
v 9:00 hodin tenisovými hrátky na
kurtech tenisového oddílu a ve 14:00
hodin bude pokračovat fotbalovým
zápasem žáků a rodičů. Program bude
dále obohacen i o další hry a soutěže
pro děti různého věku. Při přípravě letošního Dne dětí bychom jen uvítali
spolupráci i dalších komisí zastupitelstva MČ Ďáblice. Rovněž tak bychom
velice uvítali dárky pro děti od místních podnikatelů.
✒ Poslední akcí naší komise ještě
v červnu před prázdninami bude žákovský turnaj ve SQUASHI. Přesný
termín bude teprve určen po dohodě
s vedením naší Základní školy.
Sportu zdar!
Jirka Myslivec
předseda sportovní komise

(inzerce)
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OBJEKT býv. KINA –
zatím nedokončený příběh …
Tento objekt, vzniklý před mnoha a mnoha lety výhradně brigádnickou prací ďáblických občanů,
má zejména pro tuto skutečnost
v povědomí veřejnosti jakýsi
„zvláštní ochranářský punc“. Nedivím se tomu, také nerad osobně vidím třeba zanikat věci, vzniklé
mým přičiněním. Ovšem od doby
vzniku dané stavby se zásadně změnily tehdejší podmínky – a proto už
dlouhá léta také řeší ďáblická samospráva nezávidění hodný problém: „Co s ní?“ Jsem přesvědčen,
že řešení tohoto vleklého problému
nemohou napomoci jakékoliv emoce či sentimentální vzpomínky, ale
v současných podmínkách jen racionální přístup.
Na začátek jen malé osobní připomenutí. Přestěhovali jsme se do Ďáblic v 70tých létech z vnitřní Prahy,
kde jsme byli zvyklí navštěvovat poměrně často biografy. Tento zvyk
nám i v Ďáblicích vytrval od začátku
do 80tých let. Už tehdy však bylo
častou skutečností, že jsme se před

naším kapacitně značně předimenzovaným kinem čím dál častěji „tísnili“
ve zmenšujícím se počtu diváků. Nebylo výjimkou, kdy nás také bylo 5, 8
nebo dokonce až 10 dospělých diváků. Začínala éra rozšiřujících se programů televize, nastupovalo video,
satelitní přijímání zahraničních televizních programů…
Po roce 1989 nabral tento vývoj za
změněných politických podmínek
ještě dramatičtější spád. Zájem o návštěvu kina v Ďáblicích byl tehdy již
zcela zanedbatelný. Proto také už
první obecní samospráva hledala od
roku 1990 možnosti vhodného využití daného objektu. Nebudu zabíhat do
podrobností, jen připomenu, že zde
byla postupně v pronájmu zřízena
nejprve tehdy módní videokavárna,
po zkrachování pro změnu vinárna,
která se postupem času začala měnit
v „pochybný“ noční podnik značně
podezřelých osob. Ani ta však ekonomicky nevydržela. Nastoupil nájemce
s dost opravdovým nadšením pro
country hudbu s tím, že celý objekt

Velikonoční výstava
Přijali jste pozvání školské a kulturní komise na velikonoční výstavu? Pak jste určitě byli spokojeni.
Ve dnech 22. až 25. 4. 2003 rozkvetla část naší školy třešňovými květy
a rozzářila se pestrými barvami velikonočních vajíček. Ve čtyřech věkových kategoriích totiž naše děti, ale
i dospělí soutěžili o nejkrásnější velikonoční vajíčko. A bylo se skutečně
na co dívat.
Do soutěže se sešlo celkem 84
kraslic. Návštěvníci mohli vidět vajíčka zdobená ubrouskovou technikou,
drátkováním, vajíčka malovaná, děrovaná, batikovaná i polepovaná nejrůznějšími drobnostmi.
Hodnocení žáky školy:
Kategorie předškoláků
1. cena č. 39 –
E. Šárová
2. cena č. 35 –
E. Šárová
3. cena č. 43 –
V. Soukup

Žáci naší školy vystavovali i práce
vyrobené při vyučování. Byla to vajíčka převážně zdobená lepením. Svoji trpělivost si žáci procvičili polepováním korálky či nití. Fantazie zapracovala při výrobě zvířátek a různých
figurek. Zajímavá byla vajíčka zdobená kořením, těstovinami, krupicí, ale
i kousky skořápek.
Vajíčka hodnotila nejen Školská
a kulturní komise, ale i žáci naší školy.
Před porotou stál nelehký úkol, protože opravdu podařených vajíček bylo
mnohem více, než jsme si představovali při vyhlašování soutěže. Hodnocení nakonec dopadlo následovně:
Výsledky podle hodnocení ŠKK:
Kategorie předškoláků
1. místo – č. 35
E. Šárová
65
2. až 3. místo –
č. 34 E. Šárová
a č. 39 D. Soukup
73

39

21

Kategorie 1. – 5.
tříd
1. cena č. 25 –
P. Ropek
2. cena č. 73 –
K. Jelínková
3. cena č. 21 – J. Soukupová
Kategorie 6. – 9. tříd
1. cena č. 64 –
A. Hanousková
2. až 3. cena č. 45
Kategorie dospělých
1. cena č. 74 –
J. Jelínková
2. až 3. cena č. 66 –
Z. Tačovská,
č. 48 – J. Jelínková

Kategorie 1. – 5. tříd
1. až 2. místo –
č.73 K. Jelínková
a č. 21 J. Soukupová
3. místo – č. 13 A. Boučková

74

Kategorie 6. – 9. tříd
1. místo – č. 52
a 53 A. Sailerová
2. místo – č. 70
A. Hanousková
3.místo – č. 45
D. Zajfrtová

Kategorie dospělých
1. až 2. místo – č. 65 Z. Tačovská
a č. 74 J. Jelínková
3. místo – č.49 J. Jelínková
Těšíme se na nové nápady a techniky v příštím roce.
Za organizátory výstavy J. Jelínková.

bude využívat pro koncerty takto orientovaných kapel. Uskutečnily se
však pouze dva koncerty, které přes
dost masivní i mimoďáblickou reklamu skončily neúspěchem. Průvodním
jevem všech těchto aktivit byly vleklé finanční problémy s úhradami nájemného a zejména služeb (končících
i u soudu).
To vše vyvrcholilo tím, že někdy
v polovině devadesátých let se místní
zastupitelstvo rozhodlo pro radikální
krok a vypsalo veřejné výběrové řízení na využití celého objektu bývalého
kina. A zase zklamání. Přihlásil se zájemce o zřízení velkoskladu, jiný
o prostory pro velkochov psů, dále
o zřízení centra pro motocyklové veterány. Víc už si nepamatuji. Skutečností však bylo, že samospráva s těmito navrhovanými aktivitami nesouhlasila především s ohledem na polohu objektu a okolní zástavbu.
Tehdy již značně chybějící prostor
vhodné tělocvičny v Ďáblicích vedl
kromě dalšího i k vážným úvahám
o vybudování několikakurtového
squashcentra v rekonstruovaném sále
býv. kina a to jako investice solventního budoucího nájemce. Pro nedostatek zájemce o provozování podobného zařízení však zůstalo jen u záměru. Obdobně neúspěšné bylo i další
jednání s významnou kapitálově silnou produkční společností o využití
objektu jako divadelní a hudební zkušebny, fotoateliéru apod.
To už uplynula dvě volební období,
při čemž se na objektu býv. kina stále
výrazněji podepisovaly noční nájezdy
vandalů a bezdomovců. Nepomohlo
ani opakované zazdívání všech oken,
dveří a vrat, ani vyžadované systematické, zejména noční kontroly a prohlídky státní i městské policie.
I v další obecní samosprávě po roce
1998 se problém kina nepřestal řešit.
Podnět vznikl v účelově založeném
občanském sdružení ďáblických a dalších mladých lidí v souvislosti s významnou celostátní akcí – s názvem
tuším Praha 2000, dost halasně podporovanou vládními granty. Toto sdružení přišlo s ideou vybudování víceúčelového kulturního centra, vyžadujícího
však poměrně značnou rekonstrukci
a dostavbu celého objektu býv. kina.
Podaná a samosprávou podporovaná
žádost sdružení o poskytnutí několikamilionového grantu však nebyla ús-

pěšná. Tehdejší zastupitelstvo následně nebylo jednotné v další podpoře realizace tohoto záměru nejen z obav ze
značné nezbytné investiční účasti naší
obce, ale neméně z obav o úspěšnosti
realizace celého podnikatelského záměru budoucího pronajimatele – tedy
daného občanského sdružení, případně
jiných vhodných zájemců. Aby konečné rozhodování o těchto náročných
problémech však mělo seriózní základ,
byla zadána architektonická studie rekonstrukce objektu býv. kina s požadavkem kvantifikace podrobněji členěných nezbytných stavebních a technologických nákladů. Následným rozborem
zpracovaných
podkladů,
doplněných našimi vlastními rozbory
finanční náročnosti provozu a efektivního fungování uvažovaného víceúčelového kulturního centra, došla i tato
samospráva k závěru dále v tomto
směru nepokračovat.
Poměrně dlouhodobá seriózní podpora Hlavního města Prahy výstavbě
chybějících sociálně-zdravotnických
objektů v Praze byla proto následně
využita i ze strany ďáblické samosprávy návrhem vybudovat na místě
stávající budovy býv. kina vhodnou
Léčebnu dlouhodobě nemocných, tzv.
LDN. Realizace tohoto záměru, financovaná Hl. městem Prahou, je již ve
stádiu projektové přípravy. Samotný
objekt býv. kina má zatím sloužit jako
zařízení staveniště pro realizačně již
dost pokročilou další významnou investiční stavbu Prahy a to bytového
domu s malometrážními byty v nedalekém prostoru býv. Energovodu. Budoucí vybraná stavební firma má po
dokončení této stavby objekt kina na
své náklady zbourat, aby tak byl vytvořen nezbytný volný prostor pro
stavbu zmíněné LDN. Její situování je
dostatečně patrné z obrázku k příspěvku M. Smrčka ve 3. čísle Ďáblického zpravodaje.

Co na závěr dodat?
Snad jen otázku: Nabízí se jiné –
podnikatelsky a finančně schůdné
a rentabilní řešení? Určitou nápovědou by snad mohla být další neúspěšně absolvovaná několikaletá kalvárie
s návrhy na využití nedaleké cihlářské
pece a jejího bezprostředního okolí.
Ing Jan Kolář, CSc

PODNĚT K ZAMYŠLENÍ

Počítačová gramotnost –
věc jen mladších generací?
Z vlastní dvouleté zkušenosti vím
(a to jsem ročník 1927), že to zdaleka nemusí být pravda. Mne o možném opaku přesvědčil předchozí celoživotní zájem o amatérské
fotografování
a filmování, které jsou
právě v digitální podobě
(s následným využíváním počítačové gramotnosti) ještě přitažlivější,
zajímavější,
bohatší
a v podstatě jednodušší
než předchozí práce s filmovým materiálem nebo analogovým videozáznamem.

Nestálo by za úvahu, že by vedení
naší Základní školy (vybavené počítačovou výukovou technikou) pomohlo
vhodným výukovým či na začátek
spíše jen informativním
kurzem nastartovat rozšíření počítačové gramotnosti i pro ty dříve narozené? Nebo alespoň
tak přispět k překonání té jejich počáteční
a zcela pochopitelné
nedůvěry a obav z neznámého, co namnoze
již zcela ovládá jejich děti a vnoučata.
Jan Kolář
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ

Sportovní
Sociální
Školská a kulturní

Hasiči

Akce

22. 5.

vernisáž k výstavě

od 22. 5.
20. 6.

výstava prací uprchlíků
výstava výtvarných prací

1. 6.
12. 5.
květen
13., 27. 5.
21. 5.
1. 6.
21. 6.
31. 5.

Den dětí
koncert – „Den matek“
výlet
promítání filmů
Den matek - MŠ
Den dětí
Módní přehlídka
Den dětí

Z mateřské školky
V naší mateřské školce děti ožily stejně jako jarní sluníčko. Ve třídách jsme
zahnali zimu básničkami a písničkami. Stále častěji nás můžete potkat při procházkách Ďáblicemi a obhlídkách zahrádek. Velikonoční zvyky a obyčeje si
děti se svými učitelkami vyzkoušely například při barvení vajíček, která si odnesly domů na ukázku. Chlubit se mohli i předškoláci, kteří si doma vlastnoručně připravili vajíčka na výstavu Ďáblická kraslice. Ta obdivovala a také
ocenila porota Školská a kulturní komise. O této výstavě se dočtete více v jiném příspěvku, proto ještě pár slov o tom, co nás čeká. Berušky slaví svátek
matek s předstihem 30. 4. 2003. Ostatní budou mít oslavu v sále ZŠ 21. 5.
a poté čeká předškoláky dlouhá cesta do školy v přírodě. Škola v přírodě se
koná od 28. 5. do 7. 6. v hotelu Sport v Horním Polubném. Držme jim palce, ať
mají krásné počasí. Do konce školního roku bude zbývat již jen oslava Dne dětí a výlet, ale o tom se dočtete v dalších Zpravodajích.
8. 4. proběhl zápis do MŠ a tak bych za personál ráda poděkovala za důvěru
všem, kteří k zápisu přišli. Je pro nás oceněním vědět, že jste ochotni svěřit
nám ten nejkrásnější poklad – Vaše dítě. Poděkování patří i rodičům stávajících dětí za spolupráci a pomoc při náročnějších akcích.
Za MŠ děkuje Z. Tačovská, učitelka

Poznámka k
sdělení ing.
uveřejněném
Ďáblickém

zahájení výstavy paní Táňa Fischerová,
hudební vystoupení dětí z Čečenska
otevřena denně
otevřena denně, práce ďáblických dětí
navštěvujících ZUŠ
13,00 fotbalové hřiště
17.00 ZŠ, učitelé a žáci ZUŠ Taussigova
termín bude upřesněn
19.00 v sále ZŠ
16.00 v sále ZŠ
9.00 – 12.00 v areálu ZŠ
14.00 v sále ZŠ, pí Dušánková
13.00 v požární zbrojnici

Milada Bulirschová

Diakonie

Poznámka
Místo a doba konání

Termín

Jitka Kolářová
LEVNÁ A KVALITNÍ
MÓDA Z DRUHÉ RUKY
Na Hranicích 20
Praha 8 - Čimice

✧ úprava oděvů ✧
✧ zboží na objednávku ✧
Út – so: 14 – 18 hod.
Tel.: 776 053 830

(inzerce)

Komise zastupitelstva,
organizátor

redakčnímu
Jana Koláře
v březnovém
zpravodaji

hodnutí a usnesení, která již občané
svým postojem nemohou ovlivnit.
2. Ďáblický zpravodaj nemá „znepokojovat či rozdělovat naši obec“
ale rozhodně musí sloužit jako prostor pro diskuzi a to nejen volených
zástupců samosprávy, členů komisí
či tzv. redakční rady, ale v neposlední řadě „Ďáblickým občanům“
Věříme, že všem členům zastupitelstva v Ďáblicích jde o „náš společný
Jedná se především
spokojený a klidný život“, ale zároveň
chceme nechat prostor pro posouzení
o následující body:
1. Stránky Ďáblického zpravodaje jednotlivých případů, projednávaných
by měly sloužit mimo jiné k informo- zastupitelstvem, na vlastním uvážení
vání o různých, (tedy i odlišných) Ďáblických občanů.
stanoviscích k problémům a otázZastupitelé zvolení za volební
kám, jež jsou nebo budou projedná- sdružení Ďáblice občanům: Beneš,
vány na různých úrovních samosprá- Černý, Drtinová, Křížek, Michek,
vy a ne jen k výčtu již přijatých roz- Prokešová, Smrček
Jedním z hlavních bodů našeho
volebního sdružení bylo, že „Ďábličtí občané mají právo na informace o obci a musí spolurozhodovat o životě v Ďáblicích“.
Po přečtení „Redakčního sdělení“ však musíme vyjádřit náš výrazně odlišný pohled na vydávání
Ďáblického zpravodaje.

Řepová 735
Čakovice
196 00 Praha 9

tel.: 283 932 540

(inzerce)

Stﬁíhání a úprava psÛ

(inzerce)
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VOLNÝ ČAS

HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE
Pod hvězdárnou 768
182 00 Praha 8
tel.: 283 910 644,
233 376 452 linka 141
e-mail: dablice@planetarium.cz
http://www.planetarium.cz

Denní obloha: Slunce - povrch
se skvrnami, Venuše - za dobrých
podmínek.
Noční obloha: Měsíc - od 5. 5.
do 16. 5.
Jupiter - po celý květen, Saturn počátkem května. Dvojhvězdy vícenásobné soustavy - po celý
měsíc. Hvězdokupy. mlhoviny - za
bezměsíčných večerů Podmínkou
úspěšného pozorování je pokud
možno jasná obloha. Při nepříznivém počasí (zataženo) se koná
promítání filmů a prohlídka přístrojového vybavení hvězdárny.

PŘEDNÁŠKY

astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30 hod.
26. 5. Lidé, země, příroda jihovýchodní Asie - Bc. Vladimír Suchý

FILMOVÉ VEČERY
v pondělí od 18.30 hod.
19. 5. APOLLO 10, APOLLO 11.

KVĚTEN 2003
Otevírací doba:
Po, Čt, Pá 10 - 12 hod., Ne 14 - 16 hod.
Po 18 - 21 hod., Čt 21 - 23 hod.
Pá 16. 5. 4.00 - 5.30 hod.
So 31. 5. 4.45 - 6.30 hod.

POZOROVÁNÍ OBLOHY
dalekohledy Po, Čt, Pá 10 - 12 hod.,
Ne 14 - 16 hod., Čt 21 - 23 hod., Pá
16. 5. 4.00 - 5.30 hod., So 31. 5. 4.45
- 6.30 hod.

Zpráva o brigádě 26. 4. 2003

Dne 26. 4. 2003 proběhla v dolní
části obce ve vnitrobloku ulic Ďáblická-Kostelecká-Legionářů brigáda
těch, kteří chtěli udělat něco pro své
děti. V těchto místech nebylo nikdy
místo pro dětské radovánky tak, jak
je to vidět i v těch nejzapadlejších

koutech republiky. Z tohoto důvodu jsme již v loňském roce zorganizovali
první brigádu, během níž
vzniklo za vydatného přispění paní Prokešové menší dětské hřiště. Letos jsme
opět o něco více zvelebili
tuto část obce navezením
nového písku, zhotovením
pískoviště, drobnou údržbou
dětských
atrakcí
a drobné zeleně. Všichni, kdo přišli
(zástupci rodin či rodiny celé – Buderovi, Drozdovi, Dvořákovi, Hockovi, Husákovi, Kačerovi, Kulhaví,
Křížkovi, Mošničkovi, Nápravníkovi, Nedošínští, Nováčkovi, Truhlářovi) dle svých schopností a možností

přispěli ke zdárnému provedení prací, které byly zakončeny slavnostním
grilovaným obědem. Na tomto místě
se sluší poděkovat některým voleným zástupcům obce za odsouhlasení proplacení použitého nového materiálu. Částka 1701,40 Kč byla po
křížovém výslechu na finančním odboru ÚMČ do posledního haléře proplacena. Všichni zúčastnění doufají,
že jejich přibližně 100 odpracovaných brigádnických hodin nepřijde
vniveč a obec se letos poněkud lépe
než loni postará o sekání trávy v těsném okolí hřiště. Za to a za případné
doplnění hřiště o lavičky a další
atrakce předem za všechny děkují
manželé Jana a Tomáš Dvořákovi.

Fotografie zachycují nejmladšího
účastníka brigády a většinu zúčastněných po kulinářkých hodech po skončené práci.

Kam za odpočinkem
Jaro konečně zaklepalo na dveře
a dá se říci, že hned v patách se mu
přihnalo léto. Nevlídná zima je dávno za námi a sluníčko a teplé počasí
přímo zvou k výletu. Málokoho to
baví v práci a snad každý má chuť
vyrazit někam za přírodou. Pro milovníky rostlin otevírá každý rok
začátkem dubna své brány Pražská
botanická zahrada v Tróji. Je to
ideální místo pro letní odpolední
procházku. Otevřeno je denně od 9
do 19 hod., vstupné je symbolické
20 Kč pro dospělé, 10 kč pro děti,
studenty a důchodce. Pro měsíc
květen připravila navíc botanická
zahrada zajímavý program:
22. května Seznamte se s botanickou zahradou - stromy a keře - druhé
z cyklu volných provázení po botanické zahradě v 14 a 16 hod. Účastníci hradí pouze vstup do zahrady.
24. května Když kvete japonská
zahrada - nejen návštěva, ale i pracovní dílny - výroba ručního papíru,
skládání origami a ukázka aranžování
ikebany členy Česko-japonské společnosti v 10, 14 a 16 hod. (zvýšené
vstupné).
16. - 25. května „Ten žere to a ten
zas tohle“ aneb Co chutná zvířatům
- výstava pro všechny smysly.
27. - 28. května Dny pravěkých
technologií - v archeoparku Na Farkách si můžete zkusit mlít obilí na
žernovech i zrnotěrkách, z umleté
mouky upéct chléb, z hlíny vytvořit
misku, podívat se jak se tavil bronz
aj. (9 - 16.30 hod.)

28. května - 8. června Když se vypásají trojské stráně - fotografická
výstava.
30. května Den dětí a den časopisu ABC - pro děti vstup na zvláštní
vstupenku, otištěnou v květnových
číslech ABC, zdarma.
Nedaleko Botanické zahrady leží
areál jiné zahrady, milované především dětmi. Pražská zoologická zahrada se po katastrofických záplavách na konci loňského léta vzpamatovávala sice pomalu, nicméně nyní
už je většina expozicí přístupných
a voda, která smetla některé starší
a již nevyhovující pavilony, dala paradoxně podnět nejen k obnově, ale
především i modernizaci Pražské
zoo. Velké vodní prostory, plánované ve spodní části zahrady, by měly
být novým domovem subtropického
vodního ptactva a zelené ostrůvky
obklopené vodou by měly poskytnout téměř přirozené útočiště různým druhům opic a lidoopů. Staví se
také indonéský pavilon s tropickou
džunglí a připravováno je mnoho
dalších novinek. To vše si může návštěvník přečíst v informačních materiálech, které dostane u vchodu do
zahrady. Otevřeno je každý den od 9
hod do 18 hod, za vstupné zaplatí
dospělí 80 Kč, děti 50 Kč, denní rodinná vstupenka stojí 230 Kč. Děti
jistě potěší, že se mohou znovu svézt
i lanovkou, která spojuje spodní
a horní část pražské Zoo. V květnu
chystá také Zoo program pro své návštěvníky:

➫ sobota 17.: Již v 6 hodin ráno je
připravena exkurze za voláním jeřábů, od 11.00 pak následuje Den rozkvetlé sakury věnovaný japonské přírodě a kultuře.
➫ sobota 30.: První den oslav Dne
dětí
Pro Ďáblické občany však bude asi
nejbližším místem procházek Ďáblický háj. Je ovšem pravda, že krásné
počasí spolu s rozsáhlou výstavbou
rodinných domků v Chabrech
i v Ďáblicích dělá z Ďáblického háje
spíš dálnici než klidné místo k odpočinku. Ale ze skalnatého kopce
u hvězdárny je krásný výhled do širého okolí a nedělní odpolední procházku si můžete zpestřit prohlídkou

hvězdárny či nahlédnutím do jednoho
z obrovských dalekohledů, skrytých
v jejích kopulích. Nedělní odpoledně
je obyčejně věnované pozorování
slunce a slunečních skvrn, při dobrých podmínkách je možno prohlédnout si i Venuši. Na květen jsou přichystána dvě mimořádná pozorování:
16. května – 4.00 – 5.30 ráno – úplné zatmění měsíce
31. května – 4.45 – 6.30 ráno – částečné zatmění slunce
Pro ty, kteří touží víc po kultuře
než po přírodě mám také dobrou zprávu. Divadlo pod Palmovkou, dlouho
zavřené kvůli poškození srpnovou povodní, je opět v provozu. Na konec
května a začátek června nabízí následující program:

23. 5.
pátek
19.00
Pohled z mostu
A. Miller
24. 5. sobota
19.00 Výstřely na Broadwayi W. Allen, D. McGrath
28. 5.
středa
19.00
Edith a Marlene
E. Pataki
31. 5. sobota
19.00
Ubohý vrah
P. Kohout
2. 6. pondělí
19.00
Pohled z mostu
A. Miller
5. 6. čtvrtek
19.00 Výstřely na Broadwayi W. Allen, D.McGrath
9. 6. pondělí
19.00
Edith a Marlene
E. Pataki
10. 6.
úterý
19.00
Pohled z mostu
A. Miller
11. 6.
středa
19.00
Pohled z mostu
A. Miller
Věřím, že si z našich tipů, kam se vydat za odpočinkem, vyberete a nadcházejících letních dnů si užijete co nejvíce.
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