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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Tentokrát o škole v přírodě
vrch Chřibský 621,3 m n. m., muzeum
Personál - milý a ochotný. Strava, až
Vojenského opevnění z let 1936-38.
na gumové rohlíky, výborná. Nikdo
Odpoledne plné sportovního klání,
nemusel mít hlad, kuchařka ochotně
oblíbený karneval, vycházky do lesů,
přidala jídlo každému. Dokonce i vek potůčkům….
čer po 21 hodině připravila pro nejDva celodenní výlety. První do
větší jedlíky druhou večeři.
Českého Švýcarska, plavba Tichou
Počasí. Trochu chladno, ale nepršesoutěskou po říčce Kamenici se
lo a to bylo hlavní. Na výlety a sport
zábavnými slovním doprovodem přeideální, Výuka probíhala za trochu
vozníka. Panská skála - Varhany bojových podmínek, šestka se učila
neznáme! Ale ano! Pyšná princezna.
v místnosti s barem, sedmička mezi
Druhý výlet - výstup na Ještěd. Libeping-pongovými stoly, osmička v jíJe to ještě daleko? Kdy tam už bu- rec - Botanická zahrada - Viktorie
delně a devítka ve společenské místdeme? Jaké to asi bude? Takové otáz- královská a ještě další více či méně
nosti v křesílkách. Myslím ale, že na
ky jsme 5. května slyšely pomalu ze známé, ale krásné rostliny. Zoologickvalitě výuky to poznat nebylo. Učivšech 116 dětských úst. Začala letošní ká zahrada a v ní naši známí, ale vždy
telé i žáci to zvládli na jedničku.
škola v přírodě pro děti 1. stupně.
se rádi podíváme a potěšíme.
Pokračování na str. 2
Ale už jsme opravdu tam - Lužické
Někomu se stýskalo po televizi, vihory - Horní Chřibská - Krásné Pole. deu, počítači, někdo musel chodit spát
ZAMYŠLENÍ
Po ubytování malé rozhlédnutí: hřiště dříve, než je doma zvyklý, někdo mu- dvě, volné prostranství - travnaté sel udržovat kolem sebe pořádek.
i s pevným povrchem. Večeře, první
Ale těch 12 dnů uběhlo jako voda.
noc, možná i nějaká slzička, ráno – Někdo bude vzpomínat rád, někdo je
Stal se ze mne ďáblický patriot svou obec představit přátelům, nezasluníčko, všechno je hezčí, to sluníč- rád, že je doma. A příští rok pojedeko nás neopustí celou dobu a zpříjem- me …?!
Vladimíra Nepomucká a stále hledám kolem sebe to, čím se pomeňte je vzít večer na procházku
můžeme jako obec pochlubit, čím kolem restaurace U krále Holce. Když
ní náš pobyt, tak jako všichni zaměstučitelka 1.stupně
jsme jiní či dokonce lepší než jiné budete mít štěstí, uvidíte tam uvázané
nanci rekreačního střediska U Jasanu.
kozy.
Martin Smrček
Co nás čeká dál? Dopoledne čtyři
Druhý stupeň odjížděl na školu městské části. Máme krásnou školu,
hodiny učení, ale jen po 40 minutách. v přírodě v sobotu 17. 5. 03 odpoled- obecní dům, projekt na nové náměstí,
Tělesná výchova bude venku v příro- ne a vrátil se v pátek 30. 5. kolem hasičský sbor, skládku...
Ale teprve po dlouhém hledání
dě. Výtvarná výchova - nejen pozoro- oběda. A jak těch 14 dní probíhalo?
vání architektury, ale i pokusy o za- Obdobně jako u 1. stupně. Dopoledne jsem narazil konečně na něco jedinečchycení historických domů v okolí. výuka, odpoledne výlety, večer spor- ného, na něco, co jinde v Praze neOdpoledne plná nových zážitků, po- tovní kláni na hřištích, hry, povídání. mají. Před hospodou máme skoro
znávání. Návštěva sklárny, založené
Takže trochu podrobněji. Ubytová- každý den uvázanou kozu, někdy
roku 1414, muzeum města Chřibská ní bylo celkem dobré, 3-6 lůžkové po- i koz několik. Lidé chodí do hospody
s pamětní deskou rodáka Thadease koje, sprchy a WC na patře. Zpočátku většinou sami či s přáteli, výjimečně
Haankeho, botanika a cestovatele, ob- zlobila teplá voda a večer bylo nutno se svými psy. Ale s kozou, to je origijevitele Viktorie královské. Výstup na přitápět, ale jinak bez připomínek. nál se vším všudy. Tak až budete chtít

Můžeme se pochlubit

3 OTÁZKY PRO...

PharmDr Janu Bártovou, členku zastupitelstva
■ Jste již druhé volební období členkou zastupitelstva naší Městské části Ďáblice a současně
stejnou dobu předsedkyní jeho sociální komise.
Jakými problémy a úkoly se Vaše komise zabývá?
Tak, jak jsem již telegraficky informovala občany v únorovém, tedy prvním inovovaném čísle
Ďáblického zpravodaje, se sociální komise zabývá
– jak to ostatně vyplývá již z názvu – především sociální problematikou v obci.
Snažíme se zpříjemnit život seniorům – sledujeme kulatá jubilea spoluobčanů, k 70. a 75. narozeninám rozesíláme blahopřání, 80tileté, 85tileté,
90tileté a starší občany k výročí jejich narozenin
osobně navštěvujeme s kytičkou a malým finančním přilepšením – poukázkou na nákup zboží.
Již tradičně jsme spolu s Diakonií ČSE hlavními
organizátory „Dne seniorů“. Jde o vánoční celodenní setkání občanů nad 70 let s kulturním progra-

mem a občerstvením, kde se snažíme navodit hezkou vánoční atmosféru. Každoročně se této akce
zúčastňuje přes 120 našich seniorů.
S těmi nejstaršími seniory se podle potřeby setkáváme v rodinách, ale i při návštěvách v gerontocentru. Ale jsou i veselejší setkání – např. u příležitosti zlaté či diamantové svatby.
Pokračujeme též v pořádání celodenních výletů
pro ty dříve narozené. V letošním roce bychom ještě chtěli uskutečnit zájezd do vodního parku s termální vodou v německém Waldmünchenu. Myslíme si, že by to mohlo být příjemné zpestření i pro
rodiny s malými dětmi.
Naše činnost se samozřejmě nezaměřuje jen na
ty nejstarší spoluobčany, ale snažíme se věnovat
pozornost i dětem. Letos na podzim se uskuteční již
5. setkání nejmladších občánků Ďáblic a jejich rodinných příslušníků. Zatím pokaždé, dle slov maminek, se nám podařilo připravit příjemné, nefor-

mální odpoledne s malým občerstvením a kulturním vystoupením dětí z mateřské školy. Každé miminko si odnese upomínkový list, dáreček a pár fotografií z prvního společného setkání se svými vrstevníky.
Kromě uvedeného také organizujeme koncerty –
většinou v atriu ZŠ – k různým příležitostem (letos
ke Dni matek, chystáme vánoční koncert), divadelní představení pro děti i přednášky.
Mezi nelehké úkoly sociální komise patří též evidence, aktualizace a posuzování žádostí občanů
o nájemní byty a to pro potřeby rozhodování rady
zastupitelstva.
To tedy je ve stručnosti o činnosti naší komise,
pokud se týče „pravidelných“ akcí. Samozřejmě
komise dále řeší celou řadu problémů, vyplývajících z konkrétních aktuálních situací (mezilidské
vztahy, místní šetření, sociální pomoc atd.).
Pokračování na str. 2

STRANA 2
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PharmDr Janu Bártovou
Pokračování ze str. 1

■ Z předchozího vyplývá, že trvalou pozornost věnujete též poznávacím zájezdům našich občanů, zejména pak dříve narozených, na
různá zajímavá místa u nás. Co byste ráda více řekla k těmto akcím?
Musím potvrdit, že zájezdy patří
k velmi oblíbeným aktivitám naší komise. Tak oblíbeným, že budeme muset pro příště trošku „nafouknout“ autobus, aby se dostalo skutečně na
všechny zájemce.
Snažíme se poznávací výlety organizovat minimálně dvakrát ročně. Máme
již „vyzkoušené“ termíny (se zaručeně
krásným počasím), tj. konec května
a konec září. Na našich cestách obdivujeme krásy naší vlasti – navštívili jsme
řadu měst, ale i hradů a zámků. Z konkrétních míst, které jsme shlédli v po-

tečnil zatím poslední výlet na zámek
Sychrov a do botanické zahrady v Liberci. Počasí nám jako obvykle přálo
a všichni účastníci vypadali spokojeně.
■ Do kompetence sociální komise
již dlouhodobě patří evidovat žádosti občanů o byt a šetřit pro radu
našeho zastupitelstva podmínky
oprávněnosti či naléhavosti jednotlivých žádostí. Mohla byste přiblížit
našim občanům tuto citlivou a při
tom nesnadnou činnost?
Máte pravdu, že tato oblast činnosti
naší komise patří k těm nejcitlivějším.
Za dobu své působnosti ve funkci předsedkyně sociální komise kladu velký
důraz na to, abychom této problematice
věnovali maximální pozornost. Po několika letech mravenčí práce (především díky paní Cimbulkové z Úřadu
městské části) je konečně seznam žada-

jak z délky jejího trvání, tak hlavně
však ze sociální naléhavosti. Dle návrhu vyhlášky HMP o přidělování obecních bytů dodržujeme podmínku tří let
trvalého bydliště žadatele v Ďáblicích.
Podle usnesení rady zastupitelstva naší městské části evidujeme též žádosti
z řad zájemců, kteří v MČ Praha-Ďáblice pracují a to např. ve státní správě,
školství, zdravotnictví či v jiných obci
prospěšných profesích.
Při výběru nových nájemců bytů
v obecních domech vycházíme z usnesení Rady ZHMP z roku 2000. Důsledně se držíme celoměstského doporučení pronajímat obecní byty především žadatelům, jimž sociální situace
nebo zdravotní stav dlouhodobě neumožňuje řešení potřeby bydlení jiným
způsobem než pronájmem obecního
bytu. V úvahu bereme vedle naléha-

vosti i okolnosti vzniku bytové tísně
a míru zodpovědnosti žadatele při řešení své bytové situace. V daných souvislostech používáme standardizované
formuláře žádostí o byt, v nichž zjišťujeme zejména vlastnictví nemovitého
majetku, zaměstnání a průměrný měsíční příjem žadatele – tj. důležitý
zdroj informací pro Magistrát HMP,
zda příjmy domácnosti budou dostačující pro úhradu nájemného a služeb.
Ve své podstatě přistupujeme ke
každé žádosti o byt individuálně
a snažíme se co nejobjektivněji posoudit situaci každého žadatele. Výsledky našeho šetření postupujeme radě našeho zastupitelstva, která celou
situaci znovu zváží a svůj konečný
návrh předá Magistrátu HMP.
■ Děkuji za rozhovor.
Ptal se Jan Kolář
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Tentokrát o škole...
sledních létech, se mi vybavují např.
Třebíč, Františkovy Lázně, Karlovy
Vary, zámky v Jaroměřicích nad Rokytkou a v Dačicích. Prohlédli jsme si
též hrad Karlštejn i tamější muzeum
voskových figurín. V Českém Krumlově a Mariánských Lázních jsme využili
i služeb profesionálního průvodce. Velký úspěch měl i podzimní zájezd do
Bečova nad Teplou s prohlídkou
úchvatně zrestaurovaného relikviáře sv.
Maura. Koncem tohoto května se usku-

telů o nájemní byty v takovém přehledném pořádku, jak jsem si to od počátku
představovala. K dnešnímu dni tento
seznam zahrnuje 39 žádostí, evidovaných od roku 1992. Vzhledem k přibližné frekvenci dvou bytů, přidělovaných Ďáblicím Magistrátem hlav. Města Prahy ročně, si dovedete představit
míru dostupnosti těchto bytů. O to důkladněji zvažujeme naše doporučení
k výběru eventuelních nájemců.
Při posuzování žádostí vycházíme

PODĚKOVÁNÍ
V květnu se senioři Ďáblic jeli podívat na zámek Sychrov a do botanické
zahrady v Liberci. Účastníkům zájezdu se celý výlet velmi líbil. Za toto náleží naše poděkování sociální komisi zastupitelstva naší Městské části Praha – Ďáblice a hlavně její předsedkyni paní PharmDr Janě Bártové, která
celý zájezd připravila a vedla.
Blahoutovi, Svobodová

Pokračování ze str. 1

Výlety. Byly vlastně stejné jako pro
1. stupeň. Jen Českým Švýcarskem
jsme prošli až do Jetřichovic. Navíc
jsme měli i nedělní výlet na Jedlovou
horu pro 6. a 7. třídu a výstup na Mariinu skálu pro 8. a 9. třídu.
Exkurze. Žáci dvakrát navštívili
sklárny v Chřibské. A výroba skla se
líbila snad každému, škoda jen, že
„střepy“ si nemohli najít všichni.
Chování všech žáků, až na malé výjimky, lze hodnotit velmi dobře. Úklid. Zpočátku to na některých pokojích
vypadalo, jako když tu právě vybuchla
bomba, takže -6 bodů nebyl problém
(stupnice +10 až -10). Ovšem za pár
dní přišli všichni na to, že je lépe míti
uklizeno a tak v posledních dnech byla už většina pokojů hodnocena 9 nebo 10 body. Příroda – krásná. Lenost téměř nulová. Zranění, kromě klíšťat,

POZORNOST TENTOKRÁT ZAMĚŘUJEME NA...

Došlo i na „akcíz“
Posledním bytovým domem ve
vlastnictví naší městské části, o jehož rekonstrukci bylo rozhodnuto,
je objekt čp. 160 na ulici Ďáblická,

veřejnosti spíše známý pod názvem „akcíz“. Tento bytový dům
vznikl přestavbou celnice na potravní čáře na původní hranici Prahy. Vznik se datuje od roku 1921
a bydleli zde členové finanční stráže, kteří vybírali ze všech potravin,
dovážených do Prahy, poplatky.
Proto jsou okna původních kanceláří otočena výhradně k silnici
a ven z Prahy. Celá jižní fasáda
směrem k Praze je bez oken, což
k osvětlení stávajících obytných
místností je nedostatečné.
Přestavbou objektu, která počala
1.4.2003 a kterou na základě výběrového řízení provádí stavební firma IPPOS, s.r.o. , by mělo dojít především
k otevření jižní fasády dvojicí oken
v každém podlaží, k celkové rekon-

strukci všech 4 bytů včetně zřízení sociálních zařízení v jednotlivých bytech, k zavedení nových sítí - připojení plynu a kanalizace, což zde dosud
chybělo . Přestavba celého objektu
předpokládá dále vestavbu jednoho
půdního bytu.
Celá stavební akce by měla skončit
v říjnu letošního roku. Domníváme
se, že opravený objekt s novou červenou taškovou krytinou, dvoubarevnou
světle pastelovou omítkou s bílými
šambránami okolo světlých dřevěných oken, s bílou římsou
a s nikou,vyzdobenou motivem původní celnice, bude novou důstojnou
dominantou Ďáblic právě při vstupu
na území městské části.
Ing. Jaroslav Černý
místostarosta

puchýřů a drobných oděrek, žádná.
Problémy - byly, ale vyřešily se.
Fotodokumentace. Díky paní učitelce
Jelínkové a paní Prokešové obrovská.
Co mě nadchlo? 9.třída, která ve
spolupráci s vychovatelem panem Soukupem a třídním učitelem panem Černohorským perfektně připravila sportovní odpoledne a večerní bojovou hru.
A nadchlo mě i to, že sportovali úplně
všichni a všichni byli výborní. Vítězové dostali malé sladké odměny, ale pochvalu si zaslouží jak organizátoři, tak
jednotliví soutěžící. Rovněž obě diskotéky, pořádané 9.třídou, se vydařily.
Včetně vzorného dodržení večerky.
A co říci závěrem? Škola v přírodě se
vydařila. Mé velké poděkování patří
všem učitelům a vychovatelům 1. i 2.
stupně, kteří se značnou mírou na zdárném průběhu školy v přírodě podíleli.
A pochvalu si zaslouží i žáci. Věřím, že
se škola v přírodě líbila nám všem, tedy
i těm, pro které je určena - našim žákům!
Milada Bulirschová
ředitelka školy

VÍTE, ŽE …?
➢ Ďábličtí hasiči uspořádali
v sobotu odpoledne 7. června 2003
ve svém mysliveckém zařízení
v Ďáblicích pro děti Základní školy v Ďáblicích, dále pro jejich rodiče a známé „Přátelské odpoledne
s myslivci“. Bohatý program zahrnoval: myslivecké povídání, různé
soutěže o ceny, představení sokolníků a konečně závěrečné opékání
buřtů.
➢ Česká televize na svém 1.
i 2. programu přiblížila divákům
ve svých zpravodajských programech dne 31. 5. 2003 sledování
zatmění slunce i od prostor kolem
Ďáblické hvězdárny.
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CO SE PŘIPRAVUJE V ĎÁBLICÍCH

Novostavba bytového domu
s malometrážními byty
Prostor budoucího staveniště tohoto domu v prostoru mezi ulicemi
Kučerová a Osinalická ( bývalý
Energovod) byl v květnu předán
vybranému zhotoviteli stavby - firmě GEOSAN. Záhy poté bylo celé

zájmové území oploceno, a v červnu začnou probíhat vlastní stavební práce.
Budoucí dům je navržen na půdoryse ve tvaru U, otevřeném na
západ, se třemi nadzemními podlaží-

JEŠTĚ K PŘISTAVOVÁNÍ
KONTEJNERŮ V OBCI
Protože se ozvaly v obci hlasy, volající po permanentním stanovišti kontejnerů, chceme vyčíslit, jakou částku platí městská část za kontejnery,
přistavované pro potřebu nás všech. Magistrát HMP- odbor infrastruktury města městské části Praha-Ďáblice na rok 2003 přidělil 24 „bezplatných“ kontejnerů. Ty však již byly vyčerpány v průběhu měsíce dubna,
jak je patrno v níže uvedené tabulce. Kontejnery nad tento počet do konce
letošního roku je nutno již platit. Přistavené kontejnery:
březen
18 kontejnerů
– úhrada
0,- Kč
duben
6 kontejnerů
– úhrada
0,- Kč – vyčerpán bezplatný limit
14 kontejnerů
– úhrada 28 688,- Kč
květen
18 kontejnerů
– úhrada 43 000,- Kč
Za období 1-5/2003 bylo tedy ďáblickým občanům přistaveno celkem 56
velkoobjemových kontejnerů, za které městská část uhradila 71 688,- Kč.
V souvislosti s potřebou kontejnerů je nutno podtrhnout, že občané málo využívají třídění odpadu a tím následně zbytečně narůstá jejich počet. Zejména
není vhodné zahlcovat kontejnery velkoobjemovým papírem nebo biologicky
rozložitelným materiálem, který je možno kompostovat. Je nutno dále znovu
upozornit, že mezi komunální odpad zásadně nepatří odpad stavební a nebezpečný. Připomínáme, že mobilní sběr nebezpečného odpadu v letošním roce
ještě proběhne dne 29. července a 28. října (včas před sběrem upozorníme).
Ing Jaroslav Černý, místostarosta

mi a jedním suterénem, který bude
vzhledem ke svažitosti terénu částečně zapuštěn.
Požární výška objektu je od 6 m v jihovýchodní a jižní části, 6,8 m v části
severovýchodní a východní „věž“ s 9 m.
Z celkového počtu 46 bytů je naplánováno 6 bytů bezbariérových v jižním traktu se vstupy přímo zvenku.

Vnitřní část objektu bude sloužit jako park. Zeleň ze strany jižní a západní odizoluje dům od okolní zástavby.
Vzhledem k tomu, že investorem stavby je Magistrát hl. m. Prahy, je předpoklad ukončit stavbu v roce 2004.
Konečný vzhled objektu je naznačen na připojeném obrázku.
Danuše Ševčíková, starostka

POZVÁNKA
Zveme všechny zájemce na informační besedu o bezpečnosti se
zaměřením na seniory. Přednášet budou lektoři útvaru prevence Městské
policie Hlavního města Prahy.
Přijďte v úterý 24. června v 15 hodin do klubu Obecního domu. Prosíme zájemce, aby se předem přihlásili v kanceláři Diakonie ČCE.
Sociální komise

(Placená inzerce)
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Čarodějnice

Na kulturní a společenské akci
chodí v obci stále více lidí. To, co
bylo k vidění ve středu 30. dubna,
asi nemá obdobu. Jistě tomu přispělo teplé počasí, výhodný termíny
před volným čtvrtkem a snad
i možnost sejít se s přáteli či poznat
nové ďáblické spoluobčany.
Ve zmíněný den pořádala Školská
a kulturní komice zastupitelstva tradiční akci, nazývanou Čarodějnice.
Od brzkého odpoledne začaly do areálu za restaurací U Holců směřovat
špalíry lidí a postupně se jich sešlo více než tři sta! Každý návštěvník, který přišel včas, dostal kupon na buřta
a pivo nebo limonádu.
A tak se od začátku kolem ohně tísnili milovníci opečených uzenin, pivo
nestačilo plnit kelímky, sladkosti mizely z pultů. Ale ještě před tím jsme
společně spálili čarodějnici jako symbol odcházející zimy.

K dobré pohodě báječně hrála přizvaná kapela (která ovšem z nepochopitelných důvodů odjela po hodině
hraní a spadnutí pár kapek deště), vše
pak vrcholilo vystoupením skupiny
historického šermu. Ta své umění
předvedla hned dvakrát, přičemž hlavně večerní program musel zaujmout
všechny diváky – kejklíři nám ve tmě
vpředvedli své hrátky s ohněm. O přestávce si navíc děti mohly zblízka prohlédnout brnění i meče šermířů.
Stejně jako každý rok závěr večera
patřil krásnému ohňostroji, a tak se
nám ani nechtělo domů.
Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě SODEXHO, která nám zajistila buřty, firmě TAXUS, která postavila hranici k pálení čarodějnice, paní
Schürrerové, která obsluhovala stánek
s pivem a limonádou a našim dobrovolným hasičům, kteří oheň na závěr uhasili a vše v Ďáblicích do rána ohlídali.
Věra Prokešová, komise ŠKK

INFORMACE PRO OBČANY
Připomínáme, že občané mohou odkládat monočlánky všech typů do
červeného kontejneru, který je umístěn v přízemí ve vstupní hale Úřadu
městské části Praha-Ďáblice v Květnové ulici čp. 553/52.
Vyzýváme naléhavě všechny občany, aby této možnosti využívali. Monočlánky jsou nebezpečným odpadem a nepatří proto do popelnic mezi odpad
komunální, který by měl být zbaven všech složek nebezpečného odpadu.
Děkujeme Vám za odpovědný přístup k životnímu prostředí !!!
Referát životního prostředí, Úřad MČ Praha-Ďáblice

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích
◆ Osobní jednání o individuálních
potřebách těch, kteří hledají pomoc
◆ Poskytování služby či pomoci jednorázově, krátkodobě i dlouhodobě

Co nabízíme:
◆ Pomoc při zajištění základních životních potřeb - například:
- pomoc při hygieně
- donáška a podání jídla
- nákupy
- pomoc při udržování domácnosti
- asistence
◆ Dovoz a doprovod k lékaři, na pedikůru, ke kadeřníkovi atd.

◆ Podávání obědů v jídelně Diakonie
◆ Zapůjčení kompenzačních pomůcek
- toaletní židle
- invalidní vozík
- chodítka
- francouzské hole
- polohovací postele
BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYTNEME OSOBNĚ V KANCELÁŘI
DIAKONIE V OBECNÍM DOMĚ,
NEBO NA TELEFONU 283 910 424
V DOBĚ OD 8. DO 16. HODIN.
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Den matek slavili
i v mateřské školce
minky dárečky, kytičky a velikou pusu. Jejich snaha a úsilí byly odměněny
potleskem dojatých diváků. Na závěr
čekalo na všechny sladké občerstvení
a posezení při kávě, které zajistila
Školská a kulturní komise. Slavnostní
odpoledne se vydařilo, všichni odcházeli s úsměvem a spokojeni.
Z většiny našich letošních „Ptáčků“
budou už v září školáci. Jim i jejich roVe středu 21. května odpoledne dičům přejeme, aby se jim start ve škojste mohli spatřit zástupy dětí i do- le vydařil.
Za MŠ J. Tymichová
spělých, mířící do sálu základní
školy. Všichni se těšili na společné
setkání „Slůňat“ a „Ptáčků“ (2. a 3.
třída MŠ) u příležitosti Dne matek.
V sále nezůstalo volné ani místečko.
Mladší děti připravily pro maminky a babičky pásmo „Barvičky“,
starší literárně taneční pásmo.
Po krátké přestávce zatančil a zazpíval hudební kroužek „Zpívánky“
pod vedením dvou paní učitelek, Hajšmanové a Markvartové. Předvedl
„Konopickou“ - vesnickou slavnost se
svatebním veselím. Děti měly pro ma-

(Placená inzerce)
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Vandalové útočí

Na doplnění

Zlo a nenávist jsou zřejmě
v některých lidech zakořeněny
tak hluboko, že si to nikdo z nás
nedokáže představit. Jinak si neumím vysvětlit tři asi metr nad
zemí uřízlé stromy. Jeden padlý
přímo proti radnici a další dva
o pár desítek metrů výše vedle
třešňovky (pod hvězdárnou). Co
komu nebohé stromy udělaly?
Komu a za co se chtěl vandal
pomstít?

Pro některé lidi není žádný trest
dost velký. Před třemi lety jsem cestoval po Borneu a několikrát jsem viděl lidi, kterým chyběla ruka od lokte
dolů. Až jeden náhodný známý mi
vysvětlil, že to jsou zloději. Prý lepší
než pokuty, výhrůžky a krátké vězení
je trest sice historický, ale stále stejně
účinný. Za zlodějnu - ruka pryč. Myslíte, že kdyby se se za zlodějnu a vandalismus sekaly ruce i u nás, stromek
před radnicí by ještě rostl?
Martin Smrček

VŠIMLI JSTE SI ...?

KOLUMBÁRIUM

Na našem starém ďáblickém hřbitově, založeném v roce 1896, byla péčí
Městské části Praha-Ďáblice vybudována nová část s kolumbáriem.
Na fotografiích je přiblížena podoba tohoto kolumbária, které kromě
svého účelu významně přispělo ke
zkulturnění této části hřbitova.
Dr. Miloslav Wimmer

Musím reagovat na zprávu
o brigádě, konané 26. 4. 2003 za
magistrátním domem ĎáblickáKostelecká. Bylo by nefér číst
článek o sobě a o těch, kteří byli
na této brigádě na dětském hřišti a nenapsat i o dalších, kteří se
na výstavbě areálu podíleli.
Takže: Prodejem ZŠ Na Terase
(tzv. dřevěnky) zůstaly za budovou staré herní prvky. Ty se nám
za pomoci rodiny pana Tačovského podařilo demontovat a převést
k nám Na Blata. Zde se uskutečnila za přispění pro změnu mé rodiny celková oprava a natření houpačky a prolézaček. Dalším pomocníkem byl řidič AVIE z Březiněvsi, který nám vše přivezl zpět
na nové místo. Mezi tím odvedlo
svůj podíl práce i Myslivecké
sdružení Ďáblice, které z metrových kopřiv nasbíralo a vydolovalo velký kontejner všeho, co v dané lokalitě bylo za mnoho lét pohozeno. Pak přišla na řadu placená
firma TAXUS, která rozvezla na
místo několik aut zeminy a doplnila prostor zelení a chodníčkem.
Následně byla zakoupena pružinová houpačka, skluzavka a stůl na
stolní tenis, který z poloviny sponzoroval pan ing. Dvořák. Do poslední fáze se zapojili i občané
z dané lokality, kteří rozvezli písek, zabudovali skluzavku a závěsné herní prvky. Hřiště za minimum peněz se podařilo, radost
a množství dětí je toho důkazem.
Na závěr bych chtěla všem, kteří
se podíleli na vybudování dětského hřiště, ještě jednou poděkovat.
Věra Prokešová

Z HISTORIE

Z kroniky obecné
školy v Ďáblicích
1940 – 1941
V tomto školním roce působil na
škole Otakar Vidermann jako řídící
učitel. Po dobu jeho nemoci vedl
správu školy v měsíci září a říjnu řídící učitel pomocné školy Karel Mareš.

Místní školní rada
Je složena z těchto členů: Antonín
Hakl – předseda, Otakar Vidermann –
místopředseda, učitelé – Antonín
Havránek, Miroslav Paroulek, Bohuslav Vytiska, Bruna Vaschirovský;
členové – Ing Frant. Stejskal, statkář,
František Koubek, dělník, Josef
Chod, přírodní lékař, Josef Fink, oficiál u poštovního ředitelství, Karel
Šanda, úředník, Josef Jeřábek, majitel
elektrotechnického závodu, Čestmír
Rosenkranc, statkář, Josef Bittmann,
starosta v Březiněvsi a František Jiřík.
Z nařízení nadřízených orgánů (rozuměj protektorátních – pozn. redakce) byly místní školní rady rozpuštěny
a úřadují pouze předsedové do doby
ustavení nových místních školních rad.

předseda, Jos. Fink – místopředseda,
členové – Václav Bartoň, Jos. Hausner, Václ. Belka, Josef Chod, za Březiněves Václ. Kudera, za učitelský
sbor Vojtěch horák, Adolf Šalek, Otakar Vidermann, Karel Prošek; náhradníci: Josef Částka, Frant. Hradecký,
Antonín Meloun.
Koncem kalendářního roku byl učitel Bohuslav Vytiska zproštěn na
vlastní žádost z funkce vládního komisaře obce Ďáblice a nastoupil opět
školní službu.

1941 – 1942

1943 – 1944

Po dobu nemoci říd. učitele Otakara
V měsíci září byla ustavena nová
místní školní rada na ustavující schů- Vidermanna od 10. 5. 1944 do 15. 8.
zi, jíž předsedal okr. školní inspektor 1944 jej zastupoval učitel Karel Vlasatý.
Josef Šimon, který přijal od nových
Z archivních materiálů připravil
členů písemný slib: Josef Husák –
Dr. Miloslav Wimmer
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Umění dalekých zemí
Ve čtvrtek 22. května se v sále Diakonie v Ďáblicích konala vernisáž již
čtvrté výstavy kreseb a maleb obyvatel uprchlických táborů v České republice. Je to ojedinělá výstava, jakou

nemůžete vidět nikde jinde v Čechách. Poprvé uspořádala Diakonie
podobnou výstavu v roce 1999 ve
spolupráci s Poradnou pro uprchlíky
a za velké podpory městské části Pra-

O P R AVA
Redakce se velmi omlouvá čtenářům 4. čísla Ďáblického zpravodaje za dvě nesprávné informace:
➨ V příspěvku OBJEKT býv. KINA bylo v jeho závěru nesprávně uvedeno, že na místě býv. kina má být vybudována Léčebna dlouhodobě nemocných, když správně mělo být Dům s pečovatelskou službou (tedy DPS).
➨ V úvodním rozhovoru „3 otázky pro Vlastimila Foučka“ mělo být
správně v první otázce uvedeno, že funkci tajemníka jmenovaný získal
před 18 měsíci a nikoliv nesprávně před 8 měsíci.
J. K.

ha – Ďáblice. Originální nápad, který
vzešel od pracovníků ďáblické Diakonie, měl za cíl přiblížit občanům
vzdálené kultury lidí, kteří trpěli natolik, že museli odejít z vlastních domovů, nebo hůř, byli z nich vyhnáni
a nezbylo jim než hledat nové místo
pro život. A nový domov přišli hledat
i k nám, do České republiky. Také
pro uprchlíky je výstava vzácnou příležitostí uniknout ze stereotypu
uprchlických táborů, kde čekají na
rozhodnutí, zda jim bude udělen azyl
nebo zda budou muset pokračovat ve
svém hledání dál.
Letošní výstava byla neméně zajímavá než předchozí tři a doprovázel ji
také bohatý kulturní program, připravený čečenskými uprchlíky. V jídelně
obecního domu, krásně vyzdobené
kresbami a malbami obyvatel uprchlického tábora, předvedly čečenské

děti návštěvníkům ukázky ze svých
tradic. Taneční vystoupení bylo následováno ukázkou zpěvu a bohatý potlesk si děti jistě zasloužily. Vernisáž
zahájila zástupkyně Poradny pro
uprchlíky Věra Roubalová a za městskou část Praha – Ďáblice uvítala
u nás uprchlíky starostka Danuše Ševčíková. Vše, co bylo řečeno, bylo překládáno do ruštiny, kterou znali
všichni uprchlíci, ačkoliv mezi nimi
byli nejen Čečenci, ale také několik
Pákistánců, Afghánců a například jedna z malířek pochází z Kazachstánu.
Uprchlíky k nám přivezl autobus, ale
protože někteří byli z daleka, přenocovali v Ďáblicích jako hosté několika ďáblických rodin.
Zajímavou prodejní výstavu můžete obdivovat v jídelně Obecního domu až do 17. června 2003.
Tereza Adámková

Městská část
Praha – Ďáblice
Oznamuje
Ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze
(zákon č. 131/2000 Sb. v platném znění)

záměr:

CO SI MŮŽEME
NOVÉHO PŘEČÍST?
V naší místní knihovně přibyly v květnu a červnu tyto knižní přírůstky:
Ludlum R. – Operace Akvitánie
Ababnale F. W. – Chyť mě, jest-li
Leonová D. – Smrt v kalné vodě
to dokážeš
Nowak H. – Bojoval jsem u StalinAndrews V. C. – Barvy deště
gradu
Brasmeová A. S. – Dýchej
Pawlowská H. – Banánové rybičky
Cartland B. – Žena lásky
Robinson L. S. – Zabiják bohů
Cox J. – Život ve lži
Smith W. – Volání na ďábla
Dun D. – Na hraně
Šabach P. – Čtyři muži na vodě
Frýbort P. – Muž na prodej
Vievegh M. – Případ nevěrné Kláry
Fieldingová J. – Šepoty a lži
Vyhnis J. – Zahájil jsem leteckou
Hassel S. – Vojenská káznice
válku
Humphereys C. C. – Mistr popravčí
Yorkerová M. – Vražda na Akropoli
Irving J. – Pravidla moštárny
Kačer j. – Jedu k mámě
Ivana Midlochová, knihovnice

1. prodat
část pozemku parc. č. 608/1 a část pozemku 603 v kat. území Ďáblice
o celkové výměře cca 2300 m2, za účelem vyřešení další existence kulturní
historické památky „Battistova cihelna s komínem“ a případné další výstavby v souladu se zastavovacími podmínkami, zájemci dle navrženého
projektu využití.
Kontaktní osoba: Monika Kratochvílová, telefon 283 910 723–5.

2. pronajmout
v Praze - Ďáblicích, Ďáblická čp. 339, k. ú. Ďáblice, přízemní nebytové
prostory o výměře cca 62,5 m2, společnosti Česká pošta, s. p., za účelem
rozšíření stávající provozovny pošty. Prohlídka je možná po předchozí dohodě s kontaktní osobou.
Kontaktní osoba: Ing. Bronislava Lomozová, telefon 283 910 723–5.

Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, a to písemně, prostřednictvím podatelny
Úřadu MČ Praha - Ďáblice, k rukám níže uvedené kontaktní osoby, nejpozději do posledního dne zveřejnění na úřední tabuli Úřadu městské části.
Tajemník ÚMČ
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DISKUSE

Poznámka k článku

POLICEJNÍ OCHRANA
Jako jeden z „vašich“ městských
strážníků a hlavně jako obyvatel
Ďáblic si dovolím s autorem článku
polemizovat.
Pan Smrček zřejmě také vyráží ráno mimo obec, jinak by věděl, že již
od počátku dubna na základě petice
občanů a žádosti paní starostky
(s ohledem na protahující se řešení
stávající dopravní situace, například
s umístěním semaforů) zajišťujeme
bezpečnost přecházejících dětí a rodičů na křižovatce Ďáblická - Kostelecká - U Parkánu při jejich cestě do školy či školky. Z tohoto důvodu chybíme před školou, kde se žádný přechod
nenachází ( z novely zákona o pozemních komunikacích vyplývá, že strážník může zastavit vozidlo před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace
na
přechodu
či
stav
přecházejících osob vyžaduje). Řidiči,
kteří křižovatkou pravidelně projíždí,

z ďáblického zpravodaje č. 4

si již na naši přítomnost zvykli a ty
ostatní by měly upozornit i z dálky
dobře viditelné reflexní vesty na to,
aby byli více „ve střehu“.
Ani mně netěší situace okolo nedokončeného náměstí a dopravního hřiště, ale myslím si, že rodiče by měli vědět, kde se jejich adolescent, potažmo
pubescent v pozdním odpoledni, nemluvě o večeru nachází. Rozhodně
žádná z represivních složek nemůže
suplovat výchovu v rodině. Jiná situace samozřejmě nastává při porušení
zákona, ať už při páchání přestupku
nebo trestného činu. Ale ani občané by
neměli být lhostejní k tomu. co se okolo nich děje. Chodit s klapkami na
očích a pak lkát na liknavost městské
či republikové policie je jednoduché,
ale ruku na srdce, kdo z vás, procházející kolem party výrostků, řádících na
dětských atrakcích v zahradě „U Holců“, je napomenete? Vím z vlastní
zkušenosti z hřiště za naším domem,

Referendum
o vstupu ČR
do Evropské unie
Vážení občané,
Je před námi termín konání referenda o vstupu ČESKÉ REPUBLIKY
do EU a proto Vás všechny srdečně zveme k hojné účasti. Hlasování proběhne ve dvou dnech, v pátek 13. 6.2003 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 14. 6. 2003 od 08.00 do 14.00 hodin. Městská část Praha Ďáblice je
rozdělena jako obvykle do dvou okrsků ulicemi Kučerová a Na terase.
Okrsková místnost pro okrsek č. 1 je
v Obecním domě v ulici Ke kinu čp. 159/7.
Okrsková místnost pro okrsek č. 2 je
v atriu ZŠ Ďáblice v ulici U Parkánu čp. 17/11.
Volební lístky i všechny ostatní informace obdržíte přímo ve volebních
místnostech.
Vlastimil Fouček, tajemník ÚMČ

Ještě jednou
o rychlé jízdě
Už už jsem byla na odchodu z domova na redakční radu Ďáblického
zpravodaje, když se ozvala rána a řinkot roztříštěného skla. Vyběhla jsem
ven a přímo na rohu Ďáblické a Hořínecké před bývalým hotelem „Lukyn“
se stala dopravní nehoda. Jedno auto
vyjíždělo z Hořínecké jako od náměstí a po Ďáblické směrem do centra se
velkou rychlostí přiřítil taxikář a doslova sejmul vyjíždějící auto. Podle
pravidel dopravního provozu měl
přednost – byl na hlavní ulici. Kdyby
jel 50 kilometrovou rychlostí. Ovšem,
kdyby jí byl jel, nehoda by se nestala.
Při výjezdu od náměstí na Ďáblickou
je totiž velmi špatný výhled doleva.
Je nutné si najet hodně dopředu. Ale
od pošty směrem do centra Prahy už
není žádný přechod ani nic jiného, co
by řidiče jedoucí tímto směrem zbrzdilo. Takže na to za posledním přechodem před restaurací „Na růžku“

každý šlápne a je už jen otázka času,
kdy nebourá do auta, vyjíždějícího
z vedlejší ulice anebo kdy porazí
chodce, který v těch místech přechází,
neboť nejbližší přechod je právě až na
křižovatce Ďáblická – Kokořínská.
A přechází tu hodně lidí. Všichni, kdo
jdou na hřbitov z horní části obce přece nepůjdou až na přechod u Kokořínské. A není to otázka jen nezodpovědných řidičů. Bydlím blízko a ze zkušenosti vím, že nejrychlejšími „jezdci“ jsou v těchto místech paradoxně
řidiči policejních aut, kteří buď jedou
ze služebny v dolní části obce nebo se
na ni vracejí. Možná by nebylo špatné
zřídit tu ještě jeden přechod. Není to
sice zaručený způsob, jak řidiče zpomalit, ale alespoň něco. Koneckonců,
dal by se tu vybudovat i zpomalovací
práh. Nejsou tu domky přímo u silnice, tak by hluk nikoho nerušil.
Tereza Adámková

kam chodím se známými a dítětem, že
to není jednoduché, protože si od peskovaných – náctiletých vyslechnete
spoustu poznámek a nelichotivých
slov, ale prostě mi vadí, když někdo
něco bezmyšlenkovitě ničí a nemusím
mít na sobě zrovna uniformu.
Opravdu nemůžeme být s kolegou
v jeden okamžik všude, kde je nás
v obci třeba, dvacet čtyři hodin denně
v práci, protože máme taky rodiny,

které nás potřebují. Ale pokud budete
mít pocit, že je něco v nepořádku ,
věřte mi, že není nic lehčího, než vytočit bezplatnou tísňovou linku 156,
kde můžete oznámit svůj poznatek
nebo podezření z páchání přestupku
či trestného činu. Operační důstojník
obratem pak posílá autohlídku do vámi určeného místa.
Gabriela Nedošínská
inspektor Městské policie

Z HISTIRIE

Jména pomístná
v Ďáblicích a okolí
Červený mlýn

Na lukách

Byl to skutečně mlýn. Leží v nejnižším bodu katastru. Potok sbírá
vodu z pramenů „Na nemravné“.
rybník je nyní vypuštěn. Voda vtéká
přímo do přítoku Labe.
Mlýn byl postaven řádem Křižovníků pro místní potřebu. Po třicetileté válce odkoupil mlým
V. Koníček, jehož rod se tam udržel
350 let. Přestalo se tam mlít v roce
1913 pro nesnáze s odpadovými
vodami cukrovaru. tehdy byly vykoupeny všechny mlýny na tomto
potoce (Kosteleckém). Ačkoliv tento mlýn je nad cukrovarem, byl vykoupen také i s vodním právem.
Nyní je to obytné stavení čp. 31.

Nejnižší část katastru – vlhká,
směrem k Čakovicům. Při suchém
roce úrodná. Bývalé louky, nyní meliorované pole. protékající potok odvádí vodu k Červenému mlýnu.
V roce 1924 prodány zahradníkům.

Ovčín

Budova čp. 11. U ovčína je
studna, kde hladina spodní vody
dosahuje výšku pětadvaceti metrů
a studna je zdrojem dobré vody.
Na severním svahu Ladví ještě
stojí stavení zvané Ovčín. Je to
stavení z opuky z dob, kdy byly ve
velkostatku chovány ovce. Stavení
V lomu
za první světové války sloužilo jaOd nejstarších dob pro stavbu do- ko ubytování pro několik rodin vymů (nejméně 500 let) se odebíral ká- stěhovaných polských židů. V soumen ze dvou lomů. Byla to velmi časné době je to obytné stavení.
kvalitní opuka, Postavením tří cihelen na konci 19. století těžba kamene zanikla a lomy byly zavezeny. Markvartická cesta
Jen jméno zůstalo.
Polní vozová cesta. Jméno známé
u nejstarších pamětníků. Směrem
Seidlova kolonie
k Letňanům a Střížkovu. Bývala tam
Kolonie obytných domů nyní na vesnička Markvartice, vypálená
pražském katastru - připojena ku a zničená za třicetileté války.
Praze 1951 současně s ústředním
pražským hřbitovem. Název podle
bývalého velkouzenáře z Prahy Ústřední
a majitele cihelny u Bořanovic Se- pražský hřbitov
idla, který zakoupil po první svěDříve katastr Ďáblický, v roce
tové válce pozemek na parcely.
Posléze tam byly postaveny obyt- 1951 přešel do katastru Prahy. Zaloné domy a jméno Seidlova se od žen v roce 1910, hradba byla dokonprvní republiky udrželo. Nyní je čena v roce 1914.
součástí Prahy 8.
M. Wimmer

POZVÁNKA
Dne 19. června 2003 bude v 16.30 hodin v jídelně Diakonie v Obecním
domě vernisáž ročních výtvarných prací ďáblických dětí, které v Základní
umělecké škole vede učitelka Kirchnerová. Součástí vernisáže bude koncert dětí hudebního oddělení ZUŠ, vedených učitelem Sevrukem.
Všichni jste srdečně zváni!
Lydie Veselá, Diakonie
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: Ing. Jan Kolář, RNDr. Martin Smrček, Tereza Adámková, Vlastimil
Fouček. Zlom: Michal Beran, tel. 603 480 292. Uzávěrka červencového čísla pro inzerci i příspěvky bude 20. 6. 2003. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Tisk: DENOC, s. r. o.

