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I V ĎÁBLICÍCH SE ROZHODOVALO O EVROPSKÉ UNII

Jak dopadlo referendum v Ďáblicích
Pro občany bude jistě zajímavé
porovnat si
výsledky
referenda
v ČR s výs l e d k y
v Ďáblicích.
Z celkového počtu 1910 občanů,
oprávněných hlasovat, se k hlasovacím schránkám dostavilo 1204, což je
63,5 %. Z těchto 1204 hlasů bylo
odevzdáno 1177 platných hlasů, tzn.
pouze 27 hlasů nebylo platných.
Z 1177 odevzdaných platných hlasů bylo 911 ANO, to je 77,4 % pro
V˘sledky
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vstup do EU a 266 NE, tj. 22,6 % nesouhlasících s přistoupením k smlouvě o Evropské unii.
Takže závěrem přeji všem, kteří
byli pro, aby se splnila jejich očekávání a všem, kteří byli proti, aby se
nesplnily jejich obavy.
Vlastimil Fouček, tajemník ÚMČ

Ve srovnání s celostátním průměrem účasti oprávněných voličů v referendu na úrovni zhruba 55 % je nutno mimořádně ocenit vysokou účast
ďáblických občanů, vyjádřenou právě hodnotou 63,5 %. Tento aktivně
projevený zájem o další osudy našeho státu je přesvědčivým dokladem
občanské vyspělosti našich občanů.
J. K.

ZAMYŠLENÍ

Teď už záleží jen na pejskařích
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Naše ulice jsou už několik týdnů
vybaveny 20 ti speciálními sběrnými
koši pro psí exkrementy a to včetně
zásobníků na papírové sáčky. Měla by
začít nová éra úsilí o větší čistotu zejména našich chodníků.
Ten podmiňující způsob volím záměrně – každá nová a neobvyklá věc
zpravidla potřebuje nějaký čas na
ověření a postupné zavedení. Platí to
v plné míře i v tomto případě – zvláště když dosavadní zkušenosti z některých jiných pražských městských částí nejsou až dosud úplně uspokojivé.
Ale to by nás v Ďáblicích nemělo
odradit. Vzpomeňme si například na
to, jak pomalu a dost obtížně se před
více než deseti lety zde v obci zažívalo využívání kontejnerů pro separovaný sběr papíru, skla a plastů.
Se sběrnými koši je to pochopitelně
složitější. Psi obvykle mají oblíbené
jiné trasy, než aby směřovaly právě
k těmto košům. A tady je právě nejdůležitější úkol pro samotné pejskaře,
aby sami byli předem vybaveni cestou

na výběh psa vhodným sáčkem (což
se až dosud zpravidla nedaří), v případě potřeby využitím právě zmíněného
zásobníku papírových sáčků koše.
Není to vše jednoduché, ale každý
pejskař by se měl pokusit přispět ke
zdaru tohoto ne zcela levného opatření
ke zvýšení čistoty naší obce. Bylo by
to určitě účinnější než jen hořekovat
nad neukázněnými psy a jejich pány.
Jan Kolář

3 OTÁZKY PRO...

Bořka Beneše, radního, předsedu komise životního prostředí
■ Byl jste zvolen do zastupitelstva MČ Ďáblice
poprvé. Proč jste kandidoval do zastupitelstva
a co považujete za svůj prvořadý úkol jako radní?
Už v minulém volebním období jsem pracoval
v komisi životního prostředí a když se formovalo
sdružení nezávislých kandidátů Ďáblice občanům, byla mi nabídnuta kandidatura, kterou jsem přijal. Samozřejmě je pro mě velmi důležité životní prostředí zde
v Ďáblicích. Považuju také za důležité, aby peníze,
které obec získává jako kompenzaci za skládku, byly
rozdělovány účelně tak, aby z nich měli užitek všichni. Aby za ně jezdili naše děti na školu v přírodě, abychom jim stavěli hřiště, obnovovali ďáblickou zeleň,
budovali sportoviště a podobně tyto peníze využívali
k zpříjemnění života v obci pro nás pro všechny.
V té souvislosti také mohu zmínit to, že se chystáme, po vzoru jiných obcí, vybudovat v okolí Ďáblic
několik „vycházkových tras“, určených zejména pro
pejskaře. Jsem hajný pro část Prahy směrem Hostivař

a skoro až k Říčanům a některé obce tam vybudovali
v okolí kratší i delší vycházkové trasy, určené především pro venčení pejsků. Je to většinou polní cesta,
okolo které je vysázena alej stromů, vede často poli
okolo obce a tvoří kruh 1 – 3 km dlouhý. Něco takového bychom rádi vybudovali i zde v Ďáblicích.
Jednu takovou cestu už máme okolo hvězdárny, ale
uvažujeme o další, která by vedla po spodním okraji
pole pod hvězdárnou a vrátit by se mohl člověk zase
okolo hvězdárny. Příjemná trasa by mohla být vybudována i kolem mysliveckého objektu za areálem
VEGACOMu (býv. TMP) i jinde. Katastrální rozloha Ďáblic je veliká. Patří k nim celý Ďáblický háj,
pole až k Chabrům a Ďáblické skládce, na druhé straně se pole, spadající do našeho katastru, táhnou až
skoro k areálu Tesca. Situaci tu však ale stále komplikují majetkové problémy, spousta polí je v soukromém vlastnictví a bez svolení majitelů nelze
uvažované vycházkové trasy vybudovat.

Snažíme se také řešit problém, který sebou do jisté míry přinesla obchodní centra Tesco a Globus,
že totiž se naše obec často stává jen tranzitním místem, lidé tudy pouze projíždějí. To zatěžuje obec
a ohrožuje bezpečnost především dětí.
■ A vaše osobní meta, které byste chtěl dosáhnout z pozice radního?
Já mám takovou touhu – vybudovat na vysílači,
který stojí uprostřed Ďáblického háje, rozhlednu přístupnou veřejnosti. Vždyť se na to podívejte – z kolika
míst v Čechách je takový výhled! Když je jasno, snadno zahlédnete Bezděz, Krkonoše i Ještěd, o Řípu ani
nemluvě. A představte si to z té výšky. Bohužel, problém je v tom, že když se vysílač stavěl, nikoho to nenapadlo a dnes stojí konstrukce na pozemku vodárny;
je tam chráněný vodní zdroj, tudíž tam vodárny nikoho nepustí. Ale vedle je ještě objekt staré vodárny, tak
uvidíme, jestli v tom směru bude možno něco dělat.
Pokračování na str. 2

STRANA 2
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Bořka Beneše, radního, předsedu komise životního prostředí
Pokračování ze str. 1

■ Když už jste narazil na téma Ďáblického
háje, zeptám se ještě na rybníčky nedaleko
lesa. Doslechla jsem se, že se chystá jejich
čištění…
No ano. S jezírky to nebylo tak jednoduché. Obě
jsou přísně chráněná, protože se v nich vyskytuje
nejen mnoho chráněných živočichů – vodní šneci,
několik druhů čolků, žáby, pijavice, ale i chráněné
rostliny – kosatce, lekníny, orobince a další. Některá z jezírek jsou však již bez života prostě proto, že
jsou tak mělká, že v zimě promrznou až na dno
a všechen život zmrzne. I to byl jeden z důvodů,
proč jsme usilovali o jejich vyčištění. Nebylo to ale
jednoduché. Bylo potřeba získat potřebná povolení sudky. Jezírka byla naposledy čištěna asi před 25 leod Magistrátu i od Ministerstva životního prostředí, ty a rozhodli jsme se to udělat podobně jako tehdy.
několikrát se o tom diskutovalo, předkládaly se po- Čištění by mělo probíhat asi od poloviny srpna do

poloviny září a letos budou vyčištěny pro začátek 3
lokality – velké jezírko u altánku u lesa, „Hlubák“
a „U vojáků“. Podle toho, jak bude čištění úspěšné,
bychom za rok pokračovali s ostatními. Nejprve tedy vylovíme živočichy z jezírek a pak budeme děravou lžící opatrně vybírat bahno ze dna a nechávat
ho na břehu jezírka. Za asistence hasičů z něj vybereme živočichy a rostliny, které po vyčištění do jezírek vrátíme. Chtěli bychom jezírka vyčistit tak,
abychom se dostali až do nezámrzné hloubky, kde
by obyvatelé jezírek mohli přečkat zimu, a tak obnovit život i v těch jezírcích, v kterých dnes není.
Doufejme, že se nám to podaří co nejlépe.
Další informace z oblasti životního prostředí si
občané mohou přečíst také na nástěnce naší komise
životního prostředí před radnicí.
Ptala se Tereza Adámková

DISKUZE

Jak to v Ďáblicích vidím …
Vážení,
už nějakou dobu se chystám napsat
do Ďáblického zpravodaje, ale jak to
tak vidím, teď mě opět předběhl pan
Smrček. S velkým zájmem sleduji
diskusi na téma mládež a trávení volného času v Ďáblicích. Skutečně i mě
dokáže naštvat, když vidím, co dělá
mládež například u bývalé Prefy. Zničené sloupky Telecomu, vytrhaná
dlažba, „barikády“ z různého materiálu uprostřed silnice a podobně.

ALE !
Na druhou stranu sdílím názor pana Smrčka, který - jak je vidět jako
jeden z mála dospělých - nezapomíná, že každý byl někdy ve věku 14 16 let. Tak se i já snažím přemýšlet
o tom, co bych, být znovu v tom věku, dělal po příchodu ze školy. Jaké
mám možnosti, co mě u nás v Ďáblicích čeká za „zábavu“? Bohužel se
stále setkávám s názorem: „To je
přece věc rodičů, jak svým dětem
čas zorganizují, je to jen na nich“.
No jo, to by bylo fajn a můžu upřímně říct, že být to na mě, byl bych se
svými dětmi doma velmi rád. Zatím
je však doba taková, že musíme chodit s manželkou oba do práce, aby-

chom mohli platit nájem, jídlo, však
to většina lidí zná.
Takže také musím souhlasit s tím,
že i tady je prevence rozhodně účinnější, než následné represe. Podívejte
se, čím se spousta lidí baví, například
skateboard je stále oblíbený a to je
fajn. Co takhle postavit třeba menší
U-rampu? Proto mě také velmi příjemně překvapil příspěvek paní Ševčíkové, který se týkal dalšího rozšíření možností dopravního hřiště.
Mimochodem, kdo ze čtenářů viděl
v minulých několika letech procházet
naší obcí jakéhokoliv policistu, měl by
dostat odměnu za ostrý zrak. Já ho tu
ještě ani nezahlédl. A připadá mi velmi trapné, když před úřadovnou MP
na dopravním hřišti nacházím skutečně hromádky střepů, zbytky lahví
a podobně. To se také, jak psal i pan
Smrček, týká i zlikvidovaných sloupků
u zastávek MHD v blízkosti restaurací
a hospod, pozvraceného okolí a podobně. Je to dost šokující, co si necháme od některých spoluobčanů líbit.
To se týká i pejskařů, nedávno mi
jedna paní řekla, že ona platí poplatky
a tedy se její pes může prý vy...., kde
chce. Domnívám se, že alespoň zpočátku by si i tady na sebe městská policie

Městská část
Praha – Ďáblice
vyhlašuje záměr
1. na prodej pozemku p.č. 715/2 o výměře 128 m2
v k. ú. Ďáblice.
Městská část Praha – Ďáblice je dle zákona č. 172/1991 Sb. a Statutu
hl.m. Prahy vlastníkem předmětného pozemku a odprodává jej panu
Milanu Poláčkovi za cenu, danou znaleckým posudkem, za účelem rozšíření zahrady u domu čp.121/16.

2. na prodej pozemku p.č. 587/36 v k. ú. Ďáblice - ostatní
plocha o celkové výměře 876 m2.
Městská část Praha – Ďáblice je dle zákona č. 172/1991 Sb. a Statutu
hl.m. Prahy vlastníkem předmětného pozemku a odprodává jej Vysoké
škole umělecko-průmyslové v Praze (vlastníku sousedních pozemků čp.
587/34, 587/35, 587/37, 587/38, 587/39, 587/44, 587/50) za účelem zapojení tohoto pozemku do stavebního záměru „Areál Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze - Ďáblicích“ s tím, že bude dodržena podmínka pěšího
propojení z prostoru budoucího náměstí směrem k vrcholu Ládví. Cena je
určena platnou cenovou mapou pro tuto lokalitu.
Podle § 36a , odst. 4 zákona č. 367/1990 Sb. v platném znění se mohou
občané k tomuto záměru vyjádřit v termínu do 30 dnů od vyvěšení záměru
na úřední tabuli.
Tajemník ÚMČ

vydělala jen z pokut. Dobrá, teď má policie asi stále co dělat v zaplavených oblastech, ale já ji tu neviděl nikdy. Nebo
je tu snad jen v době, kdy jsme všichni
v práci? V době, kdy má každý pracovní dobu různě dělenou, noční a podobně, by mi to připadalo jako luxus.
Rád bych také informoval slečnu
Adámkovou, s jejímiž názory se také
celkem často ztotožňuji, že problém retardérů se již ve Zpravodaji probíral. Ke
konci zimy jsem s manželkou a dalšími
lidmi, kterým to není lhostejné, zorganizoval menší petici. Na doporučení paní
Ševčíkové, aby měla něco v ruce při
jednání s úřady. Později přišla odpověď,
ze které bylo patrno, že mimo odeslání
žádosti o retardéry se zřejmě nic jiného
nestalo. Jak v březnovém čísle napsal
pan Černý: „některé požadavky občanů
jsou nesrozumitelné“. Když jsem se
proti tomu písemně ohradil s tím, že mi
zde především chybí snaha jakkoliv
problém rychlého projíždění Ďáblickou
ulicí řešit, pan Černý mi nabídl osobní
setkání. Retardéry a podobná zařízení
jsou zde odmítány především proto, že
způsobují hluk, rázy a musí se před nimi snižovat rychlost. Jak jsem napsal

i panu místostarostovi Černému , mohli
bychom pak zrušit i přechody pro chodce, před nimi se totiž také má zpomalit.
Jak jsem již vícekrát četl v denním tisku, podobně úřady váhaly i na mnoha
jiných místech v Praze. Po úrazu chodce se pak hledá „viník“, ihned je také
sjednána náprava A když vidím, kolik
dětí Ďáblickou denně přechází, běhá mi
z toho mráz po zádech. K představě, že
dopravní značky tento problém vyřeší
snad ani není co dodat. V každém případě nechápu, pokud je s retardéry takový problém, proč je už mnoho let instalují např. v Německu, Velké Británii
a dalších zemích, kde jsem je viděl. Koneckonců ani toto není třeba, stačil by
jednou týdně policista a radarem. Na
mnoha nesmyslných místech v Praze,
např. na příjezdu k Letišti Ruzyně, kde
snad ještě chodce nikdo neviděl, měří
rychlost pravidelně.
Tak, to by asi tak bylo všechno, jen
doufám, že tu bude víc podobných
názorů, jako má pan Smrček, lidí, kterým není jedno, co se kolem děje.
S pozdravem Martin Smrkovský
Legionářů 735/23C

VŠIMLI JSTE SI TAKÉ, ŽE …?

☛ V těchto dnech již probíhá úprava býv. dopravního hřiště u Hospody
u krále Holce na víceúčelový sportovní areál se dvěma hřišti na volejbal či
nohejbal, dále s nájezdovou rampou
a víceúčelovou pyramidou pro skateboardisty. (Podrobnější informaci
uveřejníme v příštím čísle našeho
Zpravodaje).
☛ Při výkopových pracích na
základech zahájené stavby domu

s malometrážními byty (v prostoru
býv. Energovodu) se dostali ke slovu
také archeologové, kteří intenzivně
pracovali na odkrytých nálezech. Tyto práce již skončily, takže vlastní stavební práce mohou dále bez přerušení
pokračovat. (Pokusíme se získat podrobnější zprávu o zjištěných archeologických nálezech, abychom mohli
na stránkách Zpravodaje naši veřejnost informovat).
J. K.
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POZORNOST TENTOKRÁT ZAMĚŘUJEME NA...

Jaké jsou možnosti likvidace odpadu v naší MČ?
a větve ze stromů rozřezávat na menší který je umístěn v přízemí ve
díly z důvodu lepšího využití objemu vstupní hale Úřadu městské části
kontejnerů. Vhodné je trávu, listí v Květnové ulici č. 553 .
Městská část má přiděleno a ostatní rostlinné zbytky likvidovat
Občané mohou také využít
Magistrátem hl. m. Prahy na rok 24 kompostováním a vytvořit si tak
možnosti odevzdat zdarma, pouze
velkoobjemových kontejnerů. Ostatní velmi kvalitní hnojivo pro příští
na občanský průkaz, ve
kontejnery musí naše obec platit.
úrodu!
Referát
životního
Sběrném
dvoře
ve
V naší městské části jsou tyto prostředí upozorňuje, že se
Voctářově ul. v Praze 8,
kontejnery přistavovány 5 krát - 6 krát odpad nesmí pálit, tedy ani
tel. 244 400 164, tyto
ročně na čtyřech stanovištích: na rostlinný
materiál
ze
odpady: objemný odpad,
Koníčkově náměstí, v ulici Legionářů, zahrádek!!!
elektrošrot,
kovový
v ulici Na Terase, v ulici Květnová
odpad, odpad ze zeleně,
Likvidace
v zálivu komunikace před č. p. 448.
nebezpečné
složky
Do velkoobjemových kontejnerů nebezpečných odpadů
komunálního odpadu včetně
lze odkládat odpad, který se pro své
Nebezpečný odpad (barvy, baterie starých ledniček a mrazáků,
rozměry nedá odložit do sběrných všech druhů včetně olověných stavební suť do 1 m3 - zdarma.
nádob (popelnic). Jde zejména o tento akumulátorů, čistící prostředky,
Za úhradu lze zde též odložit
hydroxidy, pneumatiky.
odpad: starý nábytek, matrace, fotochemikálie,
koberce,
linolea,
umyvadla, chemikálie, kyseliny, kosmetika,
Žádáme občany, aby přistupovali
záchodové mísy, vany, dřezy, léky, lepidla, nádobky od sprejů, k likvidaci odpadů zodpovědně
motorové
oleje,
pesticidy,
elektrotechnika (radia, myčky,
a odpad třídili. V městské části je
pračky, počítače, videa), kovový rozpouštědla, teploměry, výbojky v současné době již 11 míst
a
zářivky)
je
možné
odevzdat
při
odpad (motory, kola, plechy).
s kontejnery pro papír, sklo a plasty.
Nepatří sem: výkopová zemina, mobilním sběru ve stanovený den
Připomínáme, že do modrých
stavební suť, pneumatiky, lednice, obsluze sběrného vozidla.
Nejbližší termín sběru je 27. 7. kontejnerů na papír patří: noviny,
autobaterie a jiné nebezpečné odpady.
časopisy,
kartony,
lepenka
2003 na těchto místech :
Občané, kteří mají stavební ✒ křižovatka ulic Hřenská z přepravních obalů, čisté papírové
povolení, mohou uložit výkopovou
obaly a sáčky.
Květnová 16.30 - 16.50 hod.
zeminu a stavební suť v množství do ✒ křižovatka ulic Šenovská V žádném případě sem nelze ukládat
30 t zdarma na skládce. Zajistí si
znečištěné papírové obaly, papírové
U Spojů 17 00 - 17.20 hod.
pouze dopravu. Poplatek za likvidaci ✒ ulice U Prefy 17.30 - 17. 50 hod.
pleny, ručníky a kapesníčky, dehtový
na skládce platí za ně MČ .
papír, voskovaný papír, obaly od
✒ křižovatka ulic Kostelecká Vyzýváme občany, aby byli uznalí
mléka a nápojů.
Legionářů 18.00 - 18.20 hod.
a odpad, který do velkoobjemových
Do žlutých kontejnerů na plasty je
Léky je možné odevzdat také
kontejnerů nepatří, tam neukládali. v lékárně.
možné ukládat: čisté plastové obaly,
I odpad ze zeleně do těchto kontejnerů
Monočlánky všech typů lze pet lahve, plastové tašky a sáčky,
by měli odkládat v omezené míře odložit do červeného kontejneru, čisté plastové kelímky od jogurtů .

Likvidace
velkoobjemového odpadu

Nepatří sem: obaly tetra pack,
guma, molitan, kabely, PVC,
podlahové krytiny, nádoby od léčiv.
Do zelených kontejnerů na sklo
patří: sklo bílé i barevné, velké
skleněné střepy, tabulové sklo,
skleněné předměty všeho druhu,
zavařovací sklenice, láhve od
nápojů bez uzávěrů.
Do těchto kontejnerů nepatří:
automobilová
skla,
televizní
obrazovky, kamenina, porcelán,
zrcadla, žárovky, výbojky, zářivky
a drátěné sklo.
Doufáme, že těchto možností
maximálně využijete a pomůžete
tak udržovat čistotu a pořádek
v celé naší městské části .
Ing. Hana Králíková
referát životního prostředí

DOPLŇUJEME
k příspěvku Novostavba bytového
domu s malometrážními byty (v 5.
čísle Zpravodaje):
Stavba domu je investicí Hlavního
města Prahy, když obsazování 46 bytů
bude zajišťovat jako obvykle u podobných investic přímo Magistrát hl. m.
Prahy. Naše městská část obdrží pro
své žadatele obvyklý příděl, zřejmě
2 – 4 byty. Obdobný postup byl ze
strany investora v posledních letech
uplatněn též u tří dokončených bytových domů v naší městské části. J. K.

(Placená inzerce)
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D ětský den

Byli jste na dětském dnu u školy?
Když ne, prohloupili jste. Protože
oslava svátku všech dětí začala velkolepě a vydařila se. Možná nejvíc za
poslední roky. Alespoň chvála účastníků a desítky spokojených soutěžících o tom vypovídají.
Školská a kulturní komise připravila 10 soutěžních stanovišť, na kterých
si děti (ale i jejich rodiče) mohly vyzkoušet obratnost a šikovnost. Obejít
všechna stanoviště trvalo jistě hodinu
a navíc na některých byl takový zájem
soutěžících, že se čekalo ve frontě.
Vedle soutěží mohly děti malovat
obrázky nebo si poprvé zazpívat do
skutečného mikrofonu pro všechny
účastníky. A mnoha zpěvákům to šlo
náramně.

Celé dopoledne orámovala výborným vystoupením dvojice mladých
hudebníků, kteří hráli písničky známé
i neznámé, a hlavně pro mladé, pro
děti.
Vítaným zpestřením dopoledne
byla účast hlavního zponzora akce,
firmy McDonald’s. Dvě milé slečny
rozdaly desítky báječných ovocných
taštiček a dalších laskomin, natočily
kelímky koly a děti si jejich přízně
jaksepatří užívaly. A další spoustu
cen, hlavně sladkostí, rozdala komise.
Na organizaci akce se podílela
prakticky celá komise a také řada
spřízněných duší nebo rodinných příslušníků. Akce náročná na přípravu
i na organizaci se ale vydařila a vyplatila. Všem za ni děkujeme.

KREJČOVSTVÍ – OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ,
PRODEJ ORIGINÁLNÍCH ODĚVŮ Z TVORBY STUDIA LA
A SECOND HAND
OPRAVY A ÚPRAVY:
☞ oděvů dámských, pánských, dětských, včetně sak a kabátů
☞ výměna podšívek u bund, kabátů, sak, sukní a pod.
☞ zkracování veškerých délek, u riflových materiálů
dáváme opravy do původních originálních úprav
☞ aplikace a opravy u poškozených oděvů
(ne zcelování)
☞ veškeré výměny zipů
☞ šití záclon, závěsů, povlečení, event. šití na
zakázku dle požadavku.
Veškeré uvedené služby provádíme i u riflových,
kožených, koženkových i úpletových materiálů.
OTEVÍRACÍ DOBA: každý den 16.00 - 18.00 hod.
a každý lichý týden v pondělí 9.00 - 19.00 hod.
Adresa: Poděbradova 691, PRAHA - 8 Ďáblice (pod Ďáblickou hvězdárnou,
nad ďáblickým místním úřadem), tel.: 603 481 155
Spojení: ze stanice Palmovka - autobus čís. 345 a 103, zastávka Květnová.
(Placená inzerce)
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Dětský den se
sportovní komisí
Sportovní část oslav Dětského dne
v Ďáblicích byla v neděli 1. června na
fotbalovém hřišti. Zůčastnilo se odhadem asi padesát dětí. Díky vstřícnému
přístupu fotbalového oddílu bylo travnaté hřiště bez nájemného k dispozici
dětem. Za toto a za uspořádání zápasu
žáků s rodiči a zajištění občerstvení
zaslouží se poděkovat fotbalovému
oddílu. O přestávce byla pěkná ukázka tréninku fotbalové přípravky.

běžné sponzorství Dětského dne od
místních firem se bude rozšiřovat též
u nás v Ďáblicích.
V pátek 6. června pokračovaly
oslavy Dne dětí na tenisovém hřišti
k plné spokojenosti deseti dětí. Poslední akcí sportovní komise pak byl
turnaj starších žáků ve squashi, organizovaný s pomocí Základní školy.
Jirka Myslivec
předseda sportovní komise

Výsledek utkání hraného 2 x 30
minut, byl 5:5, na penalty vyhráli žáci
5:4. Myslím, že to je výborný výsledek práce se žáky.
Zpestřením přestávky bylo házení
tenisovými míčky do panáka, kterého
pěkně vyhotovil Pepík Vaněk. Velice
mě potěšilo, že jsem mohl přípravce
za sportovní komisi předat sponzorský dar k dětskému dni od firmy
A.S.A a to krásné dresy pro fotbalovou přípravku.
Poděkování patří pravidelnému
sponzorovi panu Václavu Růžičkovi
a firmě Sodexho za to množství pamlsků pro děti. Věřím tomu, že jinde

(Placená inzerce)
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Co je to vlastně Diakonie?
Diakonie Českobratrské církve
evangelické přišla do Čech zhruba před 100 lety z Německa jako
obdoba Charity, která náleží katolické církvi. Její název „Diakonie“ pochází z řečtiny a znamená
„služba“. Po svém vzniku Diakonie založila sociální ústavy a sirotčince. V Čechách spravovala 3
sociální ústavy – Krabčice, Sobotín a Myslibořice. V roce 1949
však musela, jakožto církevní organizace, ukončit činnost a ústavy
převzal stát. Činnost Diakonie
byla „zmrazena“ na 40 let.

ko je naše ďáblické středisko. Diakonie však nemá za cíl pomáhat pouze
seniorům či lidem s postižením. Je
otevřená i pro občany, kteří sami sociální pomoc nepotřebují, naopak jsou
ochotni pomoci druhým. Příkladem
může být právě Diakonie v Ďáblicích.
Dvakrát ročně se zde pořádá sbírka
šatstva pro lidi v nouzi, pravidelně
můžete navštívit výstavy, koncerty či
akce, připravované ve spolupráci
s ďáblickou sociální komisí zastupitelstva.
Diakonie má status nestátní neziskové organizace, je registrovaná na
ministerstvu vnitra a má vlastní IČO.
V roce 1989 se objevila snaha Svou činnost financuje z různých
o obnovení Diakonie, ale fakticky by- zdrojů. Dostává určité finanční prola Diakonie Českobratrské církve středky od ministerstva práce a sociznovuzřízena až roku 1992. V součas- álních věcí, stejně jako státní organiné době provozuje Diakonie opět zace, zaměřené na sociální práci, navšechny tři sociální ústavy a na území př. Obvodní pečovatelská služba. Bonaší republiky funguje dalších 29 hužel realita je taková, že příspěvek
středisek. Střediska jsou zakládána od státu je několikrát menší než pro
podle potřeb regionu, některá slouží organizace, zřizované státem nebo
jako stacionáře pro děti s postižením, obcemi. Nejen Diakonie, ale i ostatní
jiná jsou centrem sociální pomoci ne- nestátní neziskové organizace by měbo terénní pečovatelskou službou, ja- ly být posuzovány podle stejných kri-

térií jako organizace státní. K tomu
by měl významně přispět zatím ještě
neschválený zákon o sociální pomoci
– ten by měl klást velký důraz na individuální potřeby občanů a vyrovnávat podmínky pro státní i nestátní organizace. Měl by také zohlednit, že
terénní pečovatelská služba pro potřebné je výrazně levnější než soustavná ústavní péče a daleko více přijatelná pro klienty. Většina lidí je ráda, že může zůstat v domácím prostředí, se svou rodinou, mezi
známými. To je možné jen díky pečovatelkám Diakonie a podobných organizací. Vzhledem k tomu by měl zákon ustanovit, že příspěvek se bude
poskytovat nikoliv podle zřizovatele,
nýbrž podle počtu klientů a kvality
poskytovaných služeb.
Diakonie doplňuje svůj rozpočet
z jiných zdrojů – kromě toho, že na
její služby stejně jako u obvodní či
státní pečovatelské služby klienti připlácejí - sleduje Diakonie vyhlašované grantové programy, na které zpracovává projekty. Už třetím rokem na
základě úspěšného projektu S získalo

pracoviště Diakonie v Ďáblicích z celostátní sbírky Pomozte dětem finanční prostředky na asistenční službu, kterou poskytuje ve čtyřech rodinách s dětmi s postižením. Vyhledávají i další zdroje financování,
například pořádáním benefičních koncertů, získáváním sponzorů a dárců.
Veškeré peníze, které Diakonie získá,
se okamžitě vrací do hospodaření organizace – jako nezisková organizace
Diakonie nevykazuje žádný zisk. Naopak Diakonie nezřídka pořádá také
finanční sbírky, z nichž nemá samotná organizace žádný užitek, neboť
veškerý výnos sbírky jde přímo potřebným. Tak probíhaly například povodňové sbírky a mnoho dalších.
V Obecním domě, který je majetkem Městské části Ďáblice, má Diakonie v pronájmu zázemí pro svou
činnost. Senioři mají možnost přijít
na oběd do jídelny, která je nezřídka
vyzdobena výtvarnými díly dětí, ale
i profesionálů, kteří zde vystavují.
Ve spolupráci s Lydií Veselou
připravila Tereza Adámková

Myslivcův rok v Ďáblicích
Vážený čtenáři, nedávno jsme
byli požádáni redakcí Ďáblického
zpravodaje o informace, co vlastně Ďábličtí myslivci dělají. Dovolím si tedy popsat běžnou náplň
života myslivce.
Po skončené zimě je to především
jaro, kdy myslivec chodí po krajině
a přemýšlí. Všude po celém území
města Prahy chodí lidé. kteří si chtějí
odpočinout, relaxovat, sportovat Po
komunikacích se běhá špatně, na silnicích kytky nerostou, tráva se nezelená. Takže kam jít – no, do parků,
polí, polních cest, lesíků, lesů. Pryč
od pražského ruchu, stresu, napětí.
Hurá do přírody. Ďábličtí občané míří
za pěkného počasí do Ďáblického háje a na okolní pole.Ve své touze po
čerstvém vzduchu a po krásné procházce zamíří i do částí, které slouží
polní zvěři jako zóna pro hnízdění,
kladení a výchovu mláďat. Nevědomky se stávají pravidelnými plašiči poklidu zvěře, nemluvě o volně pobíhajících psech.
Co dělat? V dnešní době se stalo
moderní nerespektovat nic a nikoho.
Nedodržování zákonů je na běžném
pořádku. Velké množství lidí mluví
do všeho a o všem. Každý je chytrý
a jeho názor je ten správný. Myslivec
miluje přírodu jako takovou a snaží se
ji chápat. Proto chodí opatrně, pozoruje, neruší. Uvažuje, kde je potřeba
postavit zásyp pro bažanty, koroptví
boudy, krmelce pro zajíce a srnčí
zvěř. Kam umístí hnízdní budky pro
drobné pěvce, kam hnízdní boudy pro
kachny. Pravidelně tato místa navštěvuje a z dálky pozoruje. Konec jara je
v přírodě nejradostnější. Většina naší
zvěře má mláďata, o která se intenzivně stará. Srnčí zvěř se chystá k přivedení tečkovaných srnčat na svět. Není
krásnější pohled, než pohled zkoumavých hnědých očí srnčete směrem
k vám, zvětšených vlastním dalekohledem. Jemné a opatrné pískám srny,

hledající svého potomka a jeho žádostivě hlasitá odpověď, těšící se z její
přítomnosti. Ukřičené hlásky mladých
kosáků či drozdů při návratu rodičů
na hnízdo, kvapný úprk koroptviček
se svými kuřaty při vyrušení i nedokonalý let kuřat bažanta, následujících svou matku, naplňuje myslivce
pocitem spokojenosti.
Přichází léto a s ním červen „měsíc
myslivosti“. Stalo se pravidelným
zvykem Ďáblických myslivců zvát
naše malé občánky mezi nás. Ukázat
jim, kdo je to MYSLIVEC. Člověk
všestranných zájmů, s pocitem zodpovědnosti, se smyslem pro kamarádství, čest a pevný
charakter.
Člověk, nebojící se
práce,
ochotný
často na úkor vlastních zájmů pomoci jiným. Myslivost není
jen střílení do zvířat
a po všem, co se pohne. Myslivost je
služba přírodě, zahrnující celoroční péči
o zvěř, o její ochranu
před lhostejnými, před
pytláky, před predátory. Ochrana našeho biologického
bohatství
a krás přírody. Ukázat dětem a jejím rodičům tradice, smysl a budoucnost. Přesvědčovat lidi, manipulované tiskem a televizí,
ovlivňovat a ukazovat, že
nejsme jen střelci, vrazi
zvěře. Střelba
a lov má svá pevná
a logická pravidla. Myslivec loví a často střílí
po zvířatech, která naše skvělá
a rychlá auta mnohdy zraňují, lhostejně je odhazujíc svou rychlostí po silnicích, do příkop, odkud se v bolestech odplazí nebo odkulhají do polí.

Není příjemný pocit takto ukončit a druhou sklizeň sena, doba shánění
zvířeti život, ale také není často jiná krmení pro krušná zimní období. Je
to také doba dlouhých a krásných letmožnost, jak utrpení zkrátit.
V dětech je naděje. Odtrhnout jejich ních večerů, červánkového nebe. Dotváře od obrazovek počítačů, ukázat jim ba voňavých rozbřesků a ranního
kvetoucí strom, malého zajíčka v trávě, oparu nad krajinou.
Přichází podzim a nastává čas bikáně kroužící po obloze. Světe div se, ty
děti to baví. Každoročně přichází více lancování. Pro mnohé myslivecké
a více dětí. A s nimi i rodiče. Soutěží hospodáře doba plánování lovu. Loo ceny, obdivují rychlost a přesnost so- vit se má proto,aby zbytek narušené
kola při ukázce jeho lovu, mohou si sáh- rovnováhy v přírodě zůstal zachonout na velkého výra, měřit rozpětí kří- ván. Lovíme některou zvěř proto,
del orla. Mnozí z nich poprvé. Nedočka- aby ostatní mohla žít. Nikdy se neví kluci si vystřelí pod kontrolou přís- smí lovit jenom pro samotný lov.
ných myslivců do terče. Některé děti již Vše má v mysliveckých tradicích
zkušeně poznávají listy stromů a trav a pravidlech svůj hluboký smysl.
v soutěži znalostí. Všichni vyhrávají. Po Zvířata stará, nemocná a zraněná necelém odpoledni vyhládne, o čemž se přežijí zimu a je kruté nechat je
při závěrečném ohni všichni přesvědčí dlouze umírat. V našich podmínkách
mizením opékaných buřtů a vypitím není rovnováha mezi predátory a jevšech limonád. Ani rodiče nepřijdou jich kořistí. Ať chceme nebo ne, muzkrátka. Přijďte i Vy někdy příště mezi síme stavy zvěře uměle regulovat.
nás a uvidíte.....
Někde zvěř intenzivně vysazujeme,
Konec léta je ve znamení sklizní. někde stavy snižujeme. Vše má svou
Kolem Ďáblic jsou velké lány mo- dlouhodobou logiku, ačkoli to pro
nokultur. Před každou sklizní
jsou nájemci polí povin- mnohé může vypadat jinak. Už slyni ze zákona ohlásit ším ty chytré a vše znalé rozumbramyslivcům ter- dy. Jejich stále se dokola opakující
míny výtky i hloupé útoky slyšíme z novin
a televize denně. Co ale nevidím vůbec, že by snad vyčistili
potok,
zasadili
strom, udělali krmítko
předpokláda- třeba jenom pro sýkorky. Z tepla
ných prací. Mysli- svých domovů kritizují a hodnotí.
vec tedy chodí a ruší Na vše mají patent. Nechodí dvakrát
zvěř, aby neskon- týdně v plískanicích krmit strádající
čila pod sekačka- zvěř, neboří se do sněhu, nedávají do
mi kom- zavátých zásypů krmení. Je pro ně
bajnů, pod ko- jaksi automatické, že vidí na jaře baly traktorů či žanta, poskakující zajíce, opatrně vypostřikovačů. Ne- hlížející srnčí zvěř...
chceme přece každoročně
No a myslivec, tedy zejména na jasbírat ta krásná mláďata, různě pose- ře, chodí a přemýšlí. Mimo jiné též
kaná rychlými noži výkonných kom- o všem ,co jsem napsat nestačil nebo
bajnů, sekajícími mnohdy i celou noc zapomněl.
a nedávající jim vůbec žádnou šanci.
MVDr. Mecera
Je to také doba chystání se na podzim
Myslivecké sdružení Ďáblice
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Více hudby pro Ďáblice
však pokračoval v tom, co jsem kdysi
začal na Moravě. Mám na mysli orchestr, složený z místních lidí a určený především pro Ďáblice samotné,
ale i pro reprezentaci obce navenek.
Trápí mě, když vidím děti a mládež,
jak se mnohdy bezcílně potulují po
ulicích a nemají co dělat. Přitom by
třeba měly zájem věnovat se hudbě,
ale nemají kde. Tak jsem po letech
úvah (a také naléhání ze strany dětí,
které učím a které se vyptávají, kdy už
ten slibovaný orchestr konečně bude)
sehnal pár spřízněných duší a oficiálně jsme založili hudební sdružení
Ďáblík. V červnu jsme uspořadali
ustavující schůzi a od září bychom
měli začít pravidelně nacvičovat.
■ A máte pro vaši činnost materiální podmínky? Jak to bude například s hudebními nástroji?
Nebude to lehké, zvláště v počátcích, peníze jsou problémem všude.
Ale já věřím, že když se jedná o dobrou věc a jde se do ní s nadšením, nakonec to nemůže nevyjít. Jsem rád, že
se nám podařilo do začátku získat
příspěvek od ďáblického zastupitelstva, a věřím, že se postupně podaří
získat další příznivce, ochotné pomoci. A snad i nějaké sponzory. Již teď
nám mnoho lidí drží palce a nezištně
pomáhá a věřím, že až se budeme moci pochlubit prvními výsledky, podpora se ještě zvětší. Snad se i mezi
místními podnikateli najdou ďábličtí
patrioti, kterým záleží na dobrém
jménu obce. Kdyby nám chtěli pomoci, rádi jim zahrajeme, kdykoli to budou potřebovat.
■ Pane učiteli, děkujeme a přejescházela a hrála komorní hudbu, do- i dospělí. Rád bych všem vyhověl, ale me Vám hodně úspěchů v osobním
dnes si píšeme...
síly a časové možnosti jednoho člově- životě i s naším orchestrem.
Podobné to bylo po přestěhování do ka jsou omezené. Moc rád bych zde
Lea a Martin Smrčkovi
Nového Města na Moravě. Udělal
jsem si na Karlově univerzitě zkoušky
z českého jazyka a tady už jsem nastoupil jako učitel do Základní umělecké školy. Dal jsme dohromady dětský soubor a také swingový orchestr,
kde se sešli děti i dospělí, staří i mladí.
Žilo tím celé město a jsem šťasten, že
i když jsem po čase odešel do Prahy,
kde se našla práce i pro moji manželku, orchestry na Moravě fungují dál .
■ A jak jste se ocitl v Ďáblicích?
V Praze jsem opět nastoupil do Základní umělecké školy a dozvěděl
jsem se, že o „revír“ Ďáblice se vyučující zrovna neperou. Nikdo tam
dlouho nevydržel, protože se to každému zdálo daleko. Jel jsem se k vám
tedy podívat, a okamžitě se mi tady
zalíbilo. Je to tady ve městě – a zároveň jako na vesnici. Všichni se znají,
není to anonymní jako na sídlišti, kde
bydlím. Navíc od nás z Proseku je to
příjemná procházka a já jsem si řekl:
uděláš něco pro své zdraví. A tak už
pátý rok učím děti, ale i dospělé
v Ďáblicích, a doufám, že dlouho ještě učit budu.
■ Doslechli jsme se, že máte ještě
další plány?
Troufám si říci, že za těch pět let
jsem už docela dobře poznal ďáblické
děti. Vím, že mají velký zájem o hudbu. Soudím tak podle toho, že každý
rok se mi hlásí další a další žáci, a přitom ti staří neodcházejí. Chtějí pokračovat, dále se rozvíjet a také ostatním
předvést, co všechno už umějí. V poslední době se mi stále častěji hlásí

Pana Michala Sevruka můžete
v Ďáblicích potkávat často. Denně pospíchá za svými žáky, aby je učil hře na
hudební nástroje, vystupuje s nimi na
mnoha společenských akcích v Obecním domě i ve škole, měl zde několik
koncertů, kdy jsme ho viděli jako sólis-

■ Jak jste se k nám vlastně dostal?
Složitě. Můj dědeček pocházel
z Berouna, ale jako legionář se dostal
na Ukrajinu a tam si vzal moji budoucí babičku, volyňskou Češku. Náš rod
tedy skutečně má české kořeny, ale já
jsem většinu svého života prožil na
Ukrajině. Když pak došlo k jaderné
katastrofě v Černobylu, česká vláda
nám, volyňským Čechům, nabídla, že
se můžeme vrátit do země svých
předků. Měli jsme v té době už dvě
děti a moc jsme se báli o jejich zdraví
a vlastně i život. Rozhodli jsme se
všechno opustit a začít v Čechách nový život. Lehké to nebylo, ale nelituji.
■ Jaké profesi jste se věnoval ve
své staré vlasti a co jste dělal po
přesídlení do České republiky?
Celý život jsem se věnoval hudbě.
Na konzervatoři v Žitomiru jsem vystudoval hru na hoboj a dirigování,
potom jsem pokračoval na Akademii
Petra Iljiče Čajkovského v Kyjevě,
opět hoboj a k tomu komorní hra.
Učil jsem na konzervatoři a vedle toho nastoupil jako sólista na hoboj do
kyjevského rozhlasového a televizního orchestru, kde jsem pak navíc
dlouho pracoval i jako asistent dirigenta. Bylo to špičkové těleso, sjezdili jsme půl světa, jen západní Evropu
jsme objeli sedmkrát a koncertovali
ve všech metropolích.
Když jsem po přesídlení do Čech
musel nastoupit jako dělník na těžkou
fyzickou práci do Crystalexu v Novém Boru, bylo to hodně těžké. Ale
všude u vás jsem se setkal s dobrými
lidmi a s velkým zájmem o hudbu. To
mě drželo. Už v Novém Boru jsem
dal dohromady partu lidí, která se

tu na hoboj. Usměvavého, věčně optimisticky naladěného muže si oblíbili jeho žáci i všichni ostatní, kteří měli
možnost se s ním blíže seznámit, a považují ho za „svého“. A to přesto, že
není z Ďáblic. A že v Čechách žije teprve osm let.
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DO PAMĚTI

CESTUJEME

Pro všechny, kteří si nechtějí přetěžovat paměť, uvádíme přehledně nejpotřebnější
úřední, návštěvní, ordinační či otevírací doby u vybraných organizací:
Úﬁad mûstské ãásti
pondûlí, stﬁeda
Úﬁad Mâ Praha 8 (deta‰ované pracovi‰tû sociálního odboru v ëáblicích)
stﬁeda
Poboãka po‰ty
pondûlí – pátek
Praktická lékaﬁka
pondûlí – pátek
úter˘ a ãtvrtek
Dûtská lékaﬁka
pondûlí
úter˘ a ãtvrtek
stﬁeda
poradna
ordinace
pátek
Zubní lékaﬁka
pondûlí a ãtvrtek
úter˘ a stﬁeda
pátek
Lékárna
pondûlí – pátek
Místní knihovna
pondûlí
úter˘
ãtvrtek
Hvûzdárna ëáblice
pondûlí
ãtvrtek
pátek
nedûle

8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 hod.
8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 hod.
8.00 – 18.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
17.00 – 18.30 hod.
13.00 – 15.30 hod.
7.30 – 10.30 hod.
13.00 – 15.00 hod.
15.00 – 16.30 hod.
7.30 – 9.30 hod.
12.30 – 18.30 hod.
7.30 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod.
7.30 – 12.00 hod.
8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
9.00 – 12.00 hod.
12.00 – 16.00 hod.
10.00 – 12.00, 18.00 – 21.00 hod.
10.00 – 12.00, 21.00 – 23.00 hod.
10.00 – 12.00 hod.
14.00 – 16.00 hod.
- Kl -

✈ CA Lucka pořádá od
15.–24. 8. rekreační zájezd pro děti a mládež do
17. let do Itálie. V ceně
je doprava, penzion, plná penze, plavčík,
pláž a pedagogický dozor. Cena 5300
Kč. Tel.: 241 740 125.

PŘEČETLI
JSME ZA VÁS

Zejména dříve narozené spoluobčany upozorňujeme na novou publikaci POČÍTAČ PRO SENIORY
(autora Jiřího Lapáčka), která bez
zbytečného teoretizování výstižnou
formou přibližuje práci s počítačem,
s operačním systémem
Windows, s textovým procesorem
Word, s tabulkovým procesorem Excel
a konečně
s internetem.
J. K.

Z REDAKCE

Je náš Zpravodaj zbytečným luxusem?
Není na světě jedna věc, která by se
líbila každému. Tak to je a bude
i s naším Zpravodajem. Těší mě, že
valná většina komentářů a připomínek
k Ďáblickému zpravodaji, která se ke
mně dostala, je pozitivních. Dnes ale
musím napsat pár slov těm, kteří našich osm barevných stránek považují
za rozhazování peněz. Náklady na
tisk Zpravodaje v této kvalitě jsou
skutečně poněkud vyšší, než to bylo
u černobílého tisku na nekvalitním

papíře. Přibližně dvojnásobné. Ovšem
nesmíme zapomenout, že tiskneme
stále dvojnásobný rozsah než bývalo
zvykem. Vedle toho se snažíme část
nákladů krýt ziskem z inzerce, který
se stále zvyšuje.
Zeptáte se jistě, jak je možné ,
když není rozdíl v ceně tisku tak vysoký, že se na stejném papíře netiskne
zpravodaj Prahy-8 nebo jiných velkých čtvrtí a měst, případně noviny?
Odpověď je prostá. U našeho nákladu
1000 ks Zpravodaje je rozdíl v ceně
na jedno číslo třeba 3 nebo 4 tisíce
korun. Umíte si představit ten rozdíl
při nákladu deníku 400 tisíc výtisků či
zpravodaje Prahy-8, kterého se tisknou desítky tisíc? Velikost naší obce

Obsahové zaměření zpravodaje

a počet domácností v Ďáblicích je
v tomto případě pro nás výhodou. Pochopitelně, jak by mohl kdokoliv namítnout, i ty 4 tisíce korun, ušetřené
z čísla, by se mohly dát jinam, třeba
do školy. Je to jistě pravda, ale jen
poloviční. Občané totiž mají právo na
informace, podané v příjemné formě,
ve Zpravodaji, který si s chutí prolis-

tují a přečtou, který neskončí hned
v koši, kde najdou fotografie své
i svých dětí, reportáže z různých akcí
v obci. Myslím, že šetřit musíme, ale
na jiném místě.
Přesto bychom rádi znali Vaše názory ke Zpravodaji, ať už kladné nebo
záporné. Budeme se na ně těšit.
Martin Smrček

ĎÁBLICKÉ ROŽNĚNÍ
aneb
BIGBÍTOVÁ TAŠKAŘICE

Z diskuse na pracovním zasedání zastupitelstva naší městské části dne 24.
června t. r. k obsahovému zaměření letošních čísel Ďáblického zpravodaje
kromě jiného vyplynula vhodnost orientovat se též na problematiku místních
podniků a soukromou podnikatelskou sféru. V tomto směru také redakce
Zpravodaje neprodleně podnikne potřebné kroky, aby se to mohlo promítnout
již v dalších připravovaných číslech v jejich širším tematickém zaměření.
Naši Ďábličtí čtenáři budou tak moci sami posoudit, jak se to bude redakci
dařit.
Jan Kolář

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích
◆ Osobní jednání o individuálních ◆ Podávání obědů v jídelně Diakonie
potřebách těch, kteří hledají pomoc
◆ Zapůjčení kompenzačních pomů◆ Poskytování služby či pomoci jed- cek
norázově, krátkodobě i dlouhodobě
- toaletní židle
- invalidní vozík
Co nabízíme:
- chodítka
◆ Pomoc při zajištění základních ži- francouzské hole
votních potřeb - například:
- polohovací postele
- pomoc při hygieně
- donáška a podání jídla
BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYT- nákupy
- pomoc při udržování domácnosti NEME OSOBNĚ V KANCELÁŘI
DIAKONIE V OBECNÍM DOMĚ,
- asistence
◆ Dovoz a doprovod k lékaři, na pe- NEBO NA TELEFONU 283 910 424
V DOBĚ OD 8. DO 16. HODIN.
dikůru, ke kadeřníkovi atd.

na samém sklonku léta
KDY? 20. 9. 2003 (Sobota)
KDE? na hřišti „U Holců“
CO? grilované selátko, pivečko
a příjemné rozloučení
s odcházejícím létem

K tanci a poslechu hraje skupina
SKELETOR, jejíž repertoár tvoří hlavně revival rockové písně.
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