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SAMOSPRÁVA

Jak je to s plánovanou přístavbou
a rekonstrukcí dalšího pavilonu MŠ
Považuji za nutné uvést některá
fakta, týkající se zmíněné stavební
akce. V loňském roce jsem žádala
MHMP o dotaci ve výši 6 mil. Kč
na tuto stavbu. Po volbách v závěru
roku 2002 jsem svou žádost zopakovala a tentokráte jsem již dostala
příslib na poskytnutí těchto finančních prostředků. Proto jsem již v té
době o připravované akci informovala novou paní ředitelku ZŠ a konzultovala jsem s ní i některá provozní opatření v případě, že by stavba
v roce 2003 proběhla. S tímto jsem
seznámila i novou radu MČ, ale právě s ohledem na zatím pouhý příslib
financí jsem navrhla, aby se záměr
připravoval na stupni zpracování
projektové dokumentace ke stavebnímu a výběrovému řízení. Z mé

strany padl i názor, že by tímto úkolem měl být pověřen opětně arch.
Kubec, který vyprojektoval I. přístavbu MŠ; na technický dozor investora jsem doporučila Ing. Vacínka, který se v předchozím též zhostil
svého úkolu na výbornou. Vzhledem
k tomu, že v radě byl uplatněn názor
o případné změně tohoto týmu, byla
požádána naše stavební komise
o posouzení návrhu smluv a výše
požadovaných honorářů. Dne 5. 3.
2003 stavební komise projednala
věc s tím, že doporučuje vybírat
z více uchazečů a byla vznesena
i námitka k autorskému honoráři.
Dále bylo sděleno, že komise zabezpečí konkurenční nabídky. Celkem
14 dnů poté však komise doporučila,
aby se i nadále pokračovalo s arch.
Kubecem a Ing. Vacínkem, ovšem
s podmínkou, že členové komise
vlastními silami zajistí inženýrskou
činnost, tj. výběrové řízení na zhotovitele díla. V průběhu těchto týdnů
jsem několikrát upozorňovala na
čas, potřebný ke zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, na
kterém začne autor pracovat až po
podepsání smlouvy a samotné stavební řízení má také své lhůty. Po
připomínkování předmětných smluv
ze strany komise mi byly předloženy
k podpisu 17. a 19. 3. 2003.

Již zrekonstruovaný pavilon MŠ

Pokračování na str. 2

Pavilon MŠ pro další rekonstrukci.

ZAMYŠLENÍ

V Ďáblicích se nestávkovalo
Kontroverzně posuzovaná stávka
učitelů základních škol se Ďáblic nedotkla. Ďáblická základní škola přivítala v pondělí 1. září všechny školáky a zejména prvňáčky tak jako
každý rok. Ředitelka ZŠ Milada Bulirschová k tomu řekla: „Rozhodnutí
nezúčastnit se stávky bylo společné
všech učitelů naší ZŠ. Měli jsme tři
hlavní důvody: 1. září je pro každého prvňáčka magické datum. A zkazit dětem první školní den stávkou
nám přišlo nefér. Dalším důvodem

byl i nástup dětí do mateřské školy,
jejíž třetí třída je provizorně umístěná v prostorách ZŠ, dokud nebude
hotová další přestavba pavilonu mateřské školky, takže děti by do školy
stejně přišly. A třetím významným
důvodem bylo, že jsme přesvědčeni,
že stávka není správným řešením situace. Ačkoliv ani my nejsme spokojeni s finanční situací, myslíme si, že
jsou vhodnější způsoby řešení, než je
stávka.“
Tereza Adámková

3 OTÁZKY PRO...

MUDr. Stanislava Cíchu, zastupitele
■ Zastupitelem jste již třetí volební období.
Dalo by se tedy říci, že jste na radnici „veteránem“. Jaká je vaše funkce v zastupitelstvu?
Už druhé volební období jsem předsedou kontrolního výboru (dříve komise), což je povinná
složka každého zastupitelstva obce, města či městské části. Je to taková nepříliš známá, ale o to nevděčnější práce. Funkcí výboru je kontrola práce
zastupitelstva a úřadu MČ Ďáblice, kontrola evidence majetku obce a mnoho dalšího. V Ďáblicích
je to také třeba kontrola provozu skládky, dohled
na údržbu zeleně v obci, na umísťování a využívání
kontejnerů v obci, kontrola stavu a čistoty veřejných prostor obce, jako jsou chodníky, silnice, náměstí, ale i obecní stavby. V případě zjištění nedostatků je potom nutné zjednat nápravu, tlačit na
zodpovědné osoby, řešit nedostatky. Samozřejmě
na to nejsem sám, výbor má ještě čtyři další členy pana Blahouta, pana Churáčka, pana Mašiku a pana

Michka, kterým bych rád touto cestou poděkoval za
jejich obětavou práci pro výbor.
Vždy na začátku roku sestavíme plán věcí, které
je potřeba kontrolovat a zajišťovat a rozdělíme si je
mezi sebe. Kromě toho průběžně zajišťujeme kontroly všeho, co je zrovna potřeba. Ale většinou jsou
to spíš dlouhodobé záležitosti. Když jsem s výborem začínal, bylo to pro mě trochu těžké. Některé
věci se táhnou třeba taky rok, dva, než se je podaří
vyřešit. Ze zaměstnání jsem zvyklý řešit všechny
problémy pokud možno hned a tak mi přišlo, že
všechno trvá hrozně dlouho. Teď už jsem si ale docela zvykl.

Kontrola provozu skládky komunálního odpadu
je jedna z významných činností kontrolního výboru. Provádíme je většinou jednou za čtvrtletí, pokud
nenastane nějaká výjimečná situace a není potřeba
mimořádná kontrola. Kontroly provozu provádí náš
výbor už zhruba 5 let, ale jsme pouze jednou z řady
institucí, které takové kontroly provádí. Kromě nás
je to také místní referát životního prostředí MÚ,
ministerstvo životního prostředí, různé ekologické
organizace a další. My provádíme neohlášené kontroly, prostě přijedeme na skládku, vyjedeme až nahoru a kontrolujeme velikost tzv. aktivní plochy,
což je skutečně odkrytý prostor, kam se zaváží odpadky. Zbytek plochy musí být dostatečně přikryt
■ Mluvil jste o tom, že do vaší kompetence tzv. překryvem – to je například hlína, která přikryspadá i kontrola provozu skládky. Skládka je je zhutněný odpad, aby neodletovaly papíry a igeliv Ďáblicích obecně hodně diskutovaná záležitost. ty do okolí. Samozřejmě kontrolujeme právě i poleJak takové kontroly probíhají a jak často je dě- tování odpadků v okolí a to, zda skládka zajišťuje
Pokračování na str. 2
jejich včasný sběr a úklid.
láte?
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3 OTÁZKY PRO...

MUDr. Stanislava Cíchu, zastupitele
Pokračování ze str. 1

Nekontrolujeme ovšem pouze skládku A.S.A.,
ale také černé skládky na území Ďáblic. Těch naštěstí není mnoho, ale občas se někde objeví. Loni
v létě na okraji lesa skoro až u Chaber tábořili nějací lidé, bezdomovci nebo tak něco, a zůstal tam po
nich strašný nepořádek. Než bychom se dovolávali
nějaké nápravy ze strany Lesů hl. m. Prahy, tak
jsme raději vzali terénní auto, zajeli jsme tam s členy výboru a všechen ten nepořádek jsme posbírali
a odvezli na skládku.
■ S práci v zastupitelstvu máte již dlouholeté
zkušenosti. Přesto se Vás zeptám, zda stále máte
nějaký konkrétní cíl, kterého byste chtěl v zastupitelstvu dosáhnout?
Mám takovou metu, ale nejsem s ní v zastupitelstvu sám. Je to ale spíš dlouhodobá záležitost. Jsem
přesvědčen, že velkým problémem, kterému je ale

stále přikládána malá důležitost, je hluk z dálnice,
který obtěžuje obyvatele Ďáblic a to nejen dolních.
V původním plánu dálnice byl projektován pruh zeleně, který ji měl oddělovat od zastavěných ploch.
Bohužel se na realizaci této části projektu nějak zapomnělo a dnes se už o ní příliš nemluví. Byly tu také návrhy na vystavění protihlukových bariér lemujících dálnici, ale podle mého by naprosto nic nevyřešily. Pouze by hluk a prach projíždějících automobilů „zvedly“ a místo obyvatel „dolních“ Ďáblic by
jej pocítili občané, bydlící výš na kopci. Jediným
efektivním řešením by podle mně bylo vytvoření
20-30 metrů širokého pruhu zeleně podle celé trasy
dálnice, která vede katastrem Ďáblic. Stromy velmi
účinně pohltí jak hluk, tak prach, který auta, projíždějící tímto úsekem dálnice už dost rychle, zvedají
především v létě. Vytvořil by se tak navíc i další zalesněný prostor pro venčení psů. Realizace by se
mohla inspirovat třeba příkladem Kolovrat u Prahy,

kde podobné zalesněné aleje vytvořili tak, že každý
občan měl možnost koupit si strom, který potom
radnice vysadila. Tak vznikly okolo obce trasy
k procházkám, o kterých se ve svém rozhovoru zmínil v minulém čísle pan Beneš. Bohužel je tu jeden
zásadní problém. Pozemky, které obklopují dálnici
jsou všechny soukromé. Do budoucnosti se spíš počítá s tím, že industriální zóna, která se šíří okolo
Prahy všemi směry, se rozroste i sem. Pak samozřejmě cena pozemků okolo dálnice stoupne, takže
většina majitelů dá přednost prodeji k výstavbě
betonových skladišť a podobných staveb než k vytvoření zeleného antihlukového a antiprachového
pásu. Je ovšem třeba si spočítat, zda se nám do
budoucnosti vyplatí žít v čistém a klidném prostředí
nebo mít doslova za rohem tovární skladiště s nepřetržitým provozem kamionů a strojů.
Ptala se Tereza Adámková

INFORMACE OD STAROSTKY

➥ Přechod přes ul. Ďáblickou
Zřejmě jste již navštívili nově otevřenou cukrárnu na rohu ulice K Letňanům. Vzhledem ke zvýšené frekvenci přecházení v tomto místě jsme
podali návrh na realizaci přechodu,
který bude situován od čp. 92 (firma
ELEK) k nároží čp. 161 při ul. K Letňanům. Náš požadavek byl již projednán s Policií ČR - oddělením dopravně inženýrským a zpracovává se projektová dokumentace ke konečnému
odsouhlasení kompetentními orgány.
Přesto, že se nedaří prosadit mnohá
námi navrhovaná „zpomalovadla“ na
této komunikaci, věříme, že i tento

přechod zabrzdí neukázněné řidiče
a přispěje k bezpečnějšímu provozu.
➥ Nová zastávka BUS MHD
v ul. Hřenské - mezi ulicemi Liběchovskou a Vojkovickou
Od soboty 30. 8. 2003 funguje nově zřízená oboustranná zastávka „Liběchovská“ pro linky Pražské integrované dopravy (PID) č. 103 a č. 345.
Požadavek na zprovoznění této zastávky byl vyvolán v souvislosti
s rozsáhlou výstavbou nových obytných souborů „Pod Ďáblickým hájem“ a „Šenovská – I. a II. soubor.“
Obdobně jako zastávka „Na Štamberku“ má i tato zastávka charakter

„stálá“, od 20.00 hodin do 4.00 hodin
„na znamení“. Nutné stavební úpravy
v chodnících pro umístění zastávek
provedla firma Central Group a. s. na
vlastní náklady. Tato zastávka by měla přispět ke zkvalitnění dopravní obslužnosti a hlavně ke spokojenosti našich občanů.
➥ Úprava komunikace Šenovská
Po dokončení kruhového objezdu
na křižovatce Hřenská - Šenovská pokračuje vybraná firma Hartman s.r.o.
na další úpravě ve čtyřramenné křižovatce ulic Šenovská, Kokořínská, Na
Štamberku a Květnová, s předností
v jízdě do oblouku. Po zrušení zastávek autobusu MHD v ulici Na Štamberku (202) v těsné blízkosti křižovatky má vozovka šířku 10 m. Cílem navržené úpravy – zpracované oddělením dopravně inženýrským Policie
ČR - je jasné definování jízdních pruhů a křižovatkových pohybů. V získaném prostoru se vytvoří šest podélných stání mimo jízdní pruhy, rozšíří

SAMOSPRÁVA

Jak je to s přístavbou MŠ
Pokračování ze str. 1

Dne 14. 5. 2003 byla jmenována
komise na výběr zhotovitele díla a to
převážně z členů stavební komise,
která k mému překvapení začala na
přípravě výběrového řízení pracovat
teprve až po několika urgencích. Dne
29. 5. 2003 byly rozeslány podklady
12ti vyzvaným firmám a 19. 6. 2003
proběhlo výběrové řízení. Nakonec se
vybíralo ze tří účastníků, kteří projevili zájem o zakázku. Komise vybrala
firmu PODZIMEK A SYNOVÉ bez
výhrad k jejich nabídce. S výsledkem
výběrového řízení jsem byla ihned
poté seznámena a z mé strany ovšem
námitky padly. Především výše ceny
za dílo mě překvapila a to už s ohledem na cenu obdobné I. stavební akce
v MŠ. Ačkoliv jsem se nezúčastnila
aktu výběru ani příprav na tuto soutěž, iniciovala jsem další svolání vý-

běrové komise, které jsem přednesla
své námitky a požadavek,aby se členové komise důkladněji tímto problémem zabývali a vlastně tak výběrovou soutěž řádně dokončili. Na schůzce s vybraným zhotovitelem stavby se
došlo k názoru, že je nutné pověřit
arch. Kubece dopracováním dalších
podkladů, které původně komise ze
smlouvy vyškrtla jako irelevantní.
A tady samozřejmě běžel další čas.
Stavební povolení nabylo právní
moci 14. 8. 2003 (i díky nepružné
spolupráci s odborem výstavby Prahy
8), ale stále se ještě dolaďovaly zmíněné resty. A proto stavba začne až
v září. Přesto lze doufat, že nakonec
bude pavilon do konce tohoto roku
v nové podobě. Poděkování patří ředitelce ZŠ pí.Bulirschové, která vychází
vstříc s maximálním porozuměním.
Danuše Ševčíková, starostka

se plocha zeleně a prodlouží se stávající chodník v severozápadním sektoru křižovatky. Současně se umožní
bezpečný vjezd a výjezd na pozemky
při severní hraně ulice Šenovské. I tato stavební úprava, obdobně jako kruhový objezd, má především zpomalit
průjezd vozidel v tomto místě. Akce
je hrazena z prostředků MHMP.
➥ Rekonstrukce trafostanice
v ulici U Parkánu
V loňském roce jsem se obrátila na
PRE a. s. se žádostí, zda by nebylo
možné zbavit ďáblickou památkovou
zónu stávající monstrózní stavby trafostanice v ulici U Parkánu. – v sousedství kapličky sv. Jana Nepomucké-

ho. K mé radosti se návrh ujal a to
i přes poměrně vysoké investiční nároky, které přestavba tohoto objektu
znamená.
V průběhu letošního roku se projednával nový projekt trafostanice
a po schválené verzi památkáři a stavebním odborem Prahy 8 je možné se
stavbou začít ještě v letošním roce.
Nový objekt trafostanice bude mít půdorysnou plochu cca 3x6 m a bude
mít stanovou stříšku s klasickou krytinou. Celá rekonstrukce trafostanice je
investiční akcí PRE a. s.
➥ Poděkování za finanční dar
Nedávno mne navštívili manželé
Neumannovi - majitelé objektu „Na
Růžku“ a při velmi příjemném rozhovoru o Ďáblicích nabídli poskytnutí
daru ve výši 10 000 Kč, který bude
využit na nákup hudebních nástrojů
pro nově vzniklé hudební sdružení
„Ďáblík“.
Velice děkujeme.
Danuše Ševčíková, starostka
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CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH

Dnes VEGACOM a. s.

V dnešní uspěchané době se nám
často stává, že víme jen velmi málo
o svém okolí. Anonymita lidí
vzrůstá přímo úměrně s velikostí
měst. Občas se kolem sebe rozhlédneme a zjistíme, co nového se v našem okolí stalo. Tak jako nás v životě provází změny, také společnost se
neustále vyvíjí a mění. Nyní dostala
příležitost také společnost Vegacom
a. s., aby se vám blíže představila.
Společnost Vegacom a. s. je jednou
z významných firem, které sídlí
v městské části Ďáblice již řadu let.
Jde o organizaci s dlouhou tradicí, ale
pod tímto názvem působí na trhu
„teprve“ dva roky. Svou činnost začala společnost již v roce 1925 jako akciová společnost pro stavbu dálkových kabelů. Společnost byla založena
jednak kladenským výrobcem kabelů,
jednak anglickou firmou, specializující se na výstavbu telekomunikačních
sítí, a ministerstvem pošt a telekomunikací československého státu. Počátečním dílem společnosti byl první
meziměstský kabel mezi Prahou a Kolínem. Do té doby někteří Pražané disponovali telefonním spojením, ale
pouze v rámci Prahy, s ručním přepínáním hovorů v ústředně na Malém
rynečku v Praze 1. Poté se dovolali již
do Kolína a později i do dalších měst
u nás i v zahraničí.
Společnost vzkvétala až do začátku
2. světové války, kdy výstavba probíhala v omezeném rozsahu, a to především pro německou okupační moc.
V roce 1945 se společnost přeměnila
na Stavební správu pro výstavbu dálkových telekomunikačních kabelů a od
roku 1958 působila jako Montážní
podnik spojů Praha. Rozsah činností se
postupně rozšiřoval – k původním sítím dálkových kabelů byla přičleněna
výstavba velkých místních sítí, telefonních ústředen, směrových radiových
spojů, telekomunikačních sítí v průmyslových areálech. Mezi významné akce
patřily elektrárny Chvaletice a Dukovany, Kaučuk Kralupy, Spolana Neratovice a mnoho dalších. Řada pracovníků se dostala i daleko za hranice,
když instalovali sítě v průmyslových
podnicích v Indii, Íránu, Sýrii, na Kubě
a jinde. V době svého největšího rozkvětu čítal podnik 2500 pracovníků.
V roce 1968 přišel podnik o svou
montážní základnu na Invalidovně, jež
musela ustoupit sídlišti, a proto bylo
rozhodnuto koupit opuštěnou cihelnu
v Šenovské ulici a postavit na ní čtyři
provizorní pavilony. Původně se uvažovalo, že podnik v těchto provizorních prostorách zůstane 5 let, než se
postaví něco definitivního, ale nakonec
se z provizoria stalo definitivum. Později bylo dostavěno nové průčelí, od
něhož je výjezd do ulice, upomínající
dodnes na část jeho jména – U spojů.
V roce 1992 byl podnik přejmenován na TMP – Telekomunikační montáže Praha a prošel kupónovou privatizací jako akciová společnost, o jejíž
akcie byl při vyplňování známých knížek velký zájem. Po celou dobu se
podnik snažil být na čele technického
pokroku. Například jako první v Československé republice instaloval
optické kabely, nové státní telefonní
ústředny druhé a třetí generace, podílel se na vzniku druhého mobilního
operátora (T-Mobile), spolu s British

Telecom se úspěšně účastnil výběro- telnu a.s., Vysokou školu ekonomicvého řízení na další telekomunikační kou, Nejvyšší kontrolní úřad, Městský
soud v Praze, Obvodní soud pro Prahu
licenci.
10, Úřad vlády, Halu Lucent TechnoloPřes tyto rozšiřující se aktivity pod- gies, Ahold-Breezenet. Společnost se
nik v nových podmínkách výrazně ze- podílela na výstavbě nové víceúčelové
štíhlel. Má dnes něco přes 700 za- budovy v Praze 13 – Nové Butovice,
městnanců a adaptoval se na nové trž- na zajištění kabelové sítě v rámci tramní podmínky. Do svého portfolia čin- vajové tratě Hlubočepy – Barrandov,
ností převzal nově výstavbu optických na realizaci zabezpečovacích, dohledo-

sítí, kabelových televizních rozvodů,
základnových stanic mobilních sítí,
nejrůznějších nových technologií
z oblasti zabezpečení proti požáru,
vloupání, kamerové systémy, sítě
LAN a bezdrátové sítě WLAN, mikrovlnné sítě, varovné informační systémy atd. V tomto smyslu spolupracuje
s mnoha specializovanými společnostmi, které takové systémy dovážejí
a tržně uplatňují.
V roce 2001 se z TMP – Telekomunikačních montáží Praha a.s. stal Vegacom a.s., tentokrát nikoliv přejmenováním, ale vyčleněním všech provozních činností, majetku a zaměstnanců do dceřiné firmy, jež pokračuje
v dobrých tradicích, pod spolehlivým
managementem, který zvládá všechny
ekonomické, obchodní, technické, zaměstnanecké i právní problémy.
Společnost odvedla veliký kus práce, když se díky její spolupráci s Českým Telecomem podařilo po záplavách v Praze i jinde postupně uvést telefonní síť do náležitého stavu. Byla
navázána spolupráce s významnými
zahraničními dodavateli telekomunikačních technologií, jako jsou firmy
Alcatel, Lucent Technologies, Siemens a další. Pro švédskou zahraniční
firmu byla budována telekomunikační
dálnice napříč republikou a společnost
také získala zastoupení zahraničního
výrobce specializovaných měřicích
přístrojů pro telekomunikace. Přitom
se snaží být trvalým a spolehlivým
partnerem českých telekomunikačních
provozovatelů pevných i mobilních
sítí – Českého Telecomu, Českých
radio-komunikací, Radiomobilu, Eurotelu, Českého Mobilu i nových
alternativních operátorů jako Aliatelu
atd. Společnost se podílela na instalaci
slaboproudých rozvodů v jaderné
elektrárně Temelín společnosti ČEZ,
budování optické trasy Kralupy nad
Vltavou – Ingolstadt, včetně implementace systému SDH a zařízení nepřetržitého dispečinku HOTLINE.
V městské části Ďáblice provedla
společnost výstavbu ústředny s datovou sítí a slaboproudé rozvody. V Praze se dále společnost podílela na dodávkách a instalaci pro Českou spoři-

Jistě vás také zajímá, jak se společnost chová vůči svému okolí, zda respektuje životní prostředí, zda se řádně stará o svůj majetek, aby esteticky
nenarušovala ráz krajiny nebo městské
části, zda přispívá na občanské aktivity apod. Samozřejmě, že společnost
Vegacom nezůstává pozadu ani
v těchto aktivitách. Pro městskou část
Ďáblice má význam již to, že její sídlo
je v této městské části a tedy část daní
plyne do místního rozpočtu. Kromě
toho se navzdory složité ekonomické
situaci společnosti operující na trhu
v němž je přetlak nabídky, snaží drobným sponzoringem přispět na některé
obecně prospěšné projekty v městské
části. Společnost například poskytla
sponzorský dar Diakonii a také příspěvek na ozdravný pobyt dětí ďáblické
mateřské školy. Společnost se stala také sponzorem známého festivalu Mezi
ploty v Bohnicích a věnovala sponzorský finanční dar Městské části Praha –
Ďáblice na podporu kulturních, sportovních a zájmových aktivit občanů.
vých a slaboproudých systémů nebo na Společnost sponzorsky podporuje
slaboproudých rozvodech pro tunel i místní fotbalový oddíl. Pracovníci
Mrázovka. V současné době začíná re- podniku využívají pravidelně tenisové
alizace dodávky a montáží bezpečnost- kurty místního oddílu a řada zaměstních systémů pro TESCO v Letňanech. nanců je i ďáblickými občany.
A mohli bychom ve výčtu pokračovat.
Přejeme si, aby vztahy společnosti
V posledním roce vznikly dvě dceřiné
společnosti na Slovensku, takže se ko- Vegacom a. s. a obce se nadále vyvínečně – se zpožděním – stala společ- jely v duchu vzájemné spolupráce.
Vegacom a. s.
ností „federální“.

(Placená inzerce)
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POZORNOST TENTOKRÁT ZAMEŘUJEME NA...

NOVÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

V ĎÁBLICÍCH

V druhé polovině měsíce června tohoto roku proběhl v Ďáblicích mezi ulicemi Kučerové a Osinalickou záchranný
archeologický výzkum, který již tradičně provádělo archeologické oddělení
Muzea hlavního města Prahy. Byl vyvolán hloubením základů pro novostavbu
budovy s malometrážními byty, kterou
zde buduje Magistrát hl. m. Prahy.
Území, které pokrývá dnešní obec
Ďáblice, bylo v pravěku velmi intenzivně
osídleno téměř ve všech jeho obdobích,
rozkládala se tu v různých místech pravěká sídliště, dílny i pohřebiště. Jde
o velmi důležité území s archeologickými nálezy, které je bedlivě sledováno. Při
všech zemních pracích se zde archeologové snaží podchytit nové podstatné informace o prehistorickém osídlení severní části dnešní Prahy, kde území starých
Ďáblic patří k nejbohatším lokalitám.
Stavba malometrážních bytů probíhá např. v bezprostředním sousedství bývalé
Battistovy cihelny, která vydávala archeologické nálezy při těžbě hlíny na počátku 20. století, a dodnes patří k nejvýznamnějším pražským nalezištím.

Vzhledem k tomu, že archeologické
nálezy byly opakovaně zjišťovány již při
budování inženýrských sítí pro řadové
domky v ulici K náměstí, rodinné domy
v ulici Kučerové a poté při vlastní stavbě
těchto domů, mohli jsme velmi dobře
odhadnout, jaké nálezy nás čekají na poli v sousedství. Prvním překvapením
však bylo, že zde obvyklé archeologické
objekty, zahloubené pod svrchní vrstvou
ornice do podloží, byly na celé ploše
zdánlivé louky překryty 1 až 1,5 m silnou vrstvou moderních navážek, doslova
smetištěm, rozvezeným na pole asi někdy v 70.- 80. letech 20. století a zahrnutým jen tenkou vrstvou drnu. Teprve po

odtěžení tohoto nezvykle umístěného
smetiště mohl začít řádný archeologický
výzkum pravěkého sídliště.
Pod novověkými navážkami a zbytky
staré ornice se brzy ukázaly předpokládané pozůstatky vesnice ze starší doby
železné – halštatské, tj. ze 7.- 6. století
před naším letopočtem. Jednalo se především o velké množství sloupových
jam (přes 100) – což jsou v podloží
zachované jamky po kůlech a sloupech
zapuštěných do země. Ty nesly nadzemní konstrukce stěn a střech domů, ze
kterých se jinak nedochová vůbec nic.
Tyto jamky nám ukazují, že zde domů
stálo mnoho, ale protože nedokážeme
rozpoznat přesně, jak dlouho tu lidé na
jednom místě žili, nedokážeme ani říci,
kolik asi domů tu stálo v jedné chvíli.
Lepší je to v případě domů s podlahou,
zahloubenou pod úroveň povrchu, tzv.
polozemnic. Takové tu byly nalezeny
dvě a v jejich výplni se nacházely zlomky zvířecích kostí, úlomky kostěných
a zcela výjimečně i železných nástrojů

a především zlomky keramických nádob, které nám umožňují většinu sídlištních nálezů datovat. Ne všechny zahloubené objekty totiž obsahují archeologické nálezy – pro archeology důležitý datovací materiál. Například nejhlubší
objekt na ploše výzkumu, přes 2 metry
hluboká jáma s pravidelným hruškovitým tvarem pod zemí, neobsahoval žádné keramické zlomky a proto si jejím
stářím nemůžeme být jistí. Víme však,
k čemu sloužila – k uchovávání obilí na
osev přes zimní období, v ustálené teplotě a vlhkosti, aby zrno neztratilo klíčivost a bylo dobře chráněno před hlodavci - šlo o typické pravěké silo. Jiné jámy
s nálezy z plochy výzkumu můžeme naopak dobře datovat podle zlomků keramiky, ale nejsme si jisti jejich původním
účelem; buď to byly sklípky na uchovávání potravin v chladu nebo jen jámy po
těžbě hlíny na výrobu keramiky či stavbu domů. V každém případě nakonec
sloužily jako jámy odpadní – zaplnily se
hlínou s kostmi a jinými odpady z povrchu sídliště po zániku vesnice či jejím
opuštění.
Zajímavým nálezem byl důkaz, že po
zániku vesnice se potomci lidu - archeology nazvaném bylanská kultura - na toto místo ještě jednou vrátili, aby zde pohřbívali. V jednom větším sídlištním objektu (jámě) byl totiž ve výplni, v jejich
svrchních vrstvách, zapuštěn žárový
hrob. Tento žárový hrob tvořila velká
keramická nádoba (na obrázku s číslem
0084/03 je ponechána na hliněném
„podstavci“), tlakem hlíny rozmačkaná,
ale celá, ve které byl nasypán popel
a zbytky kůstek spáleného nebožtíka.
U velké nádoby – urny – ležela ještě malá mistička.
Pro úplnost je nutno dodat, že lidé
bylanské kultury ve starší době železné
nebyli prvními, kdo v těchto místech
pohřbívali. Žárový hrob jejich předchůdců byl nalezen osamoceně mezi
sloupovými jamami o kousek dále. Obsahoval dvě menší nádobky v sobě,
s kůstkami a popelem, ale byl bohužel
v horní části již zcela zničen orbou.
Tento hrob přisuzujeme knovízské kultuře z mladší doby bronzové, cca. 13.11. století před naším letopočtem. Vesnice lidí této kultury se rozkládaly o ně-

co severněji, pod dnešními ulicemi Osinalická, Kokořínská, U Prefy a Ke kinu,
jak víme ze starších zjištění při budování obecní kanalizace v 90. letech.
Knovízské kultuře patří i nejzajímavější nález celého výzkumu: v samostatné jámě zapuštěná větší nádoba, ve které
byly uloženy zlomky několika jiných,
menších nádob. Hrdlo a horní část této
větší nádoby byly opět zničeny orbou,
jak je vidět na obrázku 0127/03. Menší
nádobky v její výplni možná půjdou v laboratoři scelit, ale je jasné, že byly do
nádoby uloženy již rozbité. To nám nabízí možnost, jak tento neobvyklý nález interpretovat, i když jde pouze o teorii:
společenství pozůstalých po zemřelém
a nedaleko pohřbeném člověku mohlo po
tryzně – obřadní hostině na počest nebožtíka – rozbít během tryzny používané
picí nádobky a uložit je společně do nádoby do země nedaleko hrobu, jako symbolický dar či oběť nebožtíkovi či prostě
pro připomenutí jeho památky.
Na závěr je třeba zmínit, že nálezy,
které archeologové nazývají novověké až
recentní, se neomezily na moderní smetiště na povrchu. Pod navážkami, mezi
pravěkými pozůstatky domů, byly nalezeny i základy domu novověkého – pravidelný obdélník, tvořený moderními
cihlami bez označení. Základy tvořila jen

jedna řada cihel, ale byly zakopány značně hluboko, až 1 m. O tomto domě nevíme nic, ani jeho stáří neodhadneme, protože na starých mapách se nevyskytuje.
Ale starousedlíci – pamětníci starých
Ďáblic - by si možná mohli vzpomenout,
co to bylo za dům a kdy tu stával...
Michal Kostka
Muzeum hl. m. Prahy

(Placená inzerce)
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Turisticko–tábornický oddíl Bonaj amikoj Praha

LETNÍ TÁBOR 2003

„Kdesi v Africe,
ukryty ve stínu lesních velikánů, stále čekají na své objevitele
hory, jež odedávna střeží tajemství
bájných dolů moudrého krále Šalomouna.
Tato slova byla mottem našeho letošního oddílového tábora. Koncem
července jsme se opět vydali do
předhůří Orlických hor strávit 18
krásných dní plných dobrodružství,

borového ohně ... Večer se zpívalo,
vtipkovalo a hlavně vzpomínalo na
doby, kdy současní vedoucí byli na
místě dětí.
Podobně šel den za dnem ~ hry,
výlety, koupání, myslivecké soutěže,
tábornické dovednosti, sport a samozřejmě také služby v kuchyni a noční
hlídky. Hodně dětí si právě tady na
táboře splnilo nováčkovskou zkoušlegrace a sem tam i nějakých starostí. ku, která je podmínkou členství v naHned po příjezdu se všichni pustili šem turisticko-tábornickém oddílu
do stavby podsad a dalších táboro- (TTO). Vyměřený čas uplynul jako
vých staveb. Druhý den byl nabitý voda, ač jsme v závěru tábora byli
aktivitou - práce se dřevem, šití, bar- poněkud usoužení tropickými vedry.
vení a výzdoba kostýmů, příprava tá- Na louce u lesa se všem moc líbilo.

Nenašli byste jediného človíčka, který by nelitoval, že tábor končí.
Tímto táborem byl uzavřen sedmnáctý rok činnosti TTO Bonaj
amikoj. Současní členové TTO již
nejsou malými nezkušenými nováčky. Schopnosti těchto dětí, jejich
zájem a šikovnost jsou vedoucím
krásnou odměnou. I pro mne bylo
milým překvapením, jak naši táborníci od loňska vyspěli. Jsou mnohem
samostatnější, zručnější, fyzicky
i psychicky silnější.
Zdá se neuvěřitelné, že TTO Bonaj
amikoj stále funguje. A věřte, není to
jen mou vlastní zarputilostí, s níž od
roku 1986 setrvávám v čele téhle své-

rázné smečky. Letní tábory i nejrůznější zajímavé akce můžeme uskutečnit pouze s pomocí velkého množství
příznivců našeho oddílu z řad přátel,
rodičů i bývalých členů. Velkou měrou činnost TTO podporuje také zastupitelstvo městské části Ďáblice. Již
několik let nám poskytuje finanční
dary na uspořádání a provoz tábora.
Všem patří velký dík.
Zanedlouho zahájíme osmnáctý
rok činnosti. Věřím, že se vydaří neméně tak, jako letošní. Rádi bychom
uvítali také nějaké nováčky. Jsme
parta, ve které najdou své místo činorodé děti od devíti let.
Jitka Markesová
vedoucí TTO Bonaj amikoj

(Placená inzerce)
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Z KOMISÍ

Z KOMISE VÝSTAVBY A INVESTIC

Činnost komise v jarním období
odpovídala tradici, že s jarními
měsíci přichází zvýšená stavební
aktivita. V následujících řádkách
se pokusím informovat o tom nejpodstatnějším.
Samotné složení komise se v tomto období rozšířilo o nového člena
pana Ing Jiřího Marušiaka.
Od počátku dubna komise připravovala výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce objektu D mateřské
školy tak, aby případné zahájení prací bylo možné od počátku července,
v závislosti na získaném stavebním

povolení. Komise se dále rozhodla
zabezpečit bod 4. výkonové fáze pro
inženýrskou činnost (tj.výběrové řízení na zhotovitele) a tím ušetřit obci
přes 40 000,- Kč, neboť tuto částku
by jinak bylo nutno vyplatit firmě,
zabezpečující inženýring pro tuto akci. Komise dále vypracovala zadávací podmínky, které vycházely z negativních zkušeností předcházejících
stavebních investic v obci, kdy dodavatelské firmy nic nenutí odstraňovat
reklamované vady, neboť smlouvy uzavřené v předcházejících volebních obdobích zástupci obce a doda-

Tip na večer
Koho zlákala v srpnu hvězdnatá
noční obloha, jistě nepřehlédl nízko
nad východním obzorem nápadně
jasnou načervenalou hvězdu. Ve
skutečnosti to byla naše sousední
planeta Mars, která se právě na konci srpna přiblížila k Zemi na nejkratší vzdálenost za posledních 60 tisíc
let. Takové podmínky k jejímu pozorování tedy lidstvo ještě nemělo.
Mars byl nejblíže
Zemi 27. srpna
2003 a pokud jste
zachytili zprávu
v novinách či televizi, jistě jste si
nenechali ujít návštěvu Ďáblické
hvězdárny, odkud
bylo možno Mars
pozorovat. Toho
dne se naše sousední planeta dostala k Zemi na
„zanedbatelnou“
vzdálenost 55,76
milionů kilometrů. Během srpna byl
Mars po Měsíci nejjasnějším objektem na noční obloze. Charakteristické zbarvení planety, díky němuž si
vysloužila přezdívku „rudá planeta“,
je dáno pískem a prachem s vysokým obsahem železa, který pokrývá
celý povrch planety. Právě na povrchu Marsu jsou podmínky nejpodobnější zemským, např. zima je porovnatelná s našimi zimami v arktických oblastech. Proto a také na základě pozorování různých „kanálů“
a „tváří“ na jeho povrchu se dlouho

spekulovalo o možném životě na
Marsu. První sondy přistály na Marsu r. 1975 a přes okamžité chemické
analýzy povrchových vzorků nedokázaly potvrdit ani vyvrátit možný
život. Právě kanály a kaňony na
Marsu, spolu s analýzami získanými
ze sond, vedou vědce k domněnce,
že kdysi byl Mars o poznání teplejší
a vlhčí a voda,
která je dnes
v podobě obrovských
ledovců
soustředěna
na
pólech
Marsu,
dřív proudila po
jeho
povrchu
v kapalné formě.
Od roku 1997 se
po planetě pohybuje sonda Mars
Global Surveyor,
která provádí podrobný průzkum
a analýzu povrchu. Přesto, že na
mnoha internetových stránkách najdete detailní
snímky, pořízené družicemi na Marsu, je možnost prohlédnout si rudou
planetu „na živo“ dalekohledem rozhodně lákavá. Protože se Mars bude
pohybovat ve velké blízkosti Země
ještě celé září, můžete si některé
pondělí nebo čtvrtek mezi osmou
a desátou hodinou večerní udělat
hezkou procházku k naší Ďáblické
hvězdárně a za symbolických dvacet
korun nahlédnout do hlubin naší
Sluneční soustavy a pokochat se tajemnou „rudou planetou“.
-TA-

Pytlíky na všechno
(a vlastně jen na jedno)
Objevily se v létě. Papírové sáčky s nápisem FEDOG, přidělané nad novými
krásnými koši. Z mnoha míst zmizely během pár hodin jako mávnutím kouzelného proutku. A to dokonce opakovaně, přes snahy anonymních optimistů,
kteří je doplňují. Někde nadobro, jinde je honil letní vítr po ulicích, dokud je
někdo nezdvihl a neuklidil. Marně jsem dumal, proč. A pak jsem na to přišel!
Takový papírový pytlík je báječná věc. Dá se nafouknout a prásknout. Ani na
svačiny není k zahozeni. Můžeme do něj nacpat celou řadu nejrůznějších věcí.
Lze ho použít jako obal. Nebo do něj zabalit dárek kamarádům. A nebo ho jen
tak utrhnout. Co kdyby někdy, později...
Rozumní lidé pochopitelně vědí, že sáčky nepověsila nad koše školní svačinářka, ale lidé, kterým není lhostejný vzhled naší obce. Že jsou určené pro jedinou věc, a tou jsou psí exkrementy. Ty se do sáčku hygienicky podeberou
a vhodí do připraveného koše. Koše, do kterého nepatří nic jiného. Stejně to
chodí v Paříži, v Londýně i v Amsterdamu. Dokažme si, že i my ďábličtí patříme do Evropy. Třeba zrovna tím, že sáčky budeme používat výhradně na psí
hovínka (jinak je necháme nad koši) a po svých čtyřnohých miláčcích budeme
uklízet.
Martin Smrček

vatelem - neobsahují finanční pozastávky po dobu záruční lhůty. Klasickým příkladem tohoto stavu je firma
SAPROS, spol. s r.o. a budova naší
základní školy. Zde se obec „snaží“
reklamačním řízením dosáhnout
oprav souboru reklamací, ale prozatím velmi neúspěšně.
Dnes již můžeme konstatovat, že
výběrové řízení pro stavbu v MŠ bylo úspěšně ukončeno, komise doporučila uzavřít smlouvu s firmou, která se umístila na 1. místě v celkovém
hodnocení. Zbývá již jen vyčkat stavebního povolení a poté je možno
uzavřít smlouvu a zahájit vlastní práci ( doufáme , že se žádná z méně úspěšných firem neodvolá , neboť to by
znamenalo zdržení celé akce ) , která
je tak potřebná pro narůstající počty
dětí ve školce.
Jak jsme již informovali, proběhla
kontrola předloženého požadavku na
navýšení ceny stavebních prací firmy
FASS ( prodloužení ul . Konětopské). Z předložených kontrolních
rozpočtů, zpracovaných členy komise p. Zemánkem a p. Vladařem, jednoznačně vyplývá neoprávněnost
těchto požadavků. Následně proběhlo jednání se zástupci firmy FASS,
firmy ZAVOS a vedení městské části
spolu s členy stavební komise . Vý-

sledkem jednání je přijetí návrhu členů komise neprovádět žádné úhrady
faktur, dokud nebude vyjasněno požadované navýšení ceny.
Dalším velmi problematický bodem , který je nutno řešit, je dopad
stavebních aktivit firmy EKOSPOL
na život obce, a to v obou lokalitách
- jak „Pod hájem“, tak „Nové Ďáblice I a II.“ .Při jednání , které proběhlo v měsíci květnu ohledně nekvalitní
úpravy komunikace Kokořínská,
nám bylo sděleno, že úprava je naprosto v pořádku a firma EKOSPOL
„ nemá žádný důvod k nápravě stávajícího stavu, neboť je nyní lepší
než před vstupem do komunikace firmou EKOSPOL“. Nechám již na
každém z Vás , kteří kolem chodíte
či jezdíte autem, posouzení provedené úpravy. Bohužel se ani v tomto
případě nemáme o co opřít, protože
ze strany radnice v minulém volebním období nebyla zabezpečena pasportizace ( přesné zdokumentování
stavu před a po), která je ve stavební
praxi běžným standardem. Samozřejmě se s tímto stavem nesmíříme
a budeme se dále snažit o nápravu.
(červen 2003)
Ing. Martin Křížek
předseda komise výstavby a investic

Ďáblická fotbalová
přípravka na startu
Rádi bychom vám dnes představili
naše nejmenší fotbalisty. Jsme parta
fotbalových nadšenců, kteří se pravidelně scházejí, aby smysluplně trávili
volný čas. Jak už to v takovém fotbalovém kolektivu bývá zvykem, jsme
převážně tým správných kluků, ale
můžeme se pochlubit také tím, že jsou
mezi námi dvě děvčata. A samozřejmě je kolem toho všeho něco málo
dospělých, kteří se nám věnují ve
svém volném čase.
Možná vás bude zajímat, jak se to
vše seběhlo a kdy jsme vlastně vznikli. Začněme tedy od kolébky. Byla to
všechno trochu náhoda, ale to už se
tak obvykle stává. Od loňského září,
kdy místní fotbalový klub dělal nábor
na doplnění volných míst do mužstva
žáků, jsme se zde začali scházet také
my, aniž bychom tenkrát vůbec věděli, že naše ročníky (data našich narození jsou totiž 1993 až 1996) zatím
nesplňují podmínky pro zařazení do
žákovských soutěží.
Podzim uběhl jako voda a skončila
fotbalová sezóna na hřišti, my jsme
však nelenili a díky vstřícnosti paní ředitelky Bulirschové ze zdejší základní
školy jsme se zde mohli scházet
i v zimních měsících a tím rozvíjet naše aktivity dál. Trénovali jsme v tělocvičně až do jara. Vedení školy nás mezi tím vzalo skoro za své a v perfektní
spolupráci jsme zde fungovali jako
fotbalový kroužek při škole. To vše
pro nás malé a začínající fotbalisty bylo sice velmi příjemné, ale mělo to
i své stinné stránky. Škola totiž nemá
ani jedno standardní hřiště a proto nás
nemohla přihlásit do regulérní soutěže.
To by byla škoda, protože kdybychom
nemohli soupeřit se stejně starými dět-

mi - pak by naše veškeré snažení pro
nás nemělo žádný větší význam.
Východisko se našlo díky podpoře
vedení fotbalového výboru SK Ďáblice, především pak předsedy pana
Zdeňka Šedivého a manažéra místního klubu pana Richarda Lapky Ti
nám vytvořili skvělé podmínky, pomohli zaregistrovat starší přípravku
do soutěže, a my se konečně ocitli na
půdě pro nás nejcennější - na fotbalovém hřišti.
Nyní jsme na startu své první fotbalové kariéry a konečně se nám splnil sen. Kdo ví, co nás čeká dál? Určitě však ty nejlepší z nás, kteří na sobě
budou tvrdě pracovat, budete mít
možnost vidět na vybraných pražských hřištích. Proto vás všechny - ať
už fotbalové fanoušky nebo jen příznivce sportovních aktivit - srdečně
zveme na zápasy, které se budou odehrávat od začátku fotbalové sezóny
také u nás na ďáblickém hřišti. A mimochodem: Už jste se tam byli vlastně někdy podívat? Pokud ne, neváhejte! Hřiště je nádherné a krásně udržované, protože o ně pečují lidé, kterým
není fotbal lhostejný a dělají to
s opravdovou láskou.
Pro větší přehled uvádíme rozpis
soutěže. Teď už nezbývá jen si přát,
aby nám vydržel elán. Vás prosíme
o podporu, držte nám alespoň palce.
Předem vám děkujeme.
Ještě pro úplnost. Koncem srpna se
jako start do začínající fotbalové sezóny uskutečnilo soustředění přípravky v Krkonoších. Z něho bychom rádi
v některém z příštích Zpravodajů ukázali fotografie a podělili se o zážitky.
Zdeňka Drtinová
vedoucí mužstva přípravka
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Po krátké přestávce opět probíhá letní
čas přípravy na nastávající soutěž Pražského fotbalového svazu ročníku
2003/2004. A-mužstvo dospělých trénuje třikrát týdně již od 21. července. Sehrálo několik přátelských utkání včetně
turnaje v Měšicích, ve kterém zaslouženě zvítězilo. Mužstvo doplnilo několik
především mladých hráčů. Trenérem
mužstva se stal zkušený Jaroslav Urban.
Naše B-mužstvo sehrálo v létě tři přátelská utkání a s plnou přípravou začalo
27. srpna. Trenérem je Jaroslav Lehovec
a vedoucím mužstva se stal Ivan Ropek.
Očekáváme, že u mužstva dojde k výraznému zlepšení tréninkové morálky
a tím i k dobrým výsledkům v soutěži.
Dorost má rovněž nového trenéra Jaroslava Siváka a vedoucího mužstva Jaroslava Vrtišku. Mužstvo bylo doplněno
několika hráči, přecházejících ze žákovské kategorie.
Nově bylo založeno mužstvo tak zvané přípravky. To jsou chlapci a také
děvčata ve věku 6 až 10 let. Přípravka
již rovněž byla přihlášena do soutěže.
Trenérem mužstva je Roman Kulík, vedoucí pak Zdeňka Drtinová.

I v létě pokračoval náš fotbalový
klub v dalších úpravách a rekonstrukci
v samotném areálu hřiště. Zde jsme již
dokončili propojení vrtané studny s nádrží o kapacitě 9 m3. Čerpadlo studny
doplňuje nádrž, z níž se potom dalším
čerpadlem odebírá voda pro zavlažování hřiště. Celý systém hlídá elektronické
zařízení.
V areálu hřiště jsme dále rekonstruovali šatny domácích a to výměnou
sprch, obkladů, položením dlaždic, výměnou WC, opravami a nalakováním
dveří a konečně vymalováním.
Dále bylo vybudováno osvětlení tréninkového hřiště, které bude sloužit především při trénincích v zimním období.
Za pomoci rodičů dětí z fotbalové přípravky jsme opravili buňku, která bude
provizorně sloužit jako šatna přípravky.
Hodně práce jsme rovněž věnovali
zkvalitnění travnaté plochy hřiště, což
bylo zvlášť obtížné v letošním letním
období velkých veder a sucha.
Ďábličtí fotbalisté přijali s velkým
uspokojením schválení „Dohody o vzájemné spolupráci“ zastupitelstvem naší
městské části. Díky tomu může fotbal
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v Ďáblicích dál pokračovat v rozsáhlé
sportovní činnosti, podporované též hlavním sponzorem firmou A.S.A. Praha.
Podzimní část mistrovské soutěže již
byla zahájena a proto bychom rádi Vás,
ďáblické občany, pozvali na naše utká-

ní. Jejich rozpis je připojen a je k dispozici i na nástěnce u zastávky Kokořínská. Rovněž uvítáme všechny, kteří
mají zájem pomáhat našim funkcionářům při organizaci klubové činnosti.
Josef Karásek, sekretář klubu

ROZPIS MISTROVSKÉ SOUTĚŽE MUŽI – 1A/A
Ročník 2003/2004 – podzim 2003
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Datum
24. 8.
30. 8.
7. 9.
13. 9.
21. 9.
28. 9.
4. 10.
11. 10.
18. 10.
26. 10.
1. 11.
8. 11.
15. 11.

Den
NE
SO
NE
SO
NE
NE
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO

Hodin
17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
10.30
15.30
14.30
14.00
14.00
13.30

Mužstva
Viktorie 8 – SK Ďáblice (hřiště Vítkov)
SK Ďáblice – FC Háje JM
Uhřiněves – SK Ďáblice (škvára)
SK Ďáblice - Junior Praha
Štěrboholy – SK Ďáblice
Kbely - SK Ďáblice
SK Ďáblice – Avia Čakovice
PSK Union – SK Ďáblice
SK Ďáblice – Dolní Chabry
Hostivař – SK Ďáblice
SK Ďáblice – Aritma B
Dolní Počernice – SK Ďáblice
SK Ďáblice – Dubeč (Čechie Karlín)

ROZPIS TERMÍNŮ
Poháru Pražského fotbalového svazu
1.
2.
3.

3. 9.
17. 9.
30. 9.

STŘ.
STŘ
ÚT

17.00
16.30
16.30

ROZPIS MISTROVSKÉ SOUTĚŽE MUŽI „B“ M-3/C
byl radě městské části předložen náRočník 2003/2004 – podzim 2003
vrh na zhotovení souvislé asfaltové
7. 9.
NE
17.00
SK Ďáblice „B“ – Chuchle „B“
plochy ve východní části dopravního 1.
14. 9.
NE
17.00
SK Ďáblice „B“ – Sokol Lysolaje
hřiště, který byl nakonec schválen. 2.
21. 9.
NE
16.30
Klánovice „B“ – SK Ďáblice „B“
Navrhovaná asfaltová plocha 19x30 3.
28. 9.
NE
16.30
SK Ďáblice „B“ – Kolovraty
m představovala prostor buď na zříze- 4.
4. 10.
SO
16.00
Kbely „B“ – SK Ďáblice „B“
ní dvou hřišť na volejbal či nohejbal, 5.
12. 10.
NE
16.00
SK Ďáblice „B“ – Radlice „B“
nebo jednoho univerzálního hřiště 6.
18. 10
SO
15.30
Koloděje – SK Ďáblice „B“
v kombinaci tenis, volejbal, nohejbal. 7.
26. 10.
NE
14.30
SK Ďáblice „B“ – Třeboradice „B“
Na přání komisí byla nakonec zvolena 8.
1. 11.
SO
14.00
Benice – SK Ďáblice „B“
druhá varianta. Současně bylo jednáno 9.
Pro sportovní vyžití dětí a občanů s firmami, které se zabývají výrobou
nabízejí Ďáblice omezenou nabídku skateboardových zařízení. Nejvíce
Rozpis mistrovské soutěže STARŠÍ PŘÍPRAVKA –2/C(86)
sportovišť. Jejich rozšíření a zkvalit- vstřícná byla firma RENO s.r.o., která
Ročník 2003/2004 – podzim 2003
nění je i záměrem současného zastu- zhotovila dvě překážky, individuelně
Datum
Den
Hodin
Mužstva
pitelstva. Už ze všeobecné analýzy přizpůsobené k rozměrům dopravního Kolo
1.
6. 9.
SO
16.30
Čechie Smíchov „B“ - SK Ďáblice
stávajících sportovišť vyplynulo, že hřiště. Realizace obou akcí proběhla
2.
13. 9.
SO
10.15
SK Ďáblice – Gordic Praha
začít s jejich rekonstrukcí se bude v měsíci červenci a srpnu a je tedy na
3.
20. 9.
SO
8.45
Admira Slavoj – SK Ďáblice
muset v Osinalické ulici, kde „dědic- veřejnosti, aby tato nemalá investice
4.
27. 9.
SO
10.15
SK Ďáblice – Přední Kopanina
tvím“ z minulosti bylo nevyužívané byla využívána.
5.
4. 10.
SO
13.30
Sokol Troja – SK Ďáblice
dopravní hřiště.
Celou přestavbu západní části do- 6.
11. 10.
SO
10.15
SK Ďáblice – Sokol Bílá Hora
Nerudovské ,,Co s ním?“ bylo pravního hřiště plánujeme z důvodu
7.
18. 10.
SO
8.15
SK Střešovice „B“ – SK Ďáblice
předmětem mnoha diskusí. Z nich
8.
25. 10.
SO
10.15
SK Ďáblice – Slovan Bohnice
vyplynulo, že přednostně by se mělo
9.
2. 11.
NE
8.30
Loko Vltavín – SK Ďáblice
zřídit hřiště na volejbal a nohejbal.
Urychleně bylo třeba řešit také „ přemístění“ prkénkářů z prostoru budoucího náměstí, kde jejich působení
v prostoru pece cihelny začalo být po
všech stránkách neúnosné.
Přijďte si zahrát tenis!
V první fázi byla využita nabídka
Tenisový oddíl TJ Ďáblice zve všechny zájemce na turnaj ve dvouhře ASA
fy ASACEN s.r.o., která bezplatně
Ďáblice Open, který se koná v sobotu 20. září v areálu v Kokořínské ulici
pro celou lokalitu zpracovala návrh omezených finančních prostředků až
a jehož sponzorem je společnost A.S.A. Praha. Pokud si s raketou a tenisákem
sportovně-rekreačního využití . Bohu- na příští rok. Zde chceme zřídit další
aspoň trošku tykáte, neváhejte a přijďte si vyzkoušet, jak na tom jste.
žel se ukázalo, že tento návrh je pro- asfaltový povrch, který by rozšířil
Turnaj se bude hrát podle počtu účastníků buď ve skupinách nebo klasiczatím nepoužitelný.
možnost obohatit tuto plochu o další
kým vyřazovacím způsobem. Prezentace je na tenisových kurtech v sobotu
V druhé fázi byly osloveny dvě dal- překážky a dobudovat zde tak komráno mezi 7.45 a 8.00 hod., hned poté bude turnaj rozlosován a rozehrán.
ší firmy, které nabízely zhotovení po- pletní skateboardové zařízení.
Startovné je symbolických 50 Kč, pro nejlepší jsou připravené zajímavé cevrchu hřiště pro míčové hry, aby zpraV této souvislosti bychom chtěli
ny. Občerstvení bude pochopitelně zajištěno. Podmínkou účasti je jediné:
covaly nabídky. Bylo jasné, že odstra- využít i grantů, vyhlášených pro obtenisky, nikoli obuv na přespolní běh!
(t)
nění asfaltových cest a zřízení zcela last volného času dětí a mládeže a obnového povrchu budoucího hřiště ne- last tělovýchovy na rok 2004 Radou
připadá pro výsledné astronomické hlav. města Prahy.
náklady v úvahu. Po dohodě komise
V roce 2004 nezůstane samozřejsportovní a komise školské a kulturní mě jen u jmenovaného sportoviště.
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů v Městské
Chceme dovybavit i ostatní lokality:
části Praha – Ďáblice v 2. pololetí roku 2003
Koníčkovo nám., ulici Chřibskou,
Určené termíny: 3. a 4. října 2003
Kosteleckou a Na Znělci. Ty bychom
7. a 8. listopadu 2003
chtěli doplnit především atrakcemi
pro malé děti, včetně příp. instalace
Kontejnery budou přistaveny na obvyklých stanovištích:
branek na míčové hry nebo betono● na Koníčkově Náměstí ● v ulici Leginářů ● v ulici Na Terase ●
vých stolů na stolní tenis.
v ulici Květnová (v zálivu komunikace před č. p. 448)
Ing. Jaroslav Černý, místostarosta

ASA Ďáblice Open

Kontejnery v obci
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Z KOMISÍ

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)

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
dikůru, ke kadeřníkovi atd.
V DOBĚ OD 8. DO 16. HODIN.

Jitka Kolářová
LEVNÁ A KVALITNÍ
MÓDA Z DRUHÉ RUKY

Den zvířat

Školská a kulturní komise ve spolupráci s komisí životního prostředí si
dovolují pozvat všechny milovníky
a chovatele zvířat z Ďáblic na oslavu
Dne zvířat. Uskuteční se v neděli
28. 9. 2003 od 15 hodin v prostorách
základní školy.
Na akci jste vítání i se svými zvířecími miláčky, které budete moci představit divákům a popovídat si o nich
se zkušenými chovateli.

Vybíráme z programu:
1. Povídání o fretkách (chovatelé fretek představí své miláčky)

2. Policejní pes (profesionální policejní psovod ukáže, co dovede jeho
čtyřnohý pomocník)
3. Soutěž psů ve skoku do dálky a do
výšky o ceny
4. Soutěž o nejpodivnějšího zvířecího
miláčka
5. Kreslení zvířat o ceny (pro děti)
6. Chovatelská poradna
Změna programu vyhrazena, překvapení nevyjímaje.
Dárek dostane každý, kdo přijde
s nějakým zvířátkem.
Informace: Mgr. Lea Smrčková,
tel. 603 509 662

OZNÁMENÍ
Firma Autobahn Arcade Strateboard poﬁádá ve spolupráci se sportovní
komisí zastupitelstva mûstské ãásti ëáblice v sobotu 20. záﬁí 2003 závody
na skateboardech a to na hﬁi‰ti u hospody U krále Holce.
Program: 10.00 trénink, 11:00 začátek závodů ve skateboardu
(obtížnost 8), konec 16.00.
Hudba a občerstvení zajištěno.

VÝZVA PRO OBČANY
V návaznosti na dříve dokončenou rekonstrukci a výstavbu jižního
a západního úseku ulice Osinalická
je potřeba nově vymezit a doplnit
stávající uliční značení. Do budoucna by mělo být označení OSINALICKÁ omezeno na stávající ulici
od ulice Na Terase (na severu) až po
novou ulici K Náměstí (na jihu).
Komunikaci, křižující Osinalickou
od západu na východ – od ulice Kučerová po jižní úsek ulice Prácheňská (u býv. cihlářské pece) – je nutné pojmenovat.

Z pověření starostky D. Ševčíkové
proto vyzýváme občany Ďáblic
k předkládání návrhů na název výše
uvedené komunikace a to v termínu
do konce října a to na Místním úřadě.
Probíhající výstavba rodinných
domů jak západně od Šenovské, tak
i východně od Ďáblické bude již
v příštím roce vyžadovat, aby byly
pojmenovány nově vznikající ulice.
Návrhy na vhodné názvy je rovněž
možno bez časového omezení předkládat na Místním úřadě.
J. K.

ĎÁBLICKÉ ROŽNĚNÍ

Na Hranicích 20
Praha 8 - Čimice

aneb
BIGBÍTOVÁ TAŠKAŘICE

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

Anketa: Promítání ve škole

✁

Prosíme všechny zájemce o promítání filmů ve školním kině
o vyplnění následující ankety. Vyplněný lístek vystřihněte a vhoďte
do 15. října do schránky na školní budově.
1. O pravidelné promítání ve škole:
mám zájem
O
nemám zájem
O
2. Vyhovují mi začátky promítání v:
O
18 hodin
19 hodin
O
20 hodin
O
(v ................. hodin)
O
3. Zajímají mě převážně filmy:
O
cestopisné
muzikály/hudební
O
sci-fi
O
akční
O
rodinné
O
animované
O
jiné (uveďte jaké).............................................................. O
mám zájem o tyto konkrétní filmy:……................................
.......................................................................................... O

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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