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HASIČI V ĎÁBLICÍCH

105. výročí založení hasičů v Ďáblicích

Sbor Dobrovolných hasičů Ďáblice
oslaví tento rok již 105. výročí od
svého založení. O jeho minulosti toho
moc nevíme, a proto se spíše zaměříme na jeho současnost, která bude
o to jistě zajímavější. Povíme vám, co
vše jsme za tento rok
zvládli, co v současné době děláme a nakonec i to, jaká je naše představa, co chceme dokázat a čeho
chceme docílit.
Funkční Sbor dobrovolných hasičů a Jednotka požární ochrany
kategorie V. nejsou
v Ďáblicích dlouho.
Dříve část našich hasičů působila v Čakovicích, kde se členové scházeli u starosty sboru doma (čakovická hasičská stanice je od roku
1991 pekárnou). Ve chvíli, kdy se spojily sbory z Čakovic a Ďáblic, se celá
skupina přemístila právě na hasičskou
stanici do Ďáblic, která nebyla využívána. Tamní sbor dobrovolných hasičů
spíše nefungoval a spojením došlo k tomu, že Ďábličtí mají opět fungující
SDH a JPO, které smluvně vykonávají
kompletní požární ochranu ještě v Čakovicích, Miškovicích, Třeboradicích
a Hovorčovicích. Tyto městské části
a obec sdružily finanční prostředky na
požární ochranu a tím značně ušetřily
v rozpočtech na samostatné financování
jednotlivých jednotek požární ochrany.
Podmínky, do kterých přešli členové
sboru a jednotky, nebyly moc dobré.
Hasičská stanice, pronajatá v tu dobu
k bydlení a podnikání, byla z větší části
vybydlená. Přesto zůstala alespoň jedna
garáž hasičům, kde s obtížemi a ve vel-

mi stísněných podmínkách dávali dohromady odhlášené výjezdové vozidlo
CAS 25 Škoda 706, aby mohli vůbec
začít vykonávat svou činnost. „Hasičárna“ byla v Ďáblicích absolutně „zabitá“
díky bývalému starostovi SDH panu
Karlu Dvořákovi. Od
něj jsme do dnešního
dne neobdrželi ani
kroniku, natož ostatní
podklady. Kronika by
nám velice pomohla,
abychom také mohli
pozvat bývalé členy hasičského sboru na 105.
výročí a také se dočetli,
jak dříve fungoval SDH.
Dnes je již situace
o mnoho lepší. Máme
v užívání celou budovu a postupně si
jí opravujeme a zvelebujeme, jak naše
síly a finanční prostředky stačí. Bohužel ale finančních prostředků mnoho
není. Příští rok by měla budova projít
celkovou rekonstrukcí. Snad se tak
stane. Nyní se hlavně věnujeme opravě výjezdových vozidel. Jsou to vozidla AVIA, která by se měla ukázat
v novém již na 105. výročí a vozidlo
CAS 25 Škoda 706 RTHP, které je
nyní na střední opravě.
A nyní krátce o tom, o co se vlastně jako hasiči snažíme? Když se řekne dobrovolný hasič, tak každému
hned proběhne hlavou myšlenka
a vzpomínka na film „Hoří má panenko“. Tento film nezanechal v lidech dobré mínění o dobrovolných
hasičích. Každý si totiž řekne, že
„dobráci“ sedí akorát v hospodě
a jsou věčně „namol“. K zásahu přijedou pod vlivem alkoholu a pak to také podle toho vypadá.

Náš sbor a jednotka se rozhodla jako mnoho jiných dobrovolných jednotek - jít zcela jinou cestou, která je
v souladu s naším vstupem do Evropské unie. Chceme lidem ukázat, že
jsme „dobrovolní profesionálové“
a podle toho se také chováme. Občané nás naleznou každý den ve službě
na HS-Ďáblice a to ve všední den od
18.00 do 23.00 hodin a o víkendech
od 9.00 do 23.00 hodin. Po rekonstrukci hasičské stanice budeme sloužit až do rána 6.00 druhého dne na
stanici. Službu má vždy alespoň
zmenšené družstvo 1+3, které vyjíždí
do 2 minut od nahlášení případu,
když jsme přímo na stanici. Myslíme
si, že je také nutné sdělit, že mnoho
hasičů, kteří jsou v Ďáblicích, nemá
v tomto místě trvalé bydliště a sjíždí
se z různých koutů Prahy. Například
od Modřan, Jižního města, Černého

mostu, Kyjí, Proseka, Letňan, Čakovic, Libně, Kobylis, Bohnic, Hloubětína, Hrdlořez atd. Pokud se však vyhlásí poplach, tak jednotka je na místě
události v plné zbroji do 30 minut.
Před ní sem samozřejmě operativně
přijíždí naše hasičská technika se
zmenšeným družstvem, které slouží
na stanici.
Naše jednotka se snaží vzdělávat
a profesionalizovat (děláme to zcela zadarmo). Důkazem toho jsou taktická
cvičení, kde se musíme chovat tak, jako
bychom byli u opravdového zásahu.
Jen namátkou - dopravní nehoda se zraněnou osobou a požárem, požár travního porostu atd. Náš velitel na nás
chystá i takové věci, jako jsou čtyři taktická cvičení za sebou, abychom zjistili,
jaké to je, když musíme vyjet několikrát po sobě nebo od zásahu k zásahu.
Pokračování na str. 2 ➮

ZAMYŠLENÍ

Podělme se s ostatními

Skončila doba dovolených, krásné
slunné léto - nakonec až přespříliš
teplotně palčivé – a s „babím létem“
podzimu máme zase všichni víc času
a prostoru pro své soukromé zájmy,
koníčky, zkrátka pro svá hobby. Není
tajemstvím, že i u nás v Ďáblicích má
řada spoluobčanů všeho věku poměrně velký zájem zejména o pejskaření
a to na nejrůznější úrovni. Mnohem
méně se však ví o tom, že mezi námi
žijí také jedinci, jejichž soukromé zájmy se orientují též na méně obvyklé,
někdy až raritní koníčky. Byli bychom velmi rádi, kdybychom mohli
právě na stránkách našeho Ďáblické-

ho zpravodaje se též s nimi podělit
o jejich radosti a strasti.
Proto také jsme již v tomto čísle
nově zařadili rubriku „NAŠE HOBBY“, kterou bychom chtěli nastartovat pokud možno pravidelné uveřejňování příspěvků k tomuto tématu.
To se nám však může podařit jen za
pomoci Vás všech, kteří nějaké zajímavé koníčky „pěstujete“ nebo kteří
o takových nadšencích mezi námi víte a upozorníte redakci Zpravodaje.
Očekáváme netrpělivě Vaše podněty a předem děkujeme za Vaši laskavou ochotu.
Jan Kolář, redakce
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Zdeňku Drtinovou, radní a zastupitelku
■ Jste členkou Zastupitelstva a také Rady
MČ Ďáblice první rok. Co vás vedlo ke kandidatuře do zastupitelstva a splnila práce na radnici
Vaše očekávání?
Důvodů, které mě vedly ke kandidatuře, bylo
hned několik. Již koncem minulého volebního období jsem se účastnila veřejných schůzí, ale neměla
jsem možnost přímo nahlédnout do zákulisí projednávaných věcí. Takže to byla tak trochu přirozená
lidská zvídavost proniknout do tajů práce radnice.
Také v tom asi hrála roli jistá nespokojenost
a značná touha něco změnit. S tím souvisí i to, že
dosavadní zastupitelstvo mělo poměrně vysoký věkový průměr, takže jsem měla trochu pocit, že ztrácejí motivaci, která se vztahuje k tomu, že rozhodu-

jí o věcech, které se zdánlivě týkají mladších generací, aniž by znali jejich přání a zabývali se jejich
potřebami. A zároveň pro mě byly motivací děti,
kterým se v současné době hodně věnuji, protože
kromě toho, že jsem členkou finančního výboru
a Rady MČ Ďáblice, tak se mimo zastupitelstvo zabývám sportovními aktivitami v Ďáblicích.
Spolupráce na radnici z počátku nebyla snadná,
navzájem jsme příliš neznali názory každého z nás,
přes to jsme se museli respektovat. Rozhodně tu ale
byly ambice prosadit nové věci, a také se časem
ukázalo, že když se lidé poznají, ujasní si dané věci, tak je komunikace podstatně jednodušší a je
možné dospět k takovému výsledku, který by byl
přijatelný pro všechny. Samozřejmě život je otázka

kompromisu, který se stále snažíme hledat i my,
protože najít společnou řeč je jak pro práci v radě,
tak v zastupitelstvu velmi důležité. Ačkoliv rok není ještě dostatečná doba na nějaké bilancování,
z mého pohledu jej však lze hodnotit pozitivně
v rámci toho, že spolupráce obou stejně silných
opozičních sdružení nastartovala určitý směr na jakési úrovni. K této věci bych ještě ráda podotkla, že
někdy i malicherné záležitosti jsou zdlouhavě řešeny vzhledem k pomalým peripetiím našich institucí, které se pak odráží v dlouhodobém řešení daných problémů a řádný občan je může vnímat jako
neschopnost komunikace mezi těmito dvěma komunitami, které samozřejmě tvoří jeden celek.
Pokračování na str. 2 ➮
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105. výročí založení hasičů
A o co nám vlastně v tomto případě jde? Naučit se vše natolik dobře,
abychom nikdy neselhali u opravdového zásahu. Když budeme sedět na
hasičské stanici a povídat si, tak se to
jen těžko naučíme. Za poslední dva
měsíce měla jednotka šest cvičení
a z toho jedno cvičení komplexní, po
kterém jsme byli ještě povoláni jako
záloha na stanici HZS - 3 Holešovice. Všichni profesionální hasiči z této stanice byli u požáru mrazíren
v Praze-Sedlci. Doháníme tím i resty

hasičům. Proto naše jednotka zvolila
takový náročný a intenzivní výcvik.
V tuto chvíli má jednotka v péči pět
hasebních obvodů - Ďáblice, Čakovice, Hovorčovice, Třeboradice a Miškovice. Od začátku tohoto roku máme
již kolem šedesáti výjezdů, což není
zrovna málo. Namátkou vybereme požár domu v Ďáblicích, požár dřevěných palet v Březiněvsi, požár pole ve
Vinoři, požár skladu ledniček v Satalicích a samozřejmě také výjezdy k velkému množství nepovoleného pálení
a ochrany životního prostředí.

ve výcviku, které jsme měli v předchozím pololetí za vedení bývalého
velitele.
Spolupráce s Hasičským záchranným sborem Praha a HZS Středočeského kraje, sbory a jednotkami SDH
je na dobré úrovni, ale ještě je v rámci spolupráce co zlepšovat. Výsledkem naší dobrovolné práce nemá být
konkurování profesionálním hasičům
- jak si snad mnozí myslí. Prohloubením dnes již úzké spolupráce s HZS
ČR a s ohledem na náročný výcvik
a práci profesionálních hasičů budeme v případě potřeby fungovat jako
plnohodnotná záloha profesionálním

Jednotka tu není jenom proto, aby
čekala na to, až bude někde hořet.
Loni v létě byla na povodních a letos
v létě se starala o zavlažování fauny
a flory. Rybníček v Tausigově ulici
jsme plnili dva dny, kropili jsme
stromy a keře v parku v Čakovicích,
také jsme doplňovali vodu do jezírek
v Ďáblickém lese, likvidovali obtížný hmyz, zachraňovali zvířata, majetek, řežeme stromy, které hrozí spadnutím, atd.
Zajímáme se i o různé specializace
a chceme vytvořit tým, který se na
sebe bude moci spolehnout a bude
umět poskytnou jakoukoliv pomoc

Foto: archiv
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v nejrůznější situaci. Každý musí
umět všechno, ale vždy musí být
alespoň jeden nebo dva z nás, kteří to
budou umět ještě lépe. Nováčky čekají školení spojového řádu, řádu
strojní služby, školení nositelů dýchací techniky, školení práce ve výškách a hloubkách. Pro zájemce je
připraven i výcvik na raftech, potápění atd. Jak vidíte, není toho málo
co musí hasič umět.
Naše jednotka má i tým, který se
zúčastnil Mistrovství České republiky HZS na raftech na Trojském
kanále. Dvě družstva, která nás
reprezentovala, skončila na devátém
a šestnáctém místě. Příští rok si to
rádi zopakujeme a snad i umístění
bude lepší.
Několik členů se úzce zajímá
i o první pomoc a už se dle svých časových možností připravují na náročné období: čeká je 240 hodin služby
v nemocnici a nějaký čas služby
s Rychlou záchranou službou. Mají
před sebou i několik odborných
zkoušek.
O techniku se v převážné většině
staráme sami. Není nad to mít velice
dobrého strojníka, který má svou práci rád a dává do ní vše!!! V naší hasičské stanici Ďáblice máme tuto
techniku – automobilový žebřík AZ
30 IFA, cisternovou automobilovou
stříkačku CAS 25 Škoda, výjezdové
vozidlo Avia A30, vybavené agregátem na výrobu elektrického proudu,
tlakovou vodou na hašení požárů,
hydraulickými vyprošťovacími nůžkami, čerpadlem na vodu, osvětlovacím zařízením, prostředky předlékařské pomoci včetně nosítek, lezeckými prostředky pro záchranu, izolačními dýchacími přístroji, prostředky na
ochranu životního prostředí. Dále
máme ambulanci – sanitní vozidlo
pro paramediky, dopravní a velitelské
vozidlo. Všechna naše vozidla jsou
vybavena radiostanicemi.
Chceme dokázat, že je na nás spolehnutí. Naším společným cílem je

začít nový rok 2004 vstupem do Jednotky požární ochrany kategorie III
s místní i celorepublikovou působností a navázat na naše dosavadní
dobré výsledky ve výcviku a při zásazích. S vybavením, které potřebujeme, skvělou partou a se spolehlivým
týmem. Chcete vstoupit do naší jednotky a být aktivním členem bez nároku na odměnu? Obraťte se, prosím,
na telefonní číslo 777 200 791, nebo
nás přijďte po telefonické domluvě
rovnou navštívit na naší stanici.
Vše je samozřejmě i o lidech, kteří
se aktivně účastní všeho, co se na hasičské stanici koná. Doufáme, že se
zvolením nové starostky paní Mášové
a nového velitele pana Mangla se
SDH a JPO Ďáblice budou ubírat jen
dobrým a správným směrem stejně
tak, jako tomu je za poslední měsíce.
Slušností je poděkovat.
Zvlášť chceme poděkovat starostkám městských částí Ďáblice a Čakovice, starostovi Hovorčovic, Magistrátu hl.m. Prahy za hmotnou a finanční pomoc, Hasičskému záchrannému
sboru ČR v Praze a Středočeském
kraji, radnici Prahy 8, firmě A.S.A.
Ďáblice a konečně i všem, kteří nám
fandí.
Držte nám palce a věřte, že se na
nás můžete kdykoliv obrátit. Vždyť
jsme tu pro Vás.
Zdenka Dočekalová,
členka jednotky PO

Kontakt: Hasičská stanice
dobrovolných hasičů Ďáblice
U Parkánu 765/6, 182 02 Praha 8
Nepřetržitá služba operačního střediska
HS-Ďáblice: 725 016 508,
www.IZDS.cz,
e-mail: hasici@izds.cz
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■ Jak jste sama řekla, jste členkou finančního
výboru MČ Ďáblice. Můžete čtenářům trochu
přiblížit činnost a povinnosti tohoto výboru?
Finanční výbor sestavuje rozpočet městské části,
řeší a navrhuje změny rozpočtu a sleduje tok financí.
V podstatě se jedná především o ekonomické a finanční záležitosti. Například, když přijde dotace od
Magistrátu Hl. m. Prahy, finanční výbor sleduje, zda
je tato dotace účelová, tedy určená na nějaký konkrétní projekt, nebo není, a pak navrhuje, jak tento
finanční zdroj nejlépe využít k potřebám v obci.
Největším finančním přínosem pro naši obec je
kompenzace za umístění a provoz skládky na katastru MČ Ďáblice. Finanční výbor má 5 členů - předseda RNDr. M. Smrček, dalšími členy jsou - Ing. J.
Kolář, JUDr. T. Engel a Ing. S. Říman. Členem finančního výboru s hlasem poradním je také Ing.
V.Valtr, vedoucí finančního odboru MČ Ďáblice,
který s námi velmi úzce spolupracuje v rámci toho,
že jako vedoucí finančního odboru nejlépe ví, kde je
peněz nejvíce třeba. Na základě toho potom výbor
rozhoduje, kolik peněz a kam poputuje. Následně je
rozpočet nebo jeho změna postoupena radě, která ho
po podrobné analýze předloží na veřejné schůzi zastupitelstvu ke schválení. K tomu je zapotřebí sou-

hlasu nadpoloviční většiny zastupitelů. Rozpočet či
jeho změny jsou posléze vyvěšeny na úřední desce
a občané mají možnost je připomínkovat.
■ Je to už skoro tradice, že se ptám na osobní
cíl. Na to, čeho byste během svého působení na
radnici chtěla dosáhnout. Máte nějakou svojí
metu?
Vzhledem k tomu, že se velmi intenzivně zabývám již zmíněnými sportovními aktivitami, vztahuje
se i to, čeho bych chtěla dosáhnout, právě ke sportu.
Je téměř nemožné soustředit se na více oblastí, protože když chcete něco dělat pořádně, musíte se tomu
věnovat opravdu naplno a nerozdělovat svou pozornost do více sfér. Ve svém volném čase zastávám
funkci vedoucí mužstva pod SK Ďáblice, zajišťuji jeho organizaci a ze své funkce jsem zodpovědná fotbalovému výboru. Z toho plyne, že se snažím tlumočit požadavky tělovýchovné jednoty na radnici. Například mezi takové velké cíle patří náš plán na obnovu a rozšíření sportovního areálu v okolí
fotbalového hřiště. To přináší řadu jednání s majiteli
pozemků, protože tyto pozemky jsou převážně soukromé. Vzhledem k tomu, že z mládežnických mužstev zde máme fotbalovou přípravku (o které se
mohli občané dočíst v minulém čísle Ďáblického
Zpravodaje - pozn. red.) a mužstvo dorostenců, je ta-

ké nutno zajistit zlepšení dosavadního zázemí. To totiž nevyhovuje ani z hlediska hygienického, ani organizačního. Sociální zařízení pro tato mužstva je ve
stávající budově, děti se ovšem převlékají v dřevěných buňkách, postavených opodál. Znamená to, že
za nepřízně počasí děti musí přebíhat mezi zmíněnými objekty. Snažíme se v dětech podporovat nejen
fyzickou zdatnost, ale také ducha a smysl pro disciplínu, což je samozřejmě v současných podmínkách
dost náročné. Z toho důvodu bychom rádi zde v budoucnu vybudovali přístavbu s moderními kabinami
a sprchami pro hráče. Počítáme i s rozšířením škvárového hřiště tak, aby dosáhlo potřebných parametrů
a mohlo být plně využíváno i k utkáním v regulérní
soutěži. Tomuto záměru napomáhá i skutečnost, že
pozemky, obklopující současné hřiště, jsou v územním plánu určeny pro účely sportovního využití. Samozřejmě zvažujeme i výstavbu dalších sportovišť
v Ďáblicích, ale to je zatím především otázka financí.
Mým voličům bych ještě touto cestou vzkázala
dík za projevenou důvěru. Jak už bývá zvykem, nechci jen slibovat, ale v zásadě chci řešit Vaše problémy, neboť jsem rodilý „ďábličák“ a osud naší
obce mi zdaleka není lhostejný.
Děkuji za rozhovor.
Ptala se Tereza Adámková
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CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH

Dnes AKROS v.o.s.

Foto: autor

z toho v Ďáblicích je zaměstnáno 5
obchodníků a techniků a 3 skladníci.
Kromě toho, že v objektu v Ďáblicích je sídlo firmy AKROS v.o.s., je
zde umístěn velkoobchodní i maloobchodní prodej nerezového spojovacího a hutního materiálu. Zákazníci si zde mohou zakoupit šrouby,
matice, podložky, závitové tyče,
šrouby do plechu, lanka, karabiny,
řetězy, plechy, trubky, tyče, jekly,
kolena, fitinky a další zboží z nerezu. Ďáblickým občanům - při nákupu spojovacího materiálu pro vlastní
použití - poskytuje firma AKROS
ve Hvězdonicích (okr. Benešov)
slevu 10 %.
Kromě sídla v Ďáblicích má firma a v Tochovicích u Příbrami. V těchto
další provozovny v Praze 9 - Vinoři, provozovnách firma vyrábí: :
– silniční značení (mobilní zábrany,
ohrazení staveb a výkopů, držáky
a podstavce pro dopravní značky
apod.),
– výrobky pro stavebnictví (různé
druhy schůdků, provizorní stavební
dveře, zahrazovací a parkovací zábrany ),
– stojany pro aranžování v obchodech.
Tento sortiment je určen převážně
na vývoz do západních zemí. Firma
však vyrábí i další výrobky, určené
českým odběratelům. Jsou to například:
– různé typy mobilních skladovacích
regálů pro skladování zboží a výrobků na dřevěných paletách,
Foto: J. Kolář

Firma AKROS v.o.s. vznikla
v květnu roku 2000, její původní
sídlo bylo v bývalém Masokombinátu Čakovice. Po jeho zrušení působila firma v pronajatých prostorách v Tesle Hloubětín. V této době
firma zakoupila rozestavěný objekt
na rohu Kostelecké a Chřibské ulice, ve kterém měl být původně
bowling s restaurací. Firma zde vybudovala své sídlo a sklady. Právě
v září letošního roku uplynulo již
pět let od doby, co byl objekt zkolaudován a uveden do provozu.
Firma AKROS je ryze česká firma
a zabývá se jak obchodem, tak i výrobou. V současné době má se svými
pobočkami téměř 50 zaměstnanců,

Informacekompresory,
o hluku
vzduchotechnické systé-

V poslední době občané upozorňují
na zvýšenou hlučnost , pocházející ze
stavební činnosti a také z různých
provozoven.
Z tohoto důvodu zveřejňujeme několik informací, které vycházejí
z právního předpisu Nařízení vlády
502/2000 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Podle tohoto předpisu hluk ze stavební činnosti v době od 7.00 hod. do
21.00 hod. nesmí přesáhnout 65 dB
(A) a v noci 40 dB (A) v trvalé ekvivalentní hladině. V době od 6.00 hod.
do 7.00 hod. a od 21.00 hod. do 22.00
hod. nesmí přesáhnout 55 dB (A) v trvalé ekvivalentní hladině a pro práci
v tomto rozmezí je zapotřebí povolení
stavebního úřadu.
Pro zdroje hluku z provozoven (např. dílny, prádelny, výrobny, továrny)
a z jiných stacionárních zdrojů (např.

– průmyslové chladiče vzduchu pro
chlazení v potravinářském průmyslu
(pivovary, masokombináty, mrazírny apod.-viz obrázek),
– různé kovové plotové dílce (většinou podle požadavků zákazníka),
které jsou dodávány žárově zinkované nebo ještě navíc opatřené nástřikem práškovou barvou.
Větší část dodávaného sortimentu
je možno vidět na internetové adrese
firmy www.akros.cz.
Pro příští rok připravuje firma výrobu velkých grilů pro grilování selat
a podobné účely. Dále má v plánu
obohatit náš trh kovovým zahradním
nábytkem (židle a několik druhů stolů) a to buď žárově zinkovaným nebo
pro náročnější zákazníky v nerezovém provedení.
Ing. František Lalouček,
AKROS v.o.s.

my) je přípustná trvalá ekvivalentní
hladina pro den 40 dB - 50 dB a pro
noc 30 dB - 40 dB. Záleží, na jakém
místě se hluk posuzuje, zda uvnitř budovy nebo před fasádou.
Výše zmíněný právní předpis se
nevztahuje na hluk z běžného užívání
bytu, na hlasové projevy lidí a zvířat,
hudební projevy a hluk z činnosti
osob na veřejných prostranstvích.
V tomto případě se vzniklé spory řeší
v občanskoprávním řízení u soudu.
Podle sdělení Státního zdravotního
ústavu, který se zabývá měřením hluku, je vždy důležité posoudit závažnost vzniklého problému, protože se
bez měření nedá žádný hluk objektivně posoudit. Měření hluku je velmi
náročnou a drahou záležitostí.
Ing. H. Králíková
referát životního prostředí

Co si můžeme nového přečíst
V naší místní knihovně přibyly
v září tyto knižní přírůstky:
Ed Mc Bain – Ve víru velkoměsta
Bradbury R. – O půlnoci tancoval
drak
Brambach J. – Kleopatra
Bernhrdt W – Temná spravedlnost
Blake J. – Španělská serenáda
Bradfordová B. – Tři týdny v Paříži
Cartland B. – Jedinečná láska
Cooksonová C. – Odcizení
Clement P. – Experiment
Cornwelová P. – Nakažlivá smrt
Cornwelová P. – Kalné vody
Cunnigham M. – Hodiny
Deaver J. – Smrt pornohvězdy
Delinsky B. – Slepá ulička
Deveraux J. – Navždycky
Gordon N. – Rabi
Higgins C. M. – Žena v mramoru

Higgins C. C. – Červené oči
Hercíková I. – Pět holek na krku po
třiceti letech
Hui Wei – Shanbai Baby
Christie A. – Záhada sedmi ciferníků
Jamesová P. D. – Smrt v sutaně
Keyesová M. – Dotek hvězd
Krentzová J. - Záhadná mozaika
Quik A. – Modrý drahokam
Lustig A. – Krásné zelené oči
Marschová N. – Vážná chyba
Oppel K. – Ďábelská léčba
Parkerová B. – Klientka
Patterson J. – Spirála zločinu
Plaidy J. – Šarlatový plášť
Roberts N. – Smrtící věrnost
Roberts N. – Tři osudy
Thibaux S.M. – Otrokyně
Waller R. S. – Madisonské mosty
Ivana Midlochová, knihovnice
(Placená inzerce)
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Foto: J. Kolář

Proč se právě kůň stal mým „koníčkem“? Naše rodina vždycky chovala
a chová spoustu zvířat, takže mě už
jako velmi malé dítě zaujala zvířata
i rostliny jako takové a od zaujetí
a nadšení není daleko k činu. Snad jako všechny děti, které chtěly nějaké
„své“ zvířátko, jsem měla postupně
svá morčata, kočku, psa, králíka, rybičky - ale přesto jsem toužila vždycky mít koně. Nevím, čím mě zaujali
zrovna koně, snad svou elegancí, harmonií v pohybu, krásou, ale postupně
začali všechna ostatní zvířata převy-

šovat. Sbírala jsem pohledy koní, četla knihy o koních, sledovala pořady
o nich a běhala pokaždé k oknu, když
jsem slyšela klapot podkov koní
z místního jezdeckého klubu, kteří se
vraceli z vyjížďky.
Ve třinácti letech se mi začal plnit
sen – byla jsem přihlášena do jezdeckého oddílu. Zde jsem vydržela dva
roky, za které jsem se naučila perfektně kydat hnůj a čistit koně. Na koně
jsem se ovšem dostávala sporadicky,
přednost měli jezdci, kteří už jezdit
uměli a připravovali si koně na závody. Pak jsem přestoupila do soukromé
stáje na Střížkově, kde jsem mohla
i jezdit. Zde jsem se poprvé potkala
s huculy- s koníky, kteří mě natolik
ovlivnili, že při výběru svého vlastní-

ho zvířete jsem dala tomuto plemeni
přednost. Musím přiznat, že ze začátku se mi zdáli malí, tlustí, oškliví, líní
a hloupí. Trochu jsem nad nimi ohrnovala nos, protože postrádají tu nohatou
eleganci koňských aristokratů a navíc
mají „svoji“ hlavu, ale čím blíže jsem
je poznávala, tím více se můj zájem
přenášel od velkých koní právě k nim.
Teprve při studiu České zemědělské univerzity jsem si definitivně splnila své přání a koupila si vlastního
koně. Pořídila jsem si odstávče klisničku plemene hucul. Kobylka, kterou
jsem si koupila, se jmenuje Cibulka
a je to světlá hnědka s úhořím pruhem
a bílými odznaky na hlavě. Využívám
ji k rekreačnímu ježdění. Narodila se
před sedmi lety na hřebenech Brd, odkud jsem si jí jako ani ne šestiměsíční
hříbátko přivezla domů. Ustájená byla
dva roky na Střížkově a nyní je již pátým rokem ve Zdibech. Už jako malá
se vyznačovala velmi přátelskou povahou a přiměřeně velkou inteligencí,
kterou bohužel často používá hlavně
k získávání žrádla „navíc“.
Tím, že jsem si ji pořídila, jsem na
sebe vzala i velkou odpovědnost. Mít
koně, to není jen spousta radostí a potěšení, ale mnoho starostí, práce a času, který člověk musí každodenně svému svěřenci věnovat. Každý den, bez
ohledu na počasí, je nutné koně obstarat, čistit ho, pečovat o kopyta, vychovávat a učit ho. Je nezbytné zajistit mu
každodenní pohyb ve výběhu, brát ho
pod sedlo nebo na procházky. A pokud se rozhodnete pro levnější variantu ustájení, tak i denně vyčistit box
a potom se podílet na dalších pracích
kolem ustájení – jako skládání sena
a slámy, údržba výběhů a oplocení
atd. Nezanedbatelné jsou i finanční
výdaje; výše ceny za ustájení se stanoví podle toho, zda se o svého koně
chcete sama kompletně starat a nebo
si veškerou péči zaplatíte a práci za
vás udělá stájník. Vše záleží na vašich
časových i finančních možnostech.
Dále se musí počítat s výdaji za kováře, veterináře, pořízení a udržování

Foto: J. Jiříková

KDYŽ KONÍČEK J E K Ů Ň

sedlového materiálu a další výbavy,
která ke každému koni náleží.
Kromě běžných, starostí, spojených
přímo s držením koně, se majitel musí
zabývat spoustou papírování, které je
dané novým plemenářským zákonem
a vstupem do EU.
Přes všechna tato opatření a těžkosti si myslím, že stojí za to koně chovat. Tato úžasná stvoření dokáží dát
člověku pocit sounáležitosti s přírodou , klidu a odstupu od malicherných starostí všedního života. Dokáží
léčit jak lidskou tělesnou schránku,
tak i jeho duši a svými výjimečnými

vlastnostmi povýšili - v dnešní přetechnizované době - z obyčejného
hospodářského zvířete na zvířecího
přítele člověka, jakými jsou třeba psi,
kočky a další „miláčci“.
Jedno velmi staré arabské přísloví
říká, že nejkrásnější pohled na svět je
z koňského hřbetu. Nechci tvrdit, že
opravdu nejkrásnější; být pilotem asi bych tvrdila, že nejkrásnější pohled na svět je z letadla, být astronautem – tak jedině z oběžné dráhy, ale
přesto všechno ten pohled z koňského hřbetu stojí za to!
Ing. Jitka Jiříková

SAMOSPRÁVA

Pozvánka

Vedení MČ Praha - Ďáblice a Základní škola, U Parkánu 17 Vás srdečně zvou na koncert, který se
uskuteční u příležitosti 85. výročí
vzniku samostatného Československého státu.
V úterý 28. 10. 2003 v 18.00 hodin
po slavnostním zahájení zazní v atriu
Základní školy v podání Telemannova

kvarteta hudba A. Dvořáka, B. Smetany, J. S. Bacha, W. A. Mozarta a dalších skladatelů. Sponzorem koncertu
je společnost A.S.A. v Ďáblicích.
Dále oznamujeme všem občanům
Ďáblic, že se letošní slavnostní ohňostroj na oslavu vzniku československého státu dne 28. října 2003
starostka
nebude konat.

Úřad MČ Praha – Ďáblice informuje
Příspěvky občanům Ďáblic na vyvážení domovního odpadu za rok 2003
budou vypláceny podobně jako v minulých letech, avšak až v prvním čtvrtletí roku 2004. Bližší údaje budou včas uveřejněny.
Vlastimil Fouček, tajemník ÚMČ Praha – Ďáblice

(Placená inzerce)
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Začátkem října lidé na celém světě už déle než sedmdesát let oslavují Den zvířat.
Dne 4. října totiž zemřel
svatý František z Assisi, patron všech němých tváří.
Letos jsme se rozhodli
připomenout to také u nás
v Ďáblicích. Chovatelů
a milovníků zvířat zde žije
více než dost. A mnozí

OZNÁMENÍ
Zveme všechny chovatele a milovníky zvířat na výstavu Praga Agro,
která se uskuteční v Pražském veletržním areálu Letňany ve dnech 23. až
25. října 2003. V areálu mimo jiné uvidíte národní výstavu masného skotu,
ovcí a koz, chladnokrevných koní a 4. celopražskou výstavu drobného zvířectva i s účastí našich ďáblických chovatelů. Více informací najdete na
www.pragaagro.cz

Kontejnery v obci
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů v Městské
části Praha – Ďáblice v 2. pololetí roku 2003
Určené termíny: 7. a 8. listopadu 2003
Kontejnery budou přistaveny na obvyklých stanovištích:
● na Koníčkově Náměstí ● v ulici Leginářů ● v ulici Na Terase ●
v ulici Květnová (v zálivu komunikace před č. p. 448)

Změna dopravního značení
Občané Ďáblic často a oprávněně kritizují obtížnou průjezdnost Kokořínské ulice v místě
restaurace Na Růžku zvláště
v poledních hodinách. Návštěvníci restaurace nerespektují dopravní značku zákaz stání
a parkují zde neomezenou
dobu
a navíc většinou v protisměru.
Po dohodě
s odborem dopravy Prahy 8

a po schválení Policií ČR proto dojde v průběhu měsíce října ke změně
dopravní značky, která vyznačí „zákaz zastavení“ v úseku Legionářů–
Ďáblická.
Upozorňujeme na tuto podstatnou
změnu občany, zvláště řidiče.
Doufáme, že respektováním nové značky, se zlepší
průjezd Kokořínskou ulicí
a vjezd na frekventovanou křižovatku s ulicí
Ďáblickou.
Ing. Jaroslav Černý
zástupce starosty

v celém areálu různé soutěže: o nejkrásnější kresbu zvířecího miláčka
(z nichž byla uspořádána improvizovaná výstava), o to, který pejsek doskočí nejvýš a nejdál, a také o nejkurióznějšího zvířecího kamaráda.
Všichni lidští účastníci se dobře bavili, děti ocenily i množství cen v podobě časopisů o zvířatech, plakátů,
hraček i sladkostí. A ti zvířecí nijak
neprotestovali.
Děkujeme všem, kteří ke zdaru akce
přispěli. Zvláště členům Klubu chovatelů fretek, zástupcům Policie ČR
a Nakladatelství MINERVA CZ za časopisy Náš miláček, Svět psů, Naše
kočky a za plakáty jako dárky pro děti.
Za Školskou a kulturní komici
a Komisi životního prostředí
Martin a Lea Smrčkovi

Eko-centrum „Poznáním
k ochraně“ po prázdninách opět
zahajuje svoji činnost
– základní tábornické dovednosti (signalizace, orientace, práce s mapou),
život v přírodě, základy ekologie,
poznávání rostlin a živočichů, výlety a spousta her...
– kontakt: E. Říhová 602 870 762, P.
Šmídová 605 702 304
Kroužek mikroskopování
– každý čtvrtek od 16 hodin
– pro středoškoláky
– VŠ lektorka
– základy mikroskopování, odborné
informace o pletivech, tkáních,
chromozomech, mikroorganismech,
trvalé preparáty...
– dobré jako příprava na biologické
Ďáblické Eko-centrum se nachází
olympiády nebo zkoušky na VŠ
přímo na rohu Kokořínské a Květno- – kontakt: M. Svobodová 777 065 579
vé ulice. Jeho součástí je herpetologická chovná stanice se želvami ba- Veselé zpívánky o přírodě
henními, chameleónem, hroznýšem – pro zpěvné děti i dospělé
a užovkami červenými a tajvanskými. – zazpíváme si společně originální
písničky o tom, jak máme rádi příPro potřeby členů kroužků zde
rodu a jak je třeba ji chránit...
slouží plně vybavená klubovna s videem, foto-technikou, mikroskopy – kontakt: ing. Jiří Haleš 605 916 514
a knihovničkou.
V pondělí 3. listopadu pořádáme od
Po prázdninách znovu otevíráme 15 hodin den otevřených dveří a večer
téhož dne přednášku s Ing. Jiřím Hakroužky pro děti a mládež:
lešem o Sahaře (fauna a flora Sahary,
Zoologický kroužek
Tuarégové - jejich život a zvyky...).
– každé úterý od 17 hodin
Připraveno je i malé občerstvení.
– pro středoškoláky
Vstupné dobrovolné.
– VŠ lektor
Petra Šmídová
– obecná zoologie, ornitologie (kroužkování a odchyt ptáků), herpetologie, drobní savci, sociální chování
zvířat, základy přežití v přírodě...
– kontakt: R. Policht 721 971 388
Tábornicko-přírodovědný kroužek
– každou středu od 15.30 do 17. 30 hod.
– pro děti (nejen) z 5. a 6. tříd
Foto: P. Šmídová (2x)

z nich, zvláště z řad dětí, využili možnosti pochlubit se se svými domácími
mazlíčky před ostatními. Tak jsme se
mohli na vlastní oči přesvědčit, že
v naší obci nežijí jen lidé, ale také psi,
morčata, myšky, křečci a křečíci, želvy suchozemské i vodní, ba dokonce
tropičtí brouci zlatohlávci a exotické
noční ještěrky gekončíci.
Děti o svých miláčcích nadšeně vyprávěly do mikrofonu, na oplátku
všechny přijeli pobavit lidé z Klubu
chovatelů fretek, kteří nejenom předvedli fretky jako skvělé domácí společníky, ale zaujali také ukázkou renesančních tanců v historických
kostýmech - samozřejmě s fretkou
v náručí.
Vzápětí je vystřídal ostřílený policista - psovod David Vedral, který se
svým belgickým ovčákem Georgem
(Džordžem) názorně předvedl, co
všechno musí takový služební pes
umět, a také o své práci zajímavě povyprávěl. Po celou dobu probíhaly

Foto: M. Smrček (4x)

Den zvířat
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Z KOMISÍ

Ďáblické rožnění aneb bigbítová taškařice
areálu bývalého Dopravního hřiště
spoustu zvědavých zájemců.
Školská a kulturní komise v Ďáblicích se originálním nápadem rozhodla navázat na tradiční jarní ?čaro-

Foto: M. Smrček (3x)

Krásné letní počasí, pečené uzené
selátko točící se na rožni, bigbítová
revivalová hudba, zkrátka možnost
příjemně se rozloučit s odcházejícím
létem přilákala v sobotu 20. září do

dějnicové? veselice a využít při tom
nabídky svého kolegy pana Diviše,
jinak člena bigbítové skupiny Skeletor. Kapela svým nasazením strhla
především mladší a střední generaci
(zatímco od té starší tentokrát vyžadovala trochu tolerance), pečeného
předuzeného vepříka pak svorně
ochutnali snad všichni.
Byla příležitost k poslechu pěkné

hudby, k tanci, i k mnoha přátelským
setkáním a rozhovorům, byl čas na
chvíli se zastavit a vychutnat si radost z toho, že se nás sešlo tolik a že
si máme co říci. S teplým dlouhým
létem jsme se rozloučili příjemně
a kdo ví, možná se z letošní novinky
časem stane další ďáblická tradice.
Za ŠKK
Lea a Martin Smrčkovi

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Nový školní rok v základní
i mateřské škole začal

Z nového školního roku uběhl
již skoro měsíc, přesto bych se
ještě ráda vrátila k tomu uplynulému a krátce ho zhodnotila.

stupeň paní učitelka Fraňová, která učí
především fyziku a matematiku. Tak
jako v minulém školním roce i letos
ve škole pracuje výchovná poradkyně
paní učitelka Jelínková a drogový preventista pan učitel Černohorský.
Ve škole bude opět otevřena knihovna pro všechny žáky. Pochopitel-

Foto: J. Kolář

chačům. Koncert zahájil pěvecký
soubor pod vedením paní učitelky
Myslivcové. Následovala jednotlivá
vystoupení žáků ZUŠ. Závěr obstaral
Ve školním roce 2002 – 2003 nav- opět pěvecký soubor školy. Koncert
štěvovalo ZŠ 214 žáků, z toho 120 žá- byl velmi zdařilý a věřím, že se nám
ků 1. stupeň a 94 žáků stupeň druhý. podobnou akci podaří zopakovat
Průměrný prospěch žáků školy byl v období Vánoc.
1,47. Z toho průměrný prospěch žáků
prvního stupně činil 1,24 a žáků druhého stupně 1,70. S vyznamenáním
prospělo 52 žáků V. – IX. Třídy, tj.
43,7% žáků, u kterých lze prospěch
s vyznamenáním hodnotit.
Devítiletou povinnou školní docházku splnilo 20 žáků a všichni byli
přijati na střední školy nebo střední
odborná učiliště. Rovněž žáci, kteří
se rozhodli studovat na víceletých
gymnáziích, byli u přijímacích pohovorů úspěšní. Ke studiu byli celkově
přijati 3 žáci ze VII. třídy a 6 žáků ze
třídy V.
Ve škole pracovalo 6 kroužků (pěvecký, paličkování, ping-pongu, aerobicu, fotbalový a počítačový), pro žáky I. – III. třídy byla firmou AVIS zajištěna výuka angličtiny a dále mohli
žáci v prostorách školy navštěvovat
ZUŠ a to jak hudební tak výtvarný
kroužek.
O jednotlivých akcích školy jsem
informovala průběžně, takže bych se
Nový školní rok byl zahájen 1. září.
vrátila jen k té závěrečné a to ke koncertu žáků, který připravila škola ve Do I. třídy nastoupilo 24 žáků, celkospolupráci s panem učitelem Sevru- vě základní školu navštěvuje 209 žákem. V dopoledních hodinách probě- ků. 62 žáků je přihlášeno do školní
hla generální zkouška. Pozorným družiny. Ta je v letošním školním roce
publikem byli žáci 1. stupně a určitě pro ranní i odpolední činnost umístěna
své spolužáky, vystupující na podiu, ve 3. patře. Do školy nastoupily dvě
obdivovali. Večer předvedli účinkují- nové paní učitelky. Na 1. stupeň paní
cí své umění v sále školy rodičům, učitelka Pohludková, která je zároveň
prarodičům i všem ostatním poslu- speciální pedagožkou školy a na 2.

ně bude pracovat i řada kroužků – pěvecký, paličkování, ping - pongu, počítačový a keramický. Výuku angličtiny pro žáky I. – III. třídy i jako doplňkovou výuku pro vyšší ročníky bude ve školním roce 2003 – 2004
zajišťovat jazyková škola SCHOOL
TOUR. Nadále bude ve škole rovněž
zajištěna výuka ZUŠ a to jak hudební
tak výtvarná.

Také mateřská škola zahájila svoji
činnost 1. září a to 1. a 2. oddělení
v budově MŠ, 3. oddělení v budově
ZŠ. V ZŠ mají děti k dispozici jednu
třídu a sociální zařízení v přízemí
hlavní budovy, druhou, určenou k odpolednímu odpočinku, v prvním patře. K dispozici jsou jim ovšem i ostatní prostory školy, především tělocvična a sál s klavírem. Stravování je zajištěno rovněž v budově školy.
Ve školním roce 2002 – 2003 navštěvovalo školku 73 dětí, nyní je to
78 dětí. Složení pedagogického sboru
i ostatních zaměstnanců v MŠ zůstalo
shodné, jako v uplynulém školním
roce. Z MŠ odešlo do první třídy 19
dětí a nastoupilo 24 dětí nových.
Rovněž ve školce budou pracovat
kroužky s obdobným zaměřením jako
loni. Jde především o hudební a výtvarný kroužek a dále se jedná o výuku angličtiny, zajišťovanou agenturou
AVIS, tanečky pod vedením paní
Dluhošové a hru na flétnu pod vedením paní učitelky Pražské. Několik
dětí bude navštěvovat i keramický
kroužek ve škole.
Závěrem bych ráda poděkovala
všem rodičům dětí MŠ i žáků ZŠ za
trpělivost a pochopení některých
opatření, souvisejících s přestavbou
školky a tím i s organizačními změnami v obou budovách. Opravdu děkuji
nejen jménem svým, ale i jménem
všech zaměstnanců školky a školy.
A úplně na závěr. Všem – dětem,
žákům, učitelům i zaměstnancům –
přeji krásný a hlavně úspěšný školní
rok 2003 – 2004.
Milada Bulirschová,
ředitelka školy
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SPORT V ĎÁBLICÍCH
užívali novou klubovnu, kde jsme
se pravidelně scházeli, ať už rozumovat u televize nad fotbalem nebo
probírat další plány. To nám v minulých letech chybělo.“
Letošní tenisová sezóna měla jedinou kaňku: kvůli havarijnímu stavu
stařičké vodovodní přípojky do areálu
TO, která »nepřežila« rekonstrukci
zázemí fotbalového oddílu, zůstal tenis pár dnů bez vody a musel být zrušen plánovaný jarní turnaj ve čtyřhře. Díky vstřícnosti vedení fotbalu
byl ale problém svižně vyřešen,
a tak sezóna zdárně pokračovala.
„Už jsme požádali o vlastní
vodovodní přípojku. Je to pro
nás nezbytnost i proto, že
při kropení kurtů je
nutný dostatečný
tlak.
A ten je
v tuto chvíli,
kdy se o přípojku dělíme s fotbalisty, kteří
také velmi často zalévají trávník,
naprosto nedostatečný,“ říká
správce kurtů a trenér tenisové školy Martin Neužil.
Jinak byla další tenisová sezóna po
všech stránkách vydařená. TO má
momentálně osmatřicet členů, na kurty v Kokořínské ulici ale chodí
i spousta pravidelných hostů. Někdo
dvakrát do měsíce, jiný i dvakrát týdně. Takže - pokud máte náhodou ve
skříni tenisovou raketu, zkuste ji na
jaře oprášit...
(t)

ZÁVODY VE
SKATEBOARDECH
V nově budovaném Skateparku
U Holců společně uspořádala firma
Autobahn
Arcade
Skateboard
a Sportovní komise zastupitelstva
MČ Ďáblice v sobotu 20. 9. 2003
závody na skateboardech SK 8.
Tento poměrně mladý sport patří
mezi tzv. adrenalinové sporty a mezi ďáblickými teenagery se těší
značné oblibě.

Foto: autor (3x)

Tenisté hráli i tančili

*Zimní halový turnaj. *Ples, první
v Ďáblicích po více než desetileté
pauze. *Dva běhy letní tenisové školy
mládeže. *A dva zářijové turnaje na
závěr: klubový v deblu, spojený s opékáním selete, a A.S.A. Ďáblice Open
ve dvouhře pro všechny, kdo měli
chuť si zahrát.
Tak nějak vypadala ve zkratce letošní sezóna tenisového oddílu TJ
Ďáblice.
„Především jsme rádi,
že se nám podařilo obnovit
tradici tanečních zábav.
A mám pocit, že to většina z těch, kdo v březnu
do ďáblické školy přišli, kvitovala s uspokojením. Napoprvé to
nebylo bez komplikací,
ale i díky příspěvku společnosti A.S.A. proběhl
taneční večer na úrovni,“
říká předseda tenisového
oddílu Jiljí Kubec st. s dovětkem, že tenisté pozvou
znovu všechny k tanci
i po Novém roce.
„Další letošní novinkou byl zimní halový
turnaj, kterého se zúčastnilo deset
párů. Zahráli jsme si v lednu v přetlakové hale na Černém Mostě a samozřejmě to chceme zopakovat.“
Vladimíra Šimáněho, předsedu Tělovýchovné jednoty, ale jinak člena TO,
potěšila ještě jedna zdánlivá maličkost: „Po celý rok jsme patřičně vy-

Závodilo 25 chlapců, z toho 12
z Ďáblic, při čemž nejméně dvacítka dalších se pozorně dívala a nasávala atmosféru závodu. V kategorii
volných jízd na 2 x 1 minuta zvítězil Miki Mára z Bohnic, když nejlepší trik předvedl Kuba Brož ze
Strašnic.
Zvláštní poděkování si zaslouží
místní hasiči, kteří zajišťovali zdravotní službu, ošetřili několik odřenin a jeden vyražený dech, ačkoliv

některé pády vypadaly na horší následky.
Myslím, že to bylo vydařené odpoledne se super atmosférou, podbarvovanou odpovídajícím hudebním doprovodem a povzbuzujícím
komentátorem.
Jirka Myslivec

(Placená inzerce)
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Z DOPISU

Diakonie vyhlašuje
sbírku věcí z domácností
na pomoc lidem v nouzi

Všechno jde, když se chce
V pondělí 22. září jsem šla ráno zahradou hospody U Holců do mateřské
školy. Hned na první pohled mě něco
zaujalo. Nikde se nepovalovaly papíry, plastové ani jiné láhve a celá zahrada byla vzorně uklizena. To jsem
hodně dlouho neviděla a chodím sem
s dětmi často. O velmi dobře působící
zahradu po Ďáblickém rožnění, které
se konalo v sobotu 20. září , se postarali někteří členové školské a kulturní

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
❀ Dne 3. října oslavili zlatou svatbu manželé JOSEF A BOŽENA DIVIŠOVI.
Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKA
✎ Sbor dobrovolných hasičů Ďáblice
zve všechny zájemce na
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
HASIČSKÉ STANICE ĎÁBLICE,
které se konají dne 17. 10. 2003
od 14.00 do 18.00 hod.
a 18. 10. 2003 od 10.00 do 12.00 hod.
Všichni jste srdečně vítáni!
Hasiči Ďáblice – Jaroslava Mášová,
starostka SDH

komise zastupitelstva, za což jim patří
velká pochvala a dík. Je vidět, že to
jsou lidé na správném místě a umí dát
ostatním dobrý příklad. Myslím, že si
zaslouží poděkování i za další akce,
které pro ďáblické občany připraví.
Možná, že stejně dobře pracuje i jiná komise zastupitelstva a já o tom
nic nevím. Jednání školské komise
mě však zaujalo.
Věra Hajšmanová

PODĚKOVÁNÍ
✍ Chtěla bych poděkovat organizátorům
akce „Den zvířat“ za pěkné nedělní odpoledne 28. září u základní školy, kde se akce
konala. „Moderátor“ pan Smrček zvládl
své vystoupení lépe než kterýkoliv profesionál v našich médiích. Setkání bylo dobře
připravené a velice zajímavé. Škoda jen, že
jsem musela odejít s vnoučaty dříve. Ještě
jednou děkuji.
Táňa Dohnalová

BYTY, MÍSTNOSTI
☎ Podnájem (jedna místnost s možností
využití soc. zař.) na měsíce listopad 2003
až duben 2004 (po dohodě možno i déle)
hledá stavitel (45) pracující v oblasti Ďáblic. Tel.: 737 205 737 nebo 723 861 324.
(Placená inzerce)

Zahradnické služby

Podzimní sbírka šatstva a věcí z domácností pro lidi v nouzi proběhne

v pátek 17. října v době od 14 do 18 hodin
v suterénních místnostech Diakonie v Obecním domě.
Sbírka všeho, co ještě může z našich domácností posloužit, je díky vám vždy
velice bohatá. Opět prosíme o uložení věcí do krabic, nejlépe banánových. V případě bot platí podmínka, že lze přinést pouze boty nové či zánovní.
*****

Rádi bychom vám poskytli ještě jednu informaci, týkající se naší práce. Špatná
finanční situace Diakonie, vycházející z nevstřícné vládní politiky , nás nutí
k mimořádným aktivitám. Středisku Diakonie ČCE, kterého jsme součástí, byla
povolena časově neomezená finanční sbírka. Její výtěžek bude letos věnován našemu finančně nejvíce ohroženému pracovišti - SOS centru – Lince důvěry
v Belgické. Linka důvěry poskytuje lidem v krizi bezplatné služby, avšak dotace
z Ministerstva práce a sociálních věcí tvoří pouze 50% rozpočtu. Obtížná situace
je i v naší pečovatelské službě, kde klienti na poskytovanou péči sice připlácí
a my kromě získaných dotací z ministerstva musíme vyhledávat též další zdroje
financování. Každý, kdo věnuje na práci Diakonie nejméně dvacet korun, obdrží
pytlíček čaje, který je součástí letáčku s informacemi. I vy máte možnost přispět
na činnost Diakonie v naší kanceláři nebo při sbírce šatstva 17. října.
*****

Pozvánka na vernisáž a výstavu ZELENÁ DÍLNA
Připravily a tvůrčí dílnou provází
Zdeňka Filipová, Lenka Paloušová, Kateřina Drašarová
V pondělí 6. října v 17 hodin byla v jídelně Diakonie v Obecním domě zahájena prodejní výstava květin – přírodní aranžmá, doplněné rukodělnými výtvory –
drátování, malování na sklo, šaty, patchwork. Při vernisáži proběhly ukázky
aranžování, pro děti byla připravena tvořivá zábava.
V rámci výstavy, která potrvá do 15. listopadu tr., ještě proběhne pro zájemce dne
23. října setkání, jehož náplní bude výroba podzimních a dušičkových aranžmá.
Bližší informace o výstavě nebo aranžování poskytne Zdeňka Filipová na telefonu 732 685 747.
Lydie Veselá

Antonín Růžička, ta. Taxus

DISKUSE

Podzim 2003: výhodné ceny na prořez a kácení ovocných stromů
a okrasných stromů, výškové práce

3. Výstavbu bytového komplexu
Otázky pro starostku a celé
zastupitelstvo Městské části Ďáb- považuji za velice, mírně řečeno, nelice na veřejné schůzi, konané vhodnou na území, kam je tento betodne 30. 9. 2003.
nový kolos situován. Proto se ptám,

(Placená inzerce)

◆ zakládání a údržba zahrad a parků
◆ drobné stavební a zemní práce
◆ výsadba stromů a keřů
◆ návrhy a projekty sadových úprav
◆ výškové práce, kácení a průklest stromů
◆ komplexní smluvní údržba
◆ poradenská činnost
◆ aranžování interiérů (suché a živé rostliny)

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

Jitka Kolářová
LEVNÁ A KVALITNÍ
MÓDA Z DRUHÉ RUKY
(Placená inzerce)

Na Hranicích 20
Praha 8 - Čimice

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

Řepová 735
Čakovice
196 00 Praha 9

(Placená inzerce)

Stﬁíhání a úprava psÛ

1. Z pozvánky na veřejnou schůzi
(mimochodem 30. 9. ve čtvrtek????)
jsem se dověděla, že na programu bude schvalování změn územního plánu.
Proč lze nyní provádět jeho změny,
když při jednání na úřadě v lednu letošního roku bylo řečeno zástupcům
petiční akce p. Marušiakovi a mně
ohledně změny územního plánu řečeno, že je již pozdě a nelze nic měnit.
2. Při stejném jednání bylo slíbeno
zastupitelstvem, že se vrátí k problému
prodloužení ulice K Náměstí na Ďáblickou s tím, že zjistí a prověří, proč
tato ulice je vyznačena na plánu komunikací jinou barvou (žlutou?) než
všechny ostatní. Přišlo pouze zamítavé
stanovisko k našemu návrhu ponechat
stávající stav, ale další vysvětlení dosud chybí. Při schůzce s firmou Geosan a paní starostkou dne 3. 9. 03, na
kterou byli pozváni všichni majitelé
sousedících domků se stavbou, došlo
i na tuto záležitost. Bohužel plány komunikací nebyly k dispozici, údajně je
měla zapůjčené pí. Prokešová.

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

Co nabízíme:

◆ Pomoc při zajištění základních životních potřeb - například:
- pomoc při hygieně
- donáška a podání jídla
- nákupy
Ďáblický zpravodaj vydává Městská část Praha - Ďáblice. Adresa redakce: Květnová 553/52,
- pomoc při udržování domácnosti
182 00 Praha 8 – Ďáblice. Tel. 283 910 723 - 724, Fax 283 910 721. Registrováno pod číslem
- asistence
MÚ – 63/91. Redakce: Ing. Jan Kolář, RNDr. Martin Smrček, Tereza Adámková, Vlastimil
Fouček. Zlom: Michal Beran, tel. 603 480 292. Uzávěrka listopadového čísla pro inzerci i přís- ◆ Dovoz a doprovod k lékaři, na pedikůru, ke kadeřníkovi atd.
pěvky bude 31. 10. 2003. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Tisk: DENOC, s. r. o.

tel.: 283 932 540

zda se skutečně stavba tohoto „domu“
zastupitelstvu líbí. Dále bych chtěla
vědět, proč v Ďáblickém zpravodaji je
uvedena požární výška objektu (6 a 9
m) a nikoliv skutečná. Je to zavádějící
a považuji to za klamání občanů.
4. Co vede paní starostku k tomu,
že se při schůzce se stavební firmou
Geosan chovala tak arogantně a přezíravě k pozvaným občanům a místo,
aby hájila jejich zájmy a eventuelně je
podpořila při podávání jejich návrhů,
okamžitě vše zamítla a postavila se na
stranu firmy, která výstavbu provádí?
Tři ze šesti přítomných majitelů domků shodně prohlásili, že se s takovým
jednáním ještě nesetkali.
Žádám, aby mnou položené otázky
byly otištěny v Ďáblickém zpravodaji
a jeho prostřednictvím bylo na ně rovněž odpovězeno, neboť se domnívám,
že by to mohlo přispět k diskusi
o funkci a jednání zastupitelů obce vůči svým občanům. Táňa Dohnalová

◆ Podávání obědů v jídelně Diakonie
◆ Zapůjčení kompenzačních pomůcek
- toaletní židle
- invalidní vozík
- chodítka
- francouzské hole
- polohovací postele
BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYTNEME OSOBNĚ V KANCELÁŘI
DIAKONIE V OBECNÍM DOMĚ,
NEBO NA TELEFONU 283 910 424
V DOBĚ OD 8 DO 16 HODIN.

