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Michal Beran

Co nevíte
o našich firmách

zdarma

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám i Vašim blízkým klidné prožití závěru letošního roku,
šťastné a spokojené svátky vánoční,
v nastávajícím Novém roce 2004
dny plné zdraví, spokojenosti a úspěchů v životě osobním i pracovním.
Dovolte nám, abychom jménem
svým i kolegů v zastupitelstvu poděkovali Vám všem, kteří jste nám
projevili důvěru a ocenili naši práci
v roce 2003.
Zároveň chceme rovněž poděkovat kolegům zastupitelům za jejich
práci ve prospěch obce.
Naše poděkování patří i všem pracovníkům Úřadu MČ Praha - Ďáblice, kteří nám pomáhají při plnění našich úkolů.
starostka a místostarosta

ROZVOJ ĎÁBLIC

Ke konci roku 2003

Letošní rok poměrně významně
změnil vzhled Ďáblic díky probíhajícím stavebním aktivitám. Nově vznikající lokality rodinných domků vidí
někteří z našich občanů jako plus, jiným se to příliš nepozdává.
Výstavba však probíhá plně v souladu s platným územním plánem a není tedy nic, co by se tu dělo za podivných okolností.
Pozemky, na kterých se staví, byly
soukromými vlastníky prodány stavebním firmám a naše městská část se
jako účastník územního a stavebního
řízení vyjadřuje k projektovým dokumentacím na tu kterou stavbu.
Městská část Praha - Ďáblice úplatně převedla ze svého svěřeného majetku jen malé části pozemků - doměrků u stávajících RD za účelem
rozšíření zahrádek.
V příštím roce předpokládáme, že

Magistrát hl.m.Prahy zahájí výstavbu
domu s pečovatelskou službou, dále
máme v plánu zrealizovat výběr investora na stavbu bytového domu
v severní části budoucího náměstí,
kde jsme získali potřebný pozemek
od bývalých majitelů. Pokud by vše
šlo bez průtahů, dočkáme se i lepšího
stavu Battistovy cihelny a naše centrum se začne konečně rýsovat.
Nová regulativa platná pro území
plánovaného náměstí navrhují stavby
objektů ve zredukované podobě, tedy
spíše charakteru viladomů a menších
bytových domů. Hmotněji bude vyhlížet dům s pečovatelskou službou,
který má mít tři nadzemní podlaží případně s mansardami.
O připravovaných stavbách budete
i nadále v příštím roce informováni.
Danuše ševčíková, starostka
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Františka Churáčka, zastupitele
■ S vedením obce máte asi nejdlouhodobější
zkušenosti ze všech zastupitelů. Je velký rozdíl
mezi vedením obce nyní a před sametovou revolucí?
Rozdíl samozřejmě je. Například tehdy měl Národní výbor v obci 35 poslanců, z nichž každý měl
svůj obvod, který spravoval a za který ručil. Existovaly 3 občanské výbory, Národní fronta a stranické
výbory. Každý měl nějaké požadavky a plán se tvořil podle toho, na co byly peníze.
Po sametu bylo v zastupitelstvu 11 zastupitelů
a neexistovala rada, veškerá tíha povinností pak
byla na starostovi a místostarostovi. V předminulých volbách se mi podařilo prosadit rozšíření zastupitelstva na 15 členů a také vytvoření rady.
V tomto volebním období jsme také ustanovili komisi výstavby a investic, kde jsou jak občané Ďáblic, tak i odborníci.
Dnes je ale všechno trochu jinak, v zastupitelstvu

jsou dvě skupiny, z nichž jedna místo spolupráce
hledá chyby na té druhé. Nově zvolení zastupitelé
jsou bez zkušeností a jednání podle toho vypadají.
Říká se, že je nejlepší hodit nezkušeného do vody,
ať plave. Ale občas taky místo plavání může ostatní
stáhnout pod hladinu.
Paní Ševčíková také začínala bez zkušeností, ale
dnes je podle mého jedním z nejzkušenějších lidí
na radnici. Ale někteří noví zastupitelé nemají ani
vůli sbírat zkušenosti. Třeba se stane, že pro něco
hlasují a o několik dní později se snaží rozhodnutí
znova zvrátit s argumentem, že „tomu nerozuměli“.

Ne. Já bych se ani nedal. Zástupci tohohle
sdružení za mnou přišli před volbami, aby mě
přemluvili, abych při hlasování podporoval jejich
návrhy na obsazení funkcí v novém zastupitelstvu. Samozřejmě jsem to odmítl s tím, že budu
hlasovat pro to, o čem si myslím, že je dobré pro
obec, ať takový návrh vzejde z té či oné strany.
Trochu mě to překvapilo, protože v Ďáblicích se
nikdy neřešilo, kdo je z jaké strany nebo uskupení. I na národním výboru jsme měli 7 nestraníků,
ale důležité byly vždycky zájmy obce. Až teprve
teď je najednou důležité, kdo za koho kandidoval.
Je to ke škodě všech, protože se pak těžko dochá■ Volební sdružení Ďáblice občanům dalo ně- zí k jakýmkoliv řešením a nevhodnou interpretací
kolikrát veřejně najevo ve Zpravodaji a napo- projednávaných problémů se rozeštvávají i občasled i v letáku, který roznesli do schránek, že vás né. Vhodnost návrhu řada zastupitelů neposuzuje
nemají příliš v lásce. Pociťujete při jednáních podle toho, jestli je dobrý nebo špatný, ale podle
v zastupitelstvu nějakou diskriminaci, přeci jen toho, od koho vzešel.
jste jediným zástupcem své strany?
Pokračování na str. 2 ➮
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Konec demokracie v Ďáblicích!?

I takový názor zazněl z pléna
v emotivním prostředí posledního veřejného zasedání zastupitelstva dne
20. listopadu 2003.
A je tomu skutečně tak?
Podívejme se na to s časovým odstupem nezkreslovanou optikou faktů.
Listopadové komunální volby v roce 2002 vyhráli přesvědčivě nezávislí
kandidáti dvou volebních sdružení –
Ďáblice a Ďáblice občanům, když získali rovnocenně po 7 mandátech, 15.
mandát připadl zástupci KSČM.
Bylo proto docela přirozené, že
v demokratických tajných volbách
nového zastupitelstva získala obě tato
sdružení přímé zastoupení ve vedení
naší obce: sdružení Ďáblice starostku,
sdružení Ďáblice občanům místostarostu. Další tajnou volbou získalo
druhé sdružení další tři místa v radě.
Shrňme tento výsledek složení rady
zastupitelstva sportovním sloganem:
jedna ku čtyřem.
Připomeňme v této souvislosti, že
rada je rozhodujícím orgánem při řízení obce a řešení jejich problémů, schází se proto pravidelně každých čtrnáct
dnů (zatímco samotné zastupitelstvo
jako celek zpravidla jednou za 3 měsíce). Sdružení Ďáblice občanům tak
získalo významnou šanci přímo ovlivňovat další život a rozhodování v obci.
(Jen na okraj: nikdo v obci nerozšiřoval leták s výzvami k projevení občanské nespokojenosti s tímto výsledkem voleb.)

Než začala rada a zastupitelstvo
pracovat, odstoupili dva zvolení zastupitelé ze sdružení Ďáblice občanům, kteří neuspěli ve volbách v zastupitelstvu. (Že by účast na práci
v zastupitelstvu a jejích komisích nebyla prací pro občany?)
A dílčí bilance prvního roku práce?
„Přesilová“ rada (i když nakonec zmenšená na tři ku dvěma) nedokázala pracovat tak, aby přesvědčila patnáctičlenné
zastupitelstvo, že je plně funkční a kompetentní. A především: radní a zastupitelé sdružení Ďáblice občanům vnesli do

činnosti celé samosprávy – poprvé za
poslední tři volební období – atmosféru
konfrontace a nikoliv obvyklou cestu
společného hledání nejlepších rozhodnutí pro samotné Ďáblice a většinu jejich občanů. (Po třinácti letech práce
v samosprávě vím, o čem píšu.)
Logickým důsledkem tohoto stavu
byl legitimní požadavek devíti zastupitelů na změny v radě.
(Reakcí byl leták v našich schránkách, burcující občany proti těmto
změnám a proti demokratické volbě
nových radních.)

Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 20. listopadu 2003 byli ve
veřejném hlasování tři radní odvoláni
a noví radní zvoleni a to vždy kvalifikovanou demokratickou většinou.
Takže nezbývá než dodat: DEMOKRACII V ĎÁBLICÍCH NIC NEOHROŽUJE, jen někteří mezi námi se
ještě nenaučili dostatečně demokraticky uvažovat.
Ing. Jan Kolář, CSc
zastupitel (místostarosta
1990-1998, radní 1998-2002)

SAMOSPRÁVA

Zpráva z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice,

konaného 20. listopadu 2003, které
bylo svoláno mimořádně s pouhými
dvěma body programu:
✔ prvním bodem programu byl návrh
devíti členů zastupitelstva na odvolání třech členů rady - zastupitelstvo jej schválilo
✔ druhým bodem programu byla volba
nových členů rady. Zastupitelstvo
zvolilo tři nové radní a to JUDr. Tomáše Engela, PharmDr. Janu Bártovou a Ing. Jiřího Myslivce
zpracoval tajemník ÚMČ

Poznámka tajemníka:
Vzhledem k tomu, že takovýto akt
zastupitelstva je vždy provázen emocemi ať už ze strany odvolávaných

funkcionářů či ze strany jejich voličů,
příznivců či „stranických“ kolegů, považuji za nutné sdělit všem občanům,
že dle zákona 131/2000 Sb. o hlavním
městě Praze i jednacího řádu zastupitelstva je takovýto akt naprosto legitimní a v souladu se zákonem. Dle §
89 odst. 1, písm. a) zastupitelstvu je
vyhrazeno volit starostu, zástupce starosty a další členy rady a odvolávat je
z funkcí a dle § 90 k platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, což bylo splněno.
Zákon ve svém textu nikdy úplně
neodstraní možné zdroje politických
konfliktů. Je na politické zodpověd-

nosti zastupitelstva, aby zvolilo takové funkcionáře, kteří budou schopni
ve své vzájemné součinnosti řešit
problémy městské části a zabezpečit
její rozvoj.
Jako účastník všech jednání rady
MČ jsem byl svědkem událostí, které
k tomuto kroku vedly a mohu s plnou
vážností říci, že objektivně vzato
a stručně vyjádřeno chyběla ta vzájemná součinnost. A to je u rady, jejímž hlavním úkolem je veškeré problémy projednat ze všech možných
aspektů, a poté přijmout „jakékoli“
(nejlépe pro městskou část optimální)
avšak závazné rozhodnutí, dost podstatný nedostatek.

NÁZORY

Osud naší obce mi není lhostejný
Ne, osud naší obce mi opravdu není lhostejný. Proto se snažím být příkladným občanem. Neházím kolem
sebe papírky, neničím veřejný majetek a pravidelně chodím k volbám.
Snažím se mít co nejlepší přehled
o tom, co se v obci děje a podle svého
nejčistšího svědomí pak volím zastupitele, kteří se, podle mého, postarají
o to, aby obec vzkvétala. Tak činí
každý občan naší obce a dokonce
i naší vlasti, protože je to jediný způsob, jakým může osud obce ovlivnit.
Žijeme totiž v zemi, jejíž státní řízení
se nazývá zastupitelská demokracie. Je
to zřízení, které funguje tak, že lidé si
ve svobodných volbách zvolí své zastupitele, kterým důvěřují a kterým svěří
řízení státu, resp. některého z nižších
územních celků. Na rozdíl od přímé de-

mokracie, která umožňuje každému občanovi vyjádřit se ke každému rozhodnutí samostatně, formou referenda.
Pak je tu ještě jedna možnost, jak
ovlivnit osud naší obce, resp. vlasti.
Kandidovat. Bohužel si mnoho lidí,
kteří se rozhodnou vstoupit do politiky, ať už komunální nebo státní, neuvědomuje odpovědnost, kterou na sebe tímto krokem berou. Protože do
politiky nevstupuje žádný jedinec sám
za sebe. Do politiky vstupuje každý
za mnoho jiných lidí, kteří mu dali
svou důvěru. A protože každý člověk
je trochu odlišný, sejde se nakonec
v politice mnoho různých zástupců
různých názorů. Každý z těchto zastupitelů pak reprezentuje nějaký myšlenkový proud. Většina z nich ovšem
zapomíná na to hlavní. Tolerovat sku-

tečnost, že ostatní zastupitelé byli také zvoleni ve svobodném hlasování
a že i oni mají něčí důvěru a reprezentují něčí názory.
Tak se mi do schránky dostala výzva všem lidem, kterým není lhostejný osud naší obce. A hluboce mě urazila. Chápala bych, kdyby se volební
sdružení Ďáblice občanům obracelo
na své voliče. Ale skutečnost, že mě jelikož se také považuji za občana toto sdružení vybízelo, abych je přišla
podpořit na zasedání zastupitelstva
a abych zde vyjádřila svou nespokojenost, považuji za nehoráznou drzost.
Nejen že nesouhlasím s jediným slovem v tom podivném rádobypolitickém letáku, ale především mi není
jasná hlavní myšlenka - kdo že to
vlastně ztratí tu kontrolu? Od kontro-

lování je v zastupitelstvu, pokud se
nemýlím, řádně zvolený kontrolní výbor, v kterém zasedají jak kandidáti
jednoho, tak druhého volebního sdružení včetně zástupce KSČM. Kontrolu tak mají všichni. Nehledě na to, že
autoři tohoto letáku se zapomněli podepsat. Mohu se tak jen domýšlet, zda
ztratit kontrolu se bál pan Smrček, paní Drtinová, pan Beneš nebo kdo
vlastně. Nepamatuji si totiž ani zdaleka všechny kandidáty tohoto volebního sdružení. Jediný, kdo se nebál, byl
místostarosta Černý. Toho totiž ze
svého kruhu volební sdružení Ďáblice
občanům vyvrhlo. Škoda, že ho nemohli vyloučit ze strany a z poslaneckého klubu, na letáku by se to určitě
moc pěkně vyjímalo.
Tereza Adámková
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Františka Churáčka, zastupitele
➮ Pokračování ze str. 1

■ Jste členem kontrolního výboru. O jeho činnosti už se zde zmiňoval MUDr. Cícha. Co vy
osobně považujete za významné na činnosti tohoto výboru?
Pan Cícha mluvil o kontrolách na skládce komunálního odpadu i o černých skládkách v okolí
Ďáblic. Je toho hodně, ale myslím, že se nám například dobře podařila inventarizace majetku radnice. Při inventuře jsme zjistili, že původní seznamy jsou neúplné a všude se povaluje spousta vyřazených věcí, které ale nikdo nezlikvidoval, takže
vlastně nebyl přehled o tom, co ještě slouží a co
ne. Takže jsme veškerý majetek radnice zapsali
podle místností, ve kterých se nachází a jejich pra-

covníci za něj zodpovídají během roku. Vytvořila
se také likvidační komise, která veškerý vyřazený
majetek fyzicky likviduje. Díky tomu je ve všem
daleko větší přehled.
Nejnovější záležitost, která se projednává, je
stížnost pana Smrčka a paní Drtinové ohledně návrhu smlouvy o prodeji Battistovy cihelny. Cihelna je
v katastrofálním stavu, komín je nahnutý, ale na základě rozhodnutí památkářů je to státem chráněná
památka a nelze ji tedy zbourat. Obec jako majitel
je samozřejmě povinna o objekt pečovat a udržovat
ho v dobrém stavu. Je to velká přítěž a to hlavně
a především finanční. V posledních cca 6 letech se
objevilo několik zájemců na výzvu naší městské
části, kteří ovšem se svým záměrem přebudovat ob-

jekt neuspěli u památkářů i přesto, že se nám některé projekty líbily.
V tomto roce v červenci se do výběrového řízení
přihlásili též další zájemci, z nichž jednoznačně
uspěli pánové Veniger a Průša (jejichž projekt schválili i památkáři). Vysoutěžená cena za cihelnu a komín je 1 Kč a za pozemek pod objektem 1 Kč/m2.
Cena vedlejšího pozemku, který byl též součástí naší
nabídky na odkup, je 1500 Kč/m2, což odpovídá ceně
dané platnou cenovou mapou pro tuto lokalitu.
Kontrolní výbor má nyní posoudit, zda byly dodrženy všechny vysoutěžené podmínky, zvláště se
jedná o nabídku možnosti zrealizovat budoucími
kupci výstavbu parku na náměstí.
Ptala se Tereza Adámková
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CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH

Dnes AVC Praha, spol. s r.o.
v oblasti AV technologií a didaktiky
cca 60 %, realizace akustických interiérů a interiérového vybavení poslucháren škol a divadelních objektů cca 25
% a služby, jako jsou akustické studie
a technologické projekty, cca 15 %.
Z celé řady divadelních zakázek
uveďme Národní divadlo Brno (Mahenovo divadlo a Janáčkova opera),
Divadla bratří Mrštíků a Husa na provázku v Brně, pražská divadla U hasičů, Komedie, Akropolis, Semafor Divadlo písniček Jiřího Suchého
v Karlině 1995, divadla v Hronově,
Ústí nad Labem, Táboře, Znojmě,
Písku, Jablonci nad Nisou, Chebu,
Pelhřimově, Svitavách, Turnově, Třebíči a Mnichově Hradišti, dále divadlo při Americkém centru v Nebušicích nebo Smetanův dům v Litomyšli.
Z oblasti společenských, kulturních,
sportovních nebo přednáškových zařízení stojí za pozornost České centrum
v Sofii a v Bratislavě, Nostický palác
v Praze, hotely Voroněž a International v Brně, Varieté Praga, rozhlasová
studia RIO a WEST, kulturní domy
v Čelákovicích, Třinci, Ostravě-Vítkovicích a v Praze na Novodvorské.
Výčet školských zařízení zahrnuje řadu základních, středních a zejména
vysokých škol v Praze, Brně, Hradci

Králové a v Ústí nad Labem. V této
souvislosti nemůžeme zapomenout na
vybavení divadelního a společenského
sálu v Základní škole v našich Ďáblicích (jak to dokumentují fotografie).
Z výčtu je zřejmé zaměření firmy
a také jedna podstatná složka jejího
působení. Špičkové a výkonné technologické celky, instalované v těchto
zařízeních, pomáhají lépe vnímat kulturní statky, zlepšují vzdělávací proces a poskytují lidem užitek i potěšení
z dokonalého zvuku a obrazu. Výsledná díla na tak známých místech
přinášejí uspokojení i pocit hrdostí
všem z firmy AVC.
Perlička na závěr. Společnost získala zakázku, která je vyznamenáním
i závazkem. Američtí krajané jí svěřili
projekci a dodávku technologického
zařízení v Bohemian National Hall,
New York, East 73rd Street/Lexington Avenue. Až budete mít cestu, zajděte se podívat.
AVC Praha, spol. s r.o.

DOPRAVA V ĎÁBLICÍCH

Nové autobusové zastávky
Foto: J. Kolář (2x)

Krystalizační jádro současné AVC
Praha se tvořilo v někdejším Spojprojektu Praha – v organizaci, která mimo
jiné projektovala technologii budov televize na Kavčích horách a býv. nového rozhlasu na Pankráci. Po roce 1989
bylo ve Spojprojektu nejasno, po zrušení oddělení elektroakustiky bylo Ing.
Petru Novotnému (tehdy byl hlavním
specialistou oboru akustiky rezortu dopravy a spojů) a dalším jeho kolegům
jasné, že je nutno spoléhat na vlastní
síly. Začínalo se pod jménem AVC
Praha - Ing. Petr Novotný s odkoupeným základním technickým a měřicím
zařízením v pokoji v rodinném domě
zakladatele v Ďáblicích. (Zde také dosud má společnost své sídlo, když
vlastní provozovna je situována do
Ocelářské ulice v Praze 9.). Zpočátku
firma produkovala studie a projekty
z oblasti stavební a prostorové akustiky
a poté, co se začaly postupně hroutit
tradiční firmy, dodávající audiovizuální zařízení pro divadla, kulturní domy
a jiné obdobné veřejné prostory, vstoupila odhodlaně na uprázdněné pole.
Přichází rok 1992 - se vzrůstem zakázek a z praktických obchodních důvodů se zakládá v červnu 1992 AVC
Praha, spol. s r.o. Je to období zvýšené
poptávky po rekonstrukcích již zastaralých investičních celků v oblasti
školství a kultury a rovněž po budování nových investic. Firma se od té doby převážně zaměřuje právě na investice v těchto resortech, financované ze
státních nebo komunálních prostředků.
Základní charakteristikou předmětu
činnosti firmy AVC jsou služby a dodávky v oblasti stavební a prostorové
akustiky a v oboru audiovizuální
techniky:
✘ odborné konzultace ve jmenovaných oborech
✘ akustická měření a vyhodnocení
✘ projektová činnost
✘ akustika, akustické interiéry, technologický nábytek
✘ technologické celky ozvučení, elektroakustiky, inspicientského zařízení,
průmyslové televize, tlumočnických
systémů, scénické osvětlení a nízkofrekvenční technologie kinosálů
✘ realizace uvedených technologických celků (dodávky, montáže, nastavení, uvedení do provozu, zaškolení
obsluhy, zkušební provoz, servis).

Technologické celky v podání
AVC jsou originálními individuálně
navrženými sestavami přesně pro dané podmínky s respektováním někdy
velmi speciálních požadavků objednatele. Na zařízení a celé sestavy se
poskytuje záruka až 60 měsíců a servis bývá zajištěn po dobu životnosti
zařízení (nejdéle však 15 let). Firma
AVC Praha spolupracuje s velkým
množstvím specializovaných firem,
s některými je svázána dílčími kooperačními smlouvami, zvláště v oblasti
technologické vybavenosti a individuálního interiéru a konstrukcí.
Firma se opírá o odbornou erudici
a výkonnost tří lidí: jednatel Ing. Novotný je zároveň specialistou na stavební a prostorovou akustiku, akustický a individuální interiér, Dalibor
Eichler na elektroakustiku, audiovizuální didaktickou techniku, dohledové
a informační systémy, inspicientské
a dorozumívací zařízení, tlumočnické

zařízení, scénické osvětlení a NF
technologie a konečně Arch. Karel
Novotný na individuální interiéry,
školní nábytek, vybavení poslucháren
a zejména divadla.
Další tři zaměstnanci zajišťují montážní a kompletační práce; pro zřizování akustických interiérů se tým doplňuje o 6 - 10 externích pracovníků.
V současné struktuře zakázek představují dodávky investičních celků

Ke dříve dokončené úpravě
křižovatky ulic Na Štamberku
– Kokořínská – Šenovská –
Květnová (viz letošní Ďáblický
zpravodaj č. 7 str. 2) přibyly
v těchto dnech dvě nově vybu-

NÁZORY
na veřejném zasedání sešlo zhruba
150 občanů, z nichž většina přišla
právě s úmyslem získat informace
v rámci diskuse se svými zvolenými
zastupiteli.
Ale kdo by to mohl mít paní starostce a panu místostarostovi za zlé,
vždyť na zasedání byli přítomni i zastupitelé za volební sdružení Ďáblice
občanům a ti by se mohli – nedej Bože – k podávaným informacím dokonce i vyjadřovat!. Něčeho takového se
v soukromí MÚ nemusí nikdo obávat.
Ing Martin Křížek

Foto: J. Kolář (2x)

Informovat? Informovat!
Velmi mne potěšila chvályhodná
snaha paní starostky a pana místostarosty o zvýšení informovanosti ďáblické veřejnosti (viz hlášení místního
rozhlasu 24. 11. 2003 o zavedení informačních hodin pí starostky a p.
místostarosty na místním úřadě).
Jenom mne mrzí, že této své snaze
nedali plný průchod již o čtyři dny
dříve (20.11.2003) na veřejném zasedání zastupitelstva, kde hlasovali proti zařazení diskuse s přítomnými občany (což je postup velmi nestandardní). Nutno podotknout, že tentokrát se

dované zálivové autobusové
zastávky a to v ulici Šenovská
a před autobusovým obratištěm
u křižovatky Ďáblická - Kostelecká – U Parkánu.
J. K.
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Z KOMISÍ

Sešli se nejmenší občané Ďáblic
místech republiky, tuto možnost neměla.) O to příjemnější bylo setkat se
s dalšími maminkami, ve většině případů i tatínky a babičkami, okouk-

nout „mrňousky“, poslechnout si básničky v podání dětí z mateřské školky, dostat pamětní list a barevný polštářek. Nesmím opomenout ani mož-

nost nechat se vyfotit profesionálním
fotografem a hlavně ochutnat spoustu
dobrot, které byly pro všechny účastníky nachystané.
Celá akce byla pečlivě připravená,
ale příležitosti popovídat si v pěkném
prostředí a občerstvit se využilo bohužel jen málo rodičů. Odcházeli
jsme mezi posledními a náš synek ještě i s nějakou dobrůtkou v ruce. Protože čekáme dalšího potomka, už teď
se těšíme na vítání nových ďáblických
občánků v roce 2004!
Jana Němcová

Foto: Archiv

Díky našemu ročnímu synovi jsme
se s manželem 23. října zúčastnili „vítání občánků“. Akci organizovala sociální komise a uskutečnila se
v Obecním domě.
Netušila jsem, že takovéto akce se
ještě konají. (Většina mých kamarádek, také matek, které bydlí v různých

Polární záře – boj o přežití

vým „útokům“ slunce a proto jí nezbyla žádná atmosféra a její povrch je
spálen nebezpečným zářením. Planetu
Zemi chrání před podobnými mraky
magnetické pole. Někdy je ale erupce
na slunci tak silná, že stlačí magnetické pole blíže k zemi a pak je polární
záře pozorovatelná i v nižších zeměpisných šířkách. Takový „boj“ země
se sluneční hmotou je provázen silnými magnetickými bouřemi, při nichž
se mohou vychylovat kompasy, vypadávají telefonní spojení nebo vznikají
zkraty na podmořských kabelech. A
jeho nezvratným důkazem je světelná
show na noční obloze.
Tereza Adámková

Pojeďte s námi
do Aquacentra
Sociální komise plánuje začátkem roku 2004 jednodenní zájezd do
Aquacentra Waldmünchen. Tento plavecký areál se nachází na německé
straně nedaleko přechodu Lísková. Je zde k dispozici sauna, pára, venkovní
bazén s vodopádem a protiproudem, bazén s teplotou vody 34°C a s masážními tryskami, bazén pro rodiče s dětmi, sportovní bazén, centrální bazén
s vířivkami a se 60 m dlouhým tobogánem. Toto je vše k dispozici v ceně
vstupenky. V celém areálu je velmi teplo a teplota vody (s výjimkou sportovního bazénu pro plavání) je o několik stupňů vyšší, než jsme zvyklí
z našich českých bazénů.
Zájezd do Aquacentra je vhodný jak pro rodiny s dětmi (a to i s těmi nejmenšími - je zde zvláštní převlékárna s přebalovacími pulty), tak pro seniory a všechny, kdo mají rádi vodu nejen na sportování, ale i pro odpočinek
a relaxaci.
Výlet chystáme ve všední den, kdy je v bazénu nejvolněji, s celkovou
délkou pobytu v areálu 3 hodiny. Cena vstupenky je 100 Kč za osobu. (Sleva pro rodiny je možná.)

Foto: Archiv

Některým z vás možná večer 20. listopadu neunikla krátká informace ve
zpravodajské relaci České televize nebo Českého rozhlasu, v níž se říkalo,
že po setmění bude díky silným erupcím na slunci možno pozorovat polární záři i na území České republiky.
Astronomové slibovali, že při jasném
počasí bude záře tak silná, že by měla
být pozorovatelná i z měst, kde jinak
ruší pozorování tohoto - v našich zeměpisných šířkách - unikátního jevu
světelný smog. Kdo měl tedy štěstí na

derné reaktory na zemi nedaly dohromady za milion let. Těmto výbuchům
se říká CME – coronal mass ejection
– výbuchy koronální hmoty. Tyto výbuchy generují „sluneční vítr“ o rychlosti až 1000 km/s, který nese hustý
oblak záporných elektronů a kladných
iontů k naší planetě. V okamžiku, kdy
se takový oblak srazí s atmosférou,
začnou elektrony a ionty zářit na specifických vlnových délkách a vytváří
tak úchvatné divadlo, kterému říkáme
polární záře. Takový plazmový mrak,
vyvržený sluncem, ale není jen tak
neškodný. Vědci zjistili, že například
planeta Merkur, která leží nejblíže
slunci, nebyla schopna bránit se tako-

jasnou oblohu, mohl například od naší
Ďáblické hvězdárny pozorovat nazelenalé a načervenalé závoje nad severní obzorem. Na internetových
stránkách České astronomické společnosti www.astro.cz můžete zhlédnout
galerii fotografií, pořízených z různých míst v České republice, mimo jiné také právě z Ládví. Jak ale tento
neobyčejný jev vzniká a co zapříčinilo, že jsme jej mohli pozorovat i my?
Kdysi si severští domorodci mysleli, že polární záře jsou duchové mrtvých bojovníků, kteří bojují o možnost vstoupit na nebesa. Dnes již víme, jak polární záře vznikají, ale teorie, že jde o boj, nelze popřít.
Bojovníky jsou však Země a Slunce.
V koroně Slunce dochází k obrovským výbuchům, které vyvrhují do
meziplanetárního prostoru takové
množství energie, jaké by všechny ja-

Protože se jedná o první výlet tohoto typu, rádi přivítáme vaše ohlasy,
event. dotazy a rady. Samozřejmě nás zajímá, kdo by s námi chtěl jet. Prosíme, projevte váš zájem písemně nebo v ďáblické lékárně.
Jan Němec za sociální komisi
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Ďáblická Diakonie
– Sbírka pro Úpici
V Ďáblické Diakonii se v pátek 17.
10. konala tradiční sbírka šatstva
a věcí z domácností pro lidi v nouzi.
Přesto, že zájem o sbírku byl i v předchozích letech, tentokrát shromážděné
předměty „zlomily rekord“. Lidé do
Diakonie věnovali takové množství
oblečení a potřebných věcí, že bylo
nakonec naplněno přes tři sta krabic
a desítky pytlů. Paní Lydie Veselá
z Diakonie mi prozradila, že za těch
několik let, co sbírku pořádají, se nejen zvýšil objem darovaných věcí, ale
zvedla se také jejich kvalita. „Dříve
nosili lidé věci spíše staré, mnohokrát
i nevhodné pro jakékoliv další zpracování, takže jsme nakonec museli
leccos vyhodit do kontejnerů. Teď lidé až na výjimky nosí to, co se dobře
využije. O to je sbírka prospěšnější.“
Téměř vše, co lidé přinesou, musí
pracovníci Diakonie určitým způsobem přerovnat, doplnit ne zcela zaplněné krabice, některé věci dát do pytlů. Pečlivě uložené krabice odveze auto sesterské Diakonie Československé
církve husitské do svého specializovaného pracoviště v Úpici a v Broumově. Tam se věci třídí, část z nich je poskytnuta potřebným v nejrůznějších
částech Evropy a část je prodána
v „secondhandu“. Získané peníze jsou
využity při další charitativní činnosti.
Podobným způsobem funguje v západních státech například Armáda Spásy.
Ta ovšem například sbírá i starý nábytek. „My jsme dříve nábytek také přijímali, ale pro všechny, kteří na sběrných místech pracují, to přinášelo tolik
komplikací, že došlo k rozhodnutí přijímat do sbírek především oblečení,
drobné věci z domácnosti, nádobí, obrázky a podobně“ říká paní Veselá.
S prostorem, kde alespoň krátkodobě může být sbírka umístěna, to v Diakonii není slavné. Nahlédla jsem do
dvou místností, které byly po strop
zarovnané krabicemi a pytli s oblečením. Jsou to místnosti Diakonie, kde
je umístěna pračka, poskytuje se pedikúra a navíc jsou určené k poskytování sprchové koupele seniorům, kteří
doma nemají vhodné podmínky a zároveň potřebují při koupeli asistenci.
Z toho důvodu není možné, aby sbír-

ka probíhala průběžně, aby lidé mohli
kdykoliv přinést obnošené oděvy do
Diakonie. Není je kam dát. „Prostor
není jediný problém, se kterým se při
sbírce potýkáme,“ říká Lydie Veselá.
„Protože odvoz nelze zajistit ze dne
na den, naopak se nám často stává, že
doprava přijede až po jednom či více
týdnech, nemůžeme využít jídelnu
v přízemí. Je tedy nutné uložit věci
v suterénu. Přestože je v Obecním domě výtah, není přemisťování krabic
zrovna jednoduché. Navíc po jejich
konečném uzavření je nutné navršit je
až téměř ke stropu, aby se vůbec do
prostoru vešly. Dosud to ještě šlo,
protože nám pomáhá náš „civilkář“.
Od roku 2005 ale profesionalizace armády zruší i civilní službu. Proto
bych chtěla touto cestou požádat ďáblické občany, zda by se mezi nimi našel jeden či dva mužští dobrovolníci,
ochotní jedno páteční odpoledne na
jaře a na podzim vypomoci svou fyzickou silou při manipulací s krabicemi. Je pravda, že bez této pomoci bychom si na příští sbírku asi netroufly.
Letos, kdy se sešlo mimořádné
množství věcí a ještě v pátek večer
jich bylo plno v předsíní před knihovnou, kam by se v pondělí nikdo nedostal, pomohla o víkendu jedna naše
pracovnice i s rodinou. V pondělí
nám pod vedením paní ředitelky M.
Bulirschové pomohla devátá třída základní školy ukončit tuto akci. Chtěla
bych jim všem za pomoc velmi poděkovat.“ (Dobrovolníci ochotní pomoci
s jarní sbírkou mohou kontaktovat
Ďáblickou Diakonii na tel: 283 910
424 – pozn. red.)
*****
Řijnová prodejní výstava v jídelně
Diakonie v Obecním domě, nazvaná
„Zelená Dílna“, byla velkým lákadlem zejména pro ženy a dívky. Vydařilo se i večerní tvůrčí setkání na téma
květinová aranžmá. Výstava proto
zdobila prostory jídelny do 15. listopadu. Vedení Diakonie upozorňuje
že, jídelna je k dispozici i pro další
výstavy a setkání. Termíny a podrobnosti je možné kdykoliv projednat.
Tereza Adámková,
ve spolupráci s L. Veselou
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Dříve „Areál seniorů“ - dnes
„Dům s malometrážními byty“
Areál seniorů - komplex vzájemně na sebe navazujících budov, který měl stát v prostoru po bývalém
Energovodu a na přilehlém pozemku. Výstavba se připravovala již
někdy v období 1996–1997.
V té době také vyjela pracovní skupina, složená z tehdejšího vedení naší
MČ a vedoucí sociální komise paní
Táňi Dohnalové, na několikadenní
cestu do Francie. Cílem bylo
poznat, jak podobná sociální
zařízení fungují v zahraničí a získané poznatky
pak využít v plánované stavbě areálu
seniorů. Byly zpracovány dvě studie
a nakonec se zdála
přijatelnější varianta objektu s obloukovým půdorysem, kde bylo původně
počítáno i s využitím panelového domu bývalého Energovodu.
Stavba Areálu (znázorněném na
obrázcích) měla být řešena převážně
jako monolitový železobetonový skelet se třemi až čtyřmi nadzemními podlažími. Dominantou měla být věž
s výškou více než 16 m. Kromě domova důchodců, penzionu pro důchodce a lůžkového oddělení pro

dlouhodobě nemocné klienty zde měly být i byty pro personál, v přízemí
pak technické zázemí, ošetřovny, rehabilitace a kuchyně s jídelnou.
Původně se počítalo zrealizovat
stavbu ve spolupráci s MČ Praha-8
a to bylo též jedním z cílů volebního

sdružení nezávislých kandidátů „Pospolitost“,
kde též v roce 1998 paní Dohnalová
kandidovala.
K této stavbě však nakonec nedošlo
z finančních důvodů a hledaly se proto další možnosti, jak potřebné investiční prostředky získat. Kromě jednání s Magistrátem hl.m.Prahy bylo jednáno s Červeným křížem a dalšími institucemi, které ale nakonec svůj
prvotní zájem nepotvrdily.
Vzhledem k tomu, že dle platného územního plánu Hl.m.Prahy je
předmětný stavební pozemek určen
pro využití sociální a zdravotní
a s přihlédnutím na skutečnost, že je
již s Magistrátem hl.m.Prahy připravována stavba Domu s pečovatelskou službou na místě kina, přistoupilo se nakonec - po projednání
s MHMP jako investorem - na možnost vystavět zde bytový dům se 46
malometrážními byty (z toho šest
bezbariérových) a dále čtyři lékařské ordinace. Tato stavba svojí
hmotností v žádném případě nepřekračuje původně plánovanou a nezrealizovanou stavbu.
starostka

(Placená inzerce)

STRANA 6

PROSINEC 2003 ◆ ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJ

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Na přelomu let 2003–2004
Uplynuly téměř 4 měsíce nového
školního roku a život ve škole i školce nabral pravidelný dech. Výzdoba
školy se z podzimní „dráčkové“
změnila na vánoční. Vánoční atmosféru umocňují stromečky v hale i jídelně školy a výstava prací
žáků školy, umístěná v přízemí
v chodbě, vedoucí ke školní
družině. Přijďte
se podívat, stojí
opravdu za to.
Tak jako MŠ
(příspěvek J. Tymichové) také ZŠ
připravila besídku. Ve čtvrtek
18. 12. od 17.00
hodin
předvedou
v sále školy svá vystoupení rodičům, prarodičům i ostatní veřejnosti žáci 1. stupně pod
vedením svých třídních
učitelek. Na závěr si všichni mohou
zazpívat koledy se školním pěveckým sborem, vedeným paní Myslivcovou. Rovněž pátek 19. tm. proběhne ve slavnostním vánočním duchu.
Organizaci tohoto dopoledne si vzala
na starost 9. třída s paní učitelkou Jelínkovou a bude, věřím, příjemným
překvapením pro všechny z nás.
Ale přesuňme se z krásné vánoční
atmosféry zpět do všední reality k věcem, které uplynulé 4 měsíce rovněž

charakterizují. Především začala přestavba školky a je potěšující, že stavba probíhá opravdu v dobrém tempu.
Do MŠ nastoupila na částečný úvazek
nová učitelka, paní Votrubová. Také
ve škole došlo ke dvěma personálním
změnám. Místo paní učitelky
Fraňové (musela se
vrátit ke studiu na
VŠ) nastoupil pan
učitel Lorenc, který je na výuku M –
F plně aprobován.
Za paní učitelku Svobodovou (mateřská
dovolená) nastoupila paní
učitelka Barešová. Od října pravidelně pracují všechny slibované
kroužky. Obrovský zájem byl především o kroužek počítačů (má 2 oddělení)
a keramiky (byla otevřena dokonce 3
oddělení). Pokračuje plavecký výcvik
žáků 3. a 4. třídy tentokrát v Neratovicích. Probíhá i celá řada dalších akcí. O jedné netradiční Vás v samostatném článku informuje paní učitelka
Jelínková. Na konec února je připraven výjezd 36 žáků na lyžařský kurz
do Krkonoš na Petrovu boudu. Ale to
už bude pomalu jaro a celá předzahrádka školy krásně rozkvete. Za tuto
změnu patří obrovské poděkování pa-

ní učitelce Jelínkové a manželům Tačovským.
Ještě dvě důležité informace. První
se týká placení „školného“ v MŠ,
školní družině a školním klubu v dalším školním roce. Výši školného bohužel nemůže určit ani Úřad MČ
Ďáblice ani škola, ale je dán závaznou
vyhláškou Magistrátu hl. m. Prahy
v souladu se zákonem 564/1990 Sb.
(obec = Praha). V této souvislosti
MHMP požádal Městskou část i školu
o sdělení stanoviska ke 2 navrhovaným variantám:
a) MŠ polodenní 400 Kč/měsíc
celodenní 600 Kč/měsíc
ŠD, ŠK
200 Kč/měsíc
b) MŠ polodenní i celodenní
400 Kč/měsíc
ŠD, ŠK
200 Kč/měsíc
Vyjádření MČ Ďáblice i školy bylo
jednomyslné. Nezvyšovat nebo v případě zvýšení varianta b). Jaká však

bude platná vyhláška pro Prahu, nelze
v tuto chvíli ani odhadnout. A co se
děje s vybranými penězi? „Školné“
(MŠ, ŠD, ŠK) platí rodiče na účet MČ
Ďáblice a ten je v rámci rozpočtu přerozděluje zpět školce a škole na částečnou úhradu neinvestičních nákladů.
A druhá informace? Úřad MČ
zřídil webové stránky na adrese
www.dablice.com a nabídl škole jejich využití. Škola pochopitelně tuto
nabídku velmi ráda přijala a první
informace jsou zde již k dispozici.
Dovolte mi, abych na závěr jménem všech zaměstnanců školy i jménem svým poděkovala za spolupráci
rodičům žáků, zastupitelstvu MČ
Ďáblice a jejím komisím, dále všem
občanům Ďáblic a do roku 2004 jim
popřála hodně zdraví a spokojenosti.
Milada Bulirschová,
ředitelka školy

Z mateřské školy

Začátek školního roku už je dávno
za námi. Na nejistotu a sem tam slzičku jsme už všichni zapomněli. Teď už
se děti těší každý den na své kamarády a na vše nové, co je ve třídě čeká.
A co už bylo? Pro radost dětí bylo v
MŠ dvakrát divadlo. Na další pohádky jezdíme do divadla Za plotem.
Koncem listopadu byla celá MŠ
provoněná, to s předstihem dětem maminky, paní učitelky a paní kuchařky
vykrajovaly a pekly medové perníčky. Doufáme, že nám do vánoc změk-

nou, abychom si je mohli zdobit i mlsat. Výlet na Karlštejn a prohlídka výstavy betlémů se líbily i těm nejmenším. Mikuláš, čert a anděl navštívili
všechny třídy. Přinesli dětem dárky a
od dětí slyšeli, že jsou všichni hodní a
zlobit nebudou.
Letos chystáme pro rodiče našich
dětí netradiční vánoční besídky. Určitě bude veselo – všechny čeká zpívání, tančení, mlsání, společné „ pracování“ atd. Děti se pochlubí tím, co
umí, rodiče jim zase pomohou vyzdobit třídu i vánoční stromeček. Pak se
jen bude čekat, zda se vše bude líbit
Ježíškovi a přinese dětem dárky. DouJmenuji se Samuel Odhiambo, je mi 14 let a bydlím žáky a učiteli celé školy. Vybranou částkou 7200 Kč mi fáme, že budou všichni spokojeni.
První akcí v novém roce bude v
v Keni. Mám dva mladší sourozence.
umožnili, abych od ledna 2004 mohl chodit do školy. NaPo smrti mého otce se o naši rodinu staral strýc, ale ten dále budu žít se svojí rodinou v Africe, ale tito „adoptivní lednu návštěva kouzelníka. Od února
také zemřel. Maminka nemá dost peněz, abych mohl cho- rodiče“ mi uhradí školné, všechny učební pomůcky /jako každý rok/ začnou předškoláci
jezdit na předplavecký výcvik do klua školní uniformu. Peníze jdou přímo na účet mojí školy.
dit do školy.
Naštěstí žáci 9. třídy ďáblické základní školy přišli s náU nás v Keni nemá školní rok dvě pololetí, ale tři tri- bu Delfínek v Tescu.
Jménem všech zaměstnanců MŠ
padem adopce na dálku. Je to pomoc africkým dětem, kte- mestry, takže chodíme do školy vždy leden-březen, květen-červen a září-listopad. Mezitím je vždy měsíc prázd- děkuji rodičům a příznivcům MŠ, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby.
Cílem je zprostředkovat přístup ke vzdělání dětem, je- nin. Na konci každého trimestru bude moje „adoptivní ro- ří nám v tomto roce pomáhali. Přání
hodně zdraví a spokojenosti v roce
jichž rodiny si nemohou dovolit hradit školné a výdaje dina“ informována o tom, jak si ve škole vedu.
2004 posíláme všem občanům Ďáblic.
s výukou spojené.
Nápad ďáblických žáků byl moc hezký.
Zapsala J. Jelínková – tř. uč. 9. třídy
Deváťáci vybrali k adopci mne a vyhlásili sbírku mezi
Za kolektiv MŠ J. Tymichová

Adopce na dálku

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČASTI PRAHA–ĎÁBLICE

finančního odboru
Důležitá informace o změnách Upozornění
Dovolujeme si upozornit občany, a končí dnem ukončení pobytu, dle
využívající nemovitosti, nacházející se evidence.
v místních poplatcích
Ubytovatel (poplatník) je povinen
v katastru městské části Praha–Ďábli-

S účinností od 1. 1. 2004 platí nová vyhláška Hl. m. Prahy č. 23/2003
o místním poplatku ze psů. Občanů Ďáblic se budou týkat následující změny:
1) dle § 2 odstavce 1 sazba poplatku činí ročně (není-li v odstavci 2 až 4
stanoveno jinak):
1. 1500 Kč za jednoho psa
2. 2250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
2) dle § 2 odstavec 2, písmeno b) sazba poplatku za psy chované v rodinných domech v městské části Praha - Ďáblice činí ročně:
1. 300 Kč za jednoho psa
2. 600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
3) dle § 2 odstavec 3, je-li držitelem psa poživatel vyjmenovaného druhu
důchodu, sazba poplatku činí ročně:
1. 200 Kč za jednoho psa
2. 300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Ke stejnému datu byly novelizovány mimo jiné i vyhlášky o místních
poplatcích: za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity a za
lázeňský a rekreační pobyt, jejichž platné znění naleznete na internetových
stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: www.praha-mesto.cz nebo na úřadě MČ
Praha - Ďáblice.
Informace finančního odboru ÚMČ

ce, k provozování ubytovací činnosti,
na následující povinnosti z toho vyplývající.
Ve smyslu vyhlášky Hlavního města Prahy č. 7/1994 Sb. Hl. m. Prahy
o místním poplatku z ubytovací kapacity se změnami a doplňky vzniká poplatková povinnost dnem zahájení
provozu ubytovacího zařízení a zaniká dnem jeho zániku nebo změnou jeho využití. Poplatník je povinen podat
správci poplatku přiznání k poplatku
do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik
povinnosti platit poplatek.
Současně ve smyslu vyhlášky
Hlavního města Prahy č. 10/1994 Sb.
Hl. m. Prahy o místním poplatku za
rekreační pobyt se změnami a doplňky vzniká tato poplatková povinnost
dnem následujícím po dni příchodu

oznámit zahájení činnosti ve lhůtě do
30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k činnosti (ubytování), v ostatních případech do 30 dnů
ode dne zahájení činnosti (ubytování).
Za porušení stanovených povinností může správce poplatku uložit pokutu podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb.
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Nebude-li poplatek zaplacen včas
nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený
poplatek až o 50 %.
Další informace jsou k dispozici ve
výše uvedených právních předpisech
nebo ve finančním odboru ÚMČ Praha–Ďáblice.
Ing. Václav Valtr
vedoucí FIO ÚMČ
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ĎÁBLICKÁ KOPANÁ

Zimní přestávka kopané v Ďáblicích
(a malé zhodnocení podzimní části soutěže)

Myslím , že v závěru letošního roku
můžeme být spokojeni – vždyť naše
„A mužstvo“ úspěšně bojuje o postup
do pražského přeboru. Po letních přestupech a hostování se vedení mužstva
podařilo vhodně tým doplnit a načasovat formu tak, že umístění v tabulce
nemohlo být lepší: 1. místo v tabulce
se 35 body, skórem 35 : 8 a devítibodovým náskokem není vůbec náhodné
a odpovídá kvalitě mužstva.

Ve srovnání s tím naše „B mužstvo“
– i když se snaží – není tak úspěšné,
jak bychom si přáli. Nedojde-li v jarní
části soutěže k výraznému zlepšení,
bude jistě dnešní umístění v tabulce
velkým zklamáním. Zatím je mužstvo
v tabulce na 8. místě se skórem 20 : 23,
což nenasvědčuje tomu, že by mužstvo
chtělo postoupit do vyšší třídy.
Družstvo dorostu si vede v soutěži
velmi dobře a pod vedením nového

trenéra, který mužstvo dobře doplnil,
má postupové pozice. Umístění v tabulce tomu napovídá: je to 2. místo
v tabulce se 27 body při skóre 37 : 20.
Při tom tříbodová ztráta na 1. místo
není nepřekonatelná a cíl postoupit do
I. třídy je reálný.
A nakonec naši nejmenší. Družstvo přípravky samozřejmě nemá
stanoveny cíle a naopak jsme rádi,
že podzimní část soutěže, která pro
naše žactvo byla premiérová, dopad-

la tak jak dopadla: 9. místo v tabulce
s 1 bodem při skóre 10 : 68 není žádnou tragedií, vždyť ostatní celky hrají tuto soutěž 2 – 3 roky a to musí
být někdy znát.
V zimních měsících absolvuje
„A mužstvo“ zimní turnaj FK METEOR PRAHA VIII 2004. Turnaj se
odehraje na hřišti s umělou trávou 3.
generace v ulici Štěpničná v Praze 8.
Všechna utkání budou sehrána v termínech od 10. 1. do 29. 2 2004. Naše
mužstvo začíná v sobotu 10. 1. 2004
v 15.30 hod a naším 1. soupeřem bude FSC Libuš. Do soutěže jsou dále
zařazena mužstva Slavoj Vyšehrad,
❄ pověřila zástupce starosty Ing. Polaban Nymburk, Střížkov a SK
Černého jednáním za MČ Praha–Ďáb- Aritma Praha.
lice v souvislosti se žádostí o poskytTéž družstvo dorostu se účastní
nutí grantu v oblasti sportu a tělový- zimního turnaje, pořádaného Sokolem
chovy za rok 2004
Troja, který začal již v sobotu 6. pro❄ Souhlasila se splátkovým kalen- since tr.
dářem navrženým manželi Milanem
Naše fotbalová přípravka absolvuje
a Vlastou Poláčkovými na cenu za pod vedením nového trenéra pana
pozemek p. č. 715/2 v k. ú. Ďáblice
Kratochvíla zimní halový turnaj
❄ Schválila poskytnutí finančního v Odolena Vodě v termínu od 6. 3. do
daru člence školské a kulturní komise 13. 3. 2004. B-mužstvo se naopak buVeronice Kostové, jako ohodnocení de připravovat na jarní část soutěže
v místní školní tělocvičně.
její práce v komisi za rok 2003
❄ Souhlasila s vyplacením mimoNa závěr bych chtěl popřát všem
řádné odměny ředitelce ZŠ U Parkánu našim fanouškům a sponzorům krásné
17/11 Praha–Ďáblice
a šťastné prožití vánočních svátků,
❄ Schválila uzavření smlouvy hodně zdraví a spokojenosti v roce
o převodu majetku - požárního vyba- 2004 a hlavně: Ať nám to všem kope!!
vení pro JPO - z hl.m.Prahy na MČ
Praha–Ďáblice
Za fotbalový oddíl SK
zpracoval tajemník ÚMČ
Zdeněk Šedivý, předseda klubu

Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice
Na 19. a 20. jednání Rada MČ Praha–Ďáblice projednala a pro informaci
občanů vybíráme některé nejdůležitější
body z programů jednání rady, které
byly projednány a s jakým výsledkem.
❄ souhlasila s žádostí firmy Gabriel s.r.o. se zřízením zahradnické školky na pozemku č. 1253/1 v k. ú. Ďáblice s tím, že v současné době není
MČ zapsána jako vlastník uvedeného
pozemku
❄ nevyhověla žádosti pana Koutníka o pomoc při řešení jeho svízelné
bytové situace s tím, že byty, která
městská část vlastní jsou v současné
době všechny obsazeny a dále se respektují zastupitelstvem schválená
kritéria a upřednostňují žádosti občanů naší MČ.
❄ Souhlasila s vybudování nové
kanalizační vpusti v ul. Poděbradově

pro odvedení dešťových vod z komunikace
Skalnické.
Nesouhlasila
s ostatními změnami v uspořádání komunikační sítě v této lokalitě
❄ vydala kladné stanovisko k projektu a návrhu napojení na veřejné sítě budoucí stavby objektu Domu s pečovatelskou službou- žádost k územnímu rozhodnutí
❄ souhlasila realizovat variantu I.
v novelizaci obecně závazné vyhlášky
hl.m. Prahy č. 21/1994 Sb o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů - jednotná výše příspěvku za dítě v MŠ bez
ohledu zda se jedná o celodenní, polodenní nebo nepravidelnou docházku
ve výši 400 Kč měsíčně. Za žáka ve
školní družině a školním klubu příspěvek 200 Kč měsíčně.

(Placená inzerce)
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PŘIPOMÍNÁME, ŽE …

Hluk z dálnice
Referát životního prostředí ÚMČ
obdržel stížnost paní Vlasty Herbstové z Byškovické ul. na hluk, který je
způsoben provozem na dálnici D 8,
zejména v úseku rychlostní komunikace Cínovecká.
Protože tato stížnost není ojedinělá, hluk z této oblastí obtěžuje většinu
obyvatel rodinných domků v severní
části Ďáblic, přetiskujeme stanovisko
Hygienické stanice Hl. m. Prahy, které si referát životního prostředí ÚMČ
vyžádal na základě výše uvedené
stížnosti.
H. K.
STANOVISKO HYGIENICKÉ
STANICE Hl. m. Prahy (text z dopisu): Na základě Vaší stížnosti bylo ve
dnech 25. 9. - 26. 9. 2003 provedeno
měření z provozu pozemní dopravy
na dálnici D 8 (Cínovecká). Naměřené ekvivalentní hladiny pro denní dobu nepřekračují limitní hodnotu, na

kterou tato komunikace byla kolaudována, což bylo prokázáno měřením
provedeným před kolaudací. Co se týče hladiny v noční době, tato hladina
ve srovnání s kolaudací se mírně zvýšila, avšak pohybuje se v pásmu nejistoty. Pro upřesnění uvádíme, že uvedená komunikace byla povolena
s tím, že hladina hluku v denní době
nepřekročí v L Aeq 65 dB a v noční
době v L Aeq 55 dB. Tyto hodnoty
v době prováděného měření ke kolaudaci nebyly překročeny. Při novém
měření, které bylo provedeno v uvedeném termínu, bylo naměřeno v denní době v L Aeq 61,1 dB a v noční
době v L Aeq 56,5 dB. Vzhledem
k tomu. že pro takovéto měření dle
Metodického návodu se používá nejistota 3,0 dB pohybuje se noční naměřená hodnota v pásmu nejistoty a tudíž není možno prokázat, že povolená
hladina je překročena.

❍ Zastupitelstvo schválilo na
svém 3. veřejném zasedání 13.
března 2003 výši příspěvku občanům za vyvážení domovního odpadu od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003
a to ve stejné výši jako pro předchozí rok 2002. Příspěvek bude činit 45%, minimálně však 500 Kč
na jednu smlouvu, uzavřenou
s Hlavním městem Prahou na objednaný počet popelnic (nikoliv tedy již podle počtu členů domácnosti – jako tomu bylo vloni) a bude vyplácen občanům–fyzickým
osobám, trvale hlášeným v Ďáblicích. Občané příspěvek obdrží po
předložení platné uzavřené smlouvy a dokladu o zaplacení poplatku
za celoroční vyvážení odpadu.
O konkrétním postupu vyplácení
příspěvku na začátku roku 2004
a dalších podrobnostech budou občané včas informováni místním
rozhlasem, příp. na stránkách Ďáblického zpravodaje.
J. K.

!!!KUŘÁCI!!!

DOPRAVA V ĎÁBLICÍCH

CHCETE ZANECHAT KOUŘENÍ?

Provoz linek Pražské integrované
dopravy (PID) č.103 a 202

Antinikotinovým programem odvyknete!
Až 85 % úspěšnosti, počítačovou metodou.
(1–2 rázový neinvazní program).
Tel.: 220 912 206, 224 214 617
Mobil: 603 333 008, 604 207 771
Praha 1, Senovážné nám. 6, 3. patro
(Placená inzerce)

Požadavek občanů na zajištění návaznosti autobusů č. 103 a 202 ve večerních hodinách byl projednán s ROPIDem s tímto výsledkem:
Od 14. 12. 2003 je změna v posunu spojů o 6 minut: spoj z Ďáblic do zastávky „Červený mlýn“ přijede ve 21.53 hodin a spoj v opačném směru ze zastávky „Červený mlýn“ ve 22.11 hodin. Pro zachování intervalu na lince č.
202 dojde k posunu i ostatních večerních spojů.
Návaznost mezi linkami č. 103 a 202 ve směru z Palmovky bude řešena vyčkáváním spojů v zastávce „U Spojů“, v opačném směru s přestupní dobou 2
minuty. Toto platí i pro víkend.
Pozor: zastávka „Červený mlýn“ mění od 14. 12. 2003 název na „Obchodní
centrum Čakovice“.
starostka

Z KOMISÍ

Kritika školské a kulturní komise

Nejsme spokojeni se Zpravodajem!
Přesto, že uzávěrka byla 30. 10.,
Zpravodaj vyšel a byl roznášen až
o prodlouženém víkendu 15.–17. 11.
a občané tím nedostali včas informace
o našich dvou akcích. Dále zde na poslední straně byly dvě rozdílné informace.
(Pozn. redakce: Náš Zpravodaj je
v tomto roce pravidelně kolportován
o víkendu a to po redakčních a lamačských úpravách a samotném tisku
14 dnů po redakční uzávěrce. Za zmí-

Z DOPISŮ
Vážení zastupitelé,
výbor fotbalového oddílu SK Ďáblice
velice děkuje za Váš kladný přístup
k uzavření dohody o vzájemné spolupráci a poskytnutí finančního daru ve
výši 300 000 Kč.
Zavazujeme se. že finanční prostředky budou vynaloženy výhradně
na podporu činnosti mládežnických
družstev a s tím souvisejících režijních výdajů.
Doufáme, že i v příštích letech bude v zájmu nás všech podporovat
sportovní aktivity Tělovýchovné jednoty Ďáblice.
Zdeněk Šedivý
za Fotbalový oddíl SK ĎÁBLICE

DO NOVÉHO
ROKU 2004
přejeme všem občanům – čtenářům
našeho Ďáblického zpravodaje co nejvíce rodinného štěstí, osobních a pracovních úspěchů, životní pohody
a pevného zdraví.

něnou chybu v údajích se osobně
omlouvám – J. K.).
Druhá stížnost je na místní rozhlas,
který pokud vůbec přinese informace
o akcích pořádaných naší komisí, tak
často pouze jednou a navíc dopoledne
nebo do 16 hodin (výjimkou byl koncert paní starostky). Žádáme odpovědné pracovníky, aby konečně začali
využívat rozhlas, jak se má, tedy ve
prospěch posluchačů, našich spoluobčanů. Stále se o tom jen mluví!
Věra Prokešová

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích

◆ Osobní jednání o individuálních ◆ Podávání obědů v jídelně Diakonie
potřebách těch, kteří hledají pomoc
◆ Zapůjčení kompenzačních po◆ Poskytování služby či pomoci jed- můcek
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
NEME
OSOBNĚ V KANCELÁŘI
- pomoc při udržování domácnosti
DIAKONIE V OBECNÍM DOMĚ,
- asistence
Budeme se nadále snažit, aby
i Ďáblický zpravodaj k tomu přispí- ◆ Dovoz a doprovod k lékaři, na pe- NEBO NA TELEFONU 283 910 424
V DOBĚ OD 8 DO 16 HODIN.
val dle svých možností a na svých dikůru, ke kadeřníkovi atd.
stránkách nejen informoval, ale přinášel do Vašich domovů co nejvíce Ďáblický zpravodaj vydává Městská část Praha–Ďáblice. Adresa redakce: Květnová 553/52,
čtenářské pohody z našeho společné- 182 00 Praha 8–Ďáblice. Tel. 283 910 723–724, Fax 283 910 721. Registrováno pod číslem
MÚ – 63/91. Redakce: Ing. Jan Kolář, RNDr. Martin Smrček, Tereza Adámková, Vlastimil
ho života v Ďáblicích.
Fouček. Zlom: Michal Beran, tel. 603 480 292. Uzávěrka prosincového čísla pro inzerci i přísRedakční rada
pěvky bude 23. ledna 2004. 1. číslo vychází 6. února 2004. Za obsah příspěvků odpovídají
Ďáblického zpravodaje autoři. Tisk: DENOC, s. r. o.

