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Slovo starostky
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Vážení občané,
již v plném běhu je tu opět čas
prázdnin a dovolených. Dovolte mi,
sice s malým zpožděním, popřát
vám všem dětem i dospělým, abyste
si letních dnů užili co nejvíce a co
nejlépe.
V Ďáblicích se, jak je již skoro
zvykem, využije léta pro stavební
aktivity, které je nutné zrealizovat
rychle. Jedná se především o další
pavilon mateřské školky. Na základě
doporučení výběrové komise byla
podepsána smlouva se zhotovitelem
díla „Rekonstrukce a přístavba
pavilonu MŠ“ a akce byla zahájena v
závěru června. Pokud nenastanou
vlivem „vyšší moci“ nějaké komplikace v průběhu stavby, předají se
nové prostory do užívání v říjnu
tohoto roku.
Další pružná stavba je naplánována v areálu TJ Ďáblice a týká se
demolice stávajícího sociálního
zařízení pro veřejnost a výstavby
nového, dále výstavby kabin včetně

sociálního zázemí pro děti a
mládež.
I zde se počítá s ukončením
stavby na podzim, aby bylo možné bez problémů začít s novou
fotbalovou sezonou.
Na obě uvedené stavební
akce je třeba cca 20 mil. Kč.
Financuje je naše městská část z
vlastního rozpočtu s tím, že na
rekonstrukci MŠ byla Magistrátem hl. m. Prahy přidělena účelová dotace ve výši 5 mil. Kč.
Je třeba kvitovat, že naše
zastupitelstvo ve většině podpořilo obě tyto stavby.
Danuše Ševčíková
starostka

Oběd
se senátorkou

N

Na přátelském pracovním
obědě v ďáblické restauraci
Červený mlýn se setkala starostka MČ Ďáblice Danuše Ševčíková a zástupce starosty Tomáš
Engel se senátorkou za Prahu 8
Alenou Palečkovou. Obě strany
si předaly cenné a podstatné
informace, týkající se současného i budoucího vývoje v Ďáblicích. Probírala se i citlivá témata,
například skládka nebo celopražský okruh. Shodně byly vyjádřeny obavy z možného zhoršení
životního prostředí v případě
rozšíření skládky. Nicméně i přes
kompletní neznalost všech záměrů primátora a Rady hlavního
města Prahy senátorka vyjádřila
přesvědčení, že pokud Praha
podrží a prosadí pokračování
skládkování v katastru Ďáblic a
Březiněvsi jako strategický a
politický zájem Prahy, tak si

J

dotčené městské části musí vymoci
na kompenzacích pro životní prostředí a rozvoj obce maximum.
Starostka informovala senátorku o
připravovaném setkání s primátorem Pavlem Bémem a pozvala ji na
podzimní otevření zrekonstruovaného pavilonu školky.
Tomáš Engel

foto: archiv

foto: Z. Sobotka

Ďáblická skládka
a prašnost

V

V Ďáblickém zpravodaji (květen
2007) byly uveřejněny dva články o
ďáblické skládce: článek JUDr.
Tomáše Engela nazvaný Referendum o skládce a článek Ing. Libora
Luňáčka, prokuristy .A.S.A, nazvaný .A.S.A. Lze jen vítat, že diskuse
či informace o skládce se rozproudily, získali jsme další informace. Z
obou článků však plyne, zda není již
pozdě o této otázce diskutovat, nebo
zda o této otázce nerozhodne někdo
jiný, metodou o nás bez nás. Udělejme všechno, aby nebylo pozdě. Z

prvního článku je zajímavé, že
zastupitelstvo MČ Březiněves
„schválilo“ již III. etapu výstavby
skládky, přesněji schválilo návrh
změny územního plánu za účelem rozšíření stávající skládky
pro III. etapu. V druhém článku
je řada informací o množství
ukládaného materiálu a časových
i finančních údajů. K finančním
informacím mám tyto poznámky:
1) Proč .A.S.A. „dává“ zákonné poplatky ve výši mnoha desítek milionů Kč magistrátu hl. m.
Prahy, když skládka zatěžuje
životní prostředí Prahy především jen v jejím blízkém okolí.
Tento poplatek však povzbuzuje

magistrát, aby další, III. etapa
skládky pokračovala. Je sice
chvályhodné, že z této částky
magistrát poskytne určitý obnos
MČ Ďáblice, ale proč toto přerozdělování? Ano, je to podle
zákona, který byl „námi“ v parlamentu vytvořen.
2) .A.S.A. jasně uvádí, že
pokud III. etapa skládky nebude
otevřena, podstatně se zdraží
poplatky za odpad pro obyvatelé
celé Prahy.
Z článku ing. L. Luňáčka
plyne, že .A.S.A. má zájem na
otevření III. etapy skládky (vhledem k poloze se možná bude
nazývat Březiněveská). V dů-

sledku toho slibuje občanům zajímavé služby a finančně se podílet na
životě v Ďáblicích. Je hezké, aby
děti z Ďáblic jezdily zdarma na
ozdravné tábory, ale není výhodnější
prevence, tj. především pokles prašnosti v naší obci?
Prach patří ke škodlivinám,
které nejvíce poškozují životní
prostředí a především ovzduší v
metropoli. Množství prachu nejvíce
ovlivňuje automobilová doprava.
Nejhorší situace je především v
blízkosti rušných ulic a hlavních
pražských tahů. Naopak zanikla
řada továren včetně naší Prefy v
centru Ďáblic.
(pokračování na str. 3)
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Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro
informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z 12. jednání rady)
! souhlasila se zasláním žádosti
pí. Martínkové o zřízení přechodu pro chodce v úrovni ul. Hořínecká a Ďáblická Mjr. Vocáskovi
k vyjádření
! souhlasila, aby MČ Praha - Ďáblice požádala hl. m. Prahu o vyžádání do vlastnictví a následné
svěření do správy MČ Praha Ďáblice pozemků p.č. 634 a 635
v k. ú. Ďáblice, které jsou přilehlé k pozemku 608/2 a jsou potřebné pro vyřešení majetko-

právních vztahů a zlepšení ! souhlasila se zařazením žáprostředí v lokalitě budoucídosti o byt Aleny Brucknerové
ho náměstí v Ďáblicích
do evidence
! souhlasila s odejmutím po- ! souhlasila s pronájmem pozemku p. č. 1746/110 ze svězemků č. parc. 305/31,
řené správy MČ Praha - Ďáb305/32, 305/33 (firma AGlice v souladu s § 19 zák. č.
ROSTAV) na dobu určitou, tj.
131/2000 Sb. o hlavním měs1 rok dle vyvěšeného záměru s
tě Praze, ve znění zákona č.
platností od 1.6. 2007 (50 Kč
145/2001 Sb. Jedná se o poze/1m2)
mek pod vodní stavbou, která ! vzala na vědomí výsledek měje ve vlastnictví hl. m. Prahy,
ření hluku ze dne 10.4.2007ve správě OOP MHMP
12.4. 2007, který zaslala Hygienická stanice hl. m. Prahy.
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro
Dle měření, které prováděl
informaci občanů vybíráme
Zdravotní ústav, nebyly naměněkteré nejdůležitější body z
řeny hodnoty větší, než povo13. jednání rady)

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Termíny jednorázového sběru nebezpečných složek
komunálního odpadu, prostřednictvím speciálního krátkodobě
přistavovaného vozidla :

!

31.7. 2007 , 30.10. 2007 ( vždy v úterý )
16.30 - 16.50 u křižovatky ul. Hřenská - Květnová
(před úřadem MČ)

17.00 - 17.20 u křižovatky ul. Šenovská -U Spojů
17.30 - 17.50 v ulici U Prefy
18.00 - 18.20 křižovatka ul. Kostelecká - Legionářů (parkoviště)
Sběr se orientuje na tento odpad :
- baterie všech druhů
- léky
včetně olověných akumulátorů
- lepidla
- barvy
- výbojky a zářivky
- čistící prostředky
- teploměry
- fotochemikálie
- nádobky od sprejů
- hydroxidy
- motorové oleje
- chemikálie
- pesticidy
- kosmetiku
- rozpouštědla,
- kyseliny
- tuky

P

Při chovu psů je důležité
dodržovat všechna ustanovení
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů.
Hlavním účelem zákona je
chránit zvířata před týráním a
poškozováním jejich zdraví i
proti takovému týrání a poškozování zdraví, které bylo způsobeno
z nedbalosti chovatelem.
V poslední době se objevují
případy jednání chovatelů,
zejména bojových plemen psů,
které vykazují známky týrání či
nesprávného způsobu jejich
chovu. Jedná se např. o chování
psů v nevhodných podmínkách, o
nedostatečnou výživu nebo ome

zování svobody jejich pohybu.
Jakékoli týrání zvířat je však
zákonem na ochranu proti týrání
zakázáno!
Důsledkem nesprávného chovu
a neodpovídajících podmínek, ve
kterých zvířata žijí, může dojít ke
škodám na majetku, zdraví, ale i k
ohrožení života. Případ z Prahy 10
ukázal, že s největší pravděpodobností právě nevhodným způsobem
chovu došlo k tomu, že pes napadl
svoji majitelku, která vážným zraněním podlehla.
Kynologická poradna Městské
policie hl. m. Prahy poskytuje pro
širokou veřejnost metodické, odborné a praktické informace, které se
týkají výcviku a péče o psa.

RŽP

O spolupráci občanů a zastupitelů

(Myšlenky a nápady vyvolané veřejným zasedáním zastupitelstva ve středu 20. června)
V podvečer ve středu 20.6.
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů
jsem se posadila mezi ďáblické
v Městské části Praha - Ďáblice
spoluobčany přihlížející veřejnéve 2. pololetí roku 2007
mu zasedání našeho zastupitelstva. Chtěla jsem se podívat, jak
Určené termíny:
mnou
volení zastupitelé spravují
23. a 24. září 2007 (sobota a neděle)
naši městskou část. V Ďáblicích
20. a 21. října 2007 (sobota a neděle)
vnímám řadu věcí, které se mi
24. a 25. listopadu 2007 (sobota a neděle)
nelíbí, a proto je pro mě důležité
zajímat se o to, jak pracují. KonOdvoz kontejnerů proběhne vždy
krétně
na veřejném zasedání
v neděli ve 13°°hodin.
zastupitelstva, kdo podnětně
Kontejnery budou přistavovány na obvyklých stanovištích :
přispívá k řešení jednotlivých
na Koníčkově náměstí
problémů, kdo je plytký řečník
v ulici Květnová
apod. Ten večer jsem zjistila, že
(v zálivu komunikace před č.p. 448)
se naše zastupitelstvo teprve učí
v ulici Legionářů
spolupracovat, vystupovat tak,
v ulici Na Terase
aby jednání bylo věcné a bylo
v ulici Na Blatech
prostoupeno vzájemnou úctou.
Mám
několik doporučení :
RŽP

Kontejnery v obci

zpracoval tajemník ÚMČ

Výzva majitelům psů, zejména bojových plemen

Nebezpečné odpady
předávejte výhradně obsluze sběrového vozidla!
Vyřazená elektrozařízení používaná v domácnostech (lednice,
TV a PC monitory, rádia, videa atd.) a pneumatiky
odevzdávejte do Sběrného dvora.
Voctářova ul. v Praze 8 , tel. 266 007 299,
provozní doba: Po-Pá 8.30-18.00 hod., So 8.30-15.00 hod.

lené limity, proto naše stížnost
nebyla uznána jako oprávněná.
! souhlasila s poskytnutím finanční dotace ve výši 6000 Kč z fondu sportovní komise na akci
„Běh Terryho Foxe“ v ďáblickém háji
! zástupce starosty seznámil členy
rady s materiálem týkajícím se
nových leteckých koridorů. Rada doporučuje připojit se k nesouhlasnému stanovisku (petice
občanů)
! schválila informaci o přípravách
stavby „Stavební úpravy mateřské školky, nástavba pavilonu E"

M

1) Zasedání řídí stanovený předsedající, který dbá na dodržování
programu, času určeného k vystoupení diskutujících, dbá na etiku
jednání. Ve vedení schůze se mohou
zastupitelé prostřídat (např. po 2
hodinách).Takto si my občané můžeme utvářet názor na jejich práci.
2) Též navrhuji, aby v Ďáblickém
zpravodaji pravidelně jednotliví
zastupitelé zveřejňovali své postoje
k řešeným problémům obce. Ocenila bych i zveřejňování výsledků
práce zastupitelů v radě a v komisích. Touto cestou můžeme mezi
sebou vybírat ty nejmorálnější a
nejschopnější lidi, kteří povedou
naše Ďáblice v příštích letech.
3) Dle mého by veřejná zasedání
zastupitelstva měla být pořádána
častěji. Budou kratší a jejich kvalitu
nepoznamená únava.
Milada Stroblová, 21.6.07
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Ďáblická skládka
a prašnost

Z

Z přiloženého výřezu mapy
prašnosti v Praze, (která sice není
nová, byla uveřejněna v MF Dnes
28.11.2005, ale poměry se zřejmě
nezměnily k lepšímu), je patrné, že
prašnosti má naše obec víc než dost,
ačkoli jsme "vesnicí" na okraji Prahy. Místo skládky je na mapě jasně
patrné svým stupněm prašnosti. Je to
pochopitelné, to obrovské množství
odpadu je třeba především na skládku přivézt, na skládce vysypat,
rozhrnout, upravit boky skládky, to
vše zpravidla pomocí strojů, které
jsou poháněné naftovými motory,
které jsou „generátory“ těch nejmenších a nejzávadnější prachových částic.
MUDr. Radim Šrám, DrSc.,
vedoucí laboratoře genetické ekotoxikologie Ústavu experimentální
medicíny AV ČR v příspěvku "Co tu
dýcháme?" (MF Dnes 9.6.2007)

uvádí:"Nejnebezpečnější jsou
drobounké prachové částice
(PM), které na sebe vážou karcinogenní látky vznikající při
nedokonalém spalování nafty,
benzinu a uhlí tzv. polycyklické
aromatické uhlovodíky (PAU). Je
prokázáno, že prachové částice
menší než půldruhého mikrometru mají vliv na zvýšenou úmrtnost, počet nádorových onemocnění a srdečně-cévních onemocnění zejména u malých dětí.
Expozice PAU snižuje porodní
váhu novorozenců a zvyšuje
nitroděložní růstovou retardaci.
Pro člověka je to jedna z nejvýznačnějších skupin škodlivin,
zejména s ohledem na jejich
rozšíření v životním prostředí."
D á l e s e v č l á n k u M U D r.
Šráma uvádí: "Koncentrace PAU
se často zejména v Evropě přepočítávají na karcinogen benzo(a)pyren. V Praze jsou jeho hodnoty
čtyřikrát vyšší než v Londýně a
New Yorku, jsme na to zhruba

Tři otázky pro firmu
.A.S.A.
Proč se naše MČ o rozšíření skládky nedozvěděla dříve než Magistrát? Nebylo by korektnější, aby se o skládce jako první dozvěděli ti,
kterých se bezprostředně týká?
Názor na skutečnost, kde se má všeobecně
zahájit prvotní jednání v rámci uvažovaného
významného projektu v Praze, se určitě bude lišit
„občan od občana“.
Předpokládáme, že by odpovědní pracovníci
Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP) měli přesně
opačný názor než občané MČ Ďáblice na to, kde
má být zahájeno první jednání o tak rozsáhlém
projektu, jakým je případná III. etapa skládky
.A.S.A. Ďáblice.
Společnost .A.S.A. vycházela z filosofie, že
MHMP připravuje širší a dlouhodobé koncepce
v různých oblastech našeho občanského života a
odpady nejsou výjimkou. Z odborného tisku,
resp. z informací samotného magistrátu byli
občané města Prahy v minulém období informováni, že dle zákona O odpadech č. 185/2001 Sb.
byl zadán úkol na vypracování poměrně rozsáh-

stejně jako obyvatelé Bankoku."
Z důvodu prokázaného
nárůstu nemocnosti a úmrtnosti
již při poměrně nízkých koncentracích výskytu suspendovaných
„větších“ prachových části PM
10, byl vypracován v r. 2003
významný projekt ATEM. V
tomto projektu je hodnocena
prašnost částic PM 10 v celé
Praze. Uváděný imisní limit je
43,2 mikrogramy/m3. Hodnoty
nad 50 µg.m3 byly vyhodnoceny
podél celé Jižní spojky od Barrandovského mostu až k ul.
Průhonická, při ulici K Barrandovu, na Smíchově plošně mezi
Radlickou, nábřežím a Kartouzskou, v okolí hlavních křižovatek na magistrále a dále u významných lokálních zdrojů
prašnosti (lomy Zbraslav a Řeporyje, skládka v Ďáblicích).
Vhledem k tomu,
že část III. etapy
skládky by měla být v
katastru Ďáblice, je

lého materiálu, nazvaného „Krajská koncepce nakládání s odpady“ a dále byl zadán úkol
k vypracování koncepce „Plán odpadového
hospodářství hlavního města Prahy“.
Z výše uvedených informací je alespoň z
našeho pohledu velmi pragmatické začít
diskutovat jakýkoli podnikatelský záměr
nejprve s odbornými pracovníky MHMP,
kteří mají jednoznačně největší přehled o
vývoji odpadového hospodářství na celém
území Prahy.
Ve vašem článku o III. etapě píšete jako
o velmi vzdáleném projektu, ale vzhledem k
tomu, že zastupitelstvo MČ Březiněves dne
27.4.2007 odsouhlasilo změnu územního
plánu u pozemků sousedících se skládkou,
připadá mi, že se věc až tak vzdálená nejeví.
Prosím tedy o více informací, týkajících se
III. etapy.
Pokusíme se navázat na článek, uvedený
v Ďáblickém zpravodaji v květnu 2007. V
souvislosti s realizací případné III. etapy
skládky jsme zaznamenali zkreslené informace. Informace o velmi blízké realizaci
případné III. etapy skládky jsou poněkud
nepřesné. Vysvětlíme proč. U skládek odpa-

třeba vážit: buď přijmout slibovanou
finanční podporu, (která by měla být
přesně specifikována jako např. v
Březiněvsi viz článek JUDr. Tomáše
Engla „Skládka bude pokračovat?",
Ďáblický zpravodaj, červen 2007,
nikoliv vágní přísliby pro Ďáblice)
nebo říci skládce ne především ze
zdravotních důvodů.
Pokud magistrát uvažuje či
prosazuje další rozšíření Ďáblické
skládky, je to až zarážející vzhledem
k celkovému plánu magistrátu
„snížení prašnosti v Praze". Je to
také bezohlednost k obyvatelům
Ďáblic i Březiněvsi, které jsou součástí Prahy. V„ekologicky kulturních“ státech, např. Německo a
Rakousko, je skládkování odpadu(kdekoliv, nikoliv jen v území měst)
již nyní zakázáno, likvidace odpadu
se provádí ekologičtějším způsobem.
Ing. Zdeněk Sobotka, DrSc.

dů všeobecně nelze přesně určit přesný termín
ukončení jejich provozu. V době projektových
příprav je s vysokou přesností stanovena objemová kapacita skládky. Vzhledem ke skutečnosti, že každá skládka komunálních odpadů generuje významné množství energeticky využitelného plynu (skládka Ďáblice generuje cca 1400
1600 m3/hod), dochází v průběhu provozování
skládky k tzv. sesedání odpadů. Množství uložitelného odpadu je potřeba pravidelně přepočítávat, a to jak ve vztahu k vývoji skládkového
plynu, tak ve vztahu k hutnícímu faktoru skládky
a v neposlední řadě musíme brát v úvahu i skladbu odpadů, které jsou aktuálně naváženy na
skládku.
Existuje však několik proměnných, které se
nedají stanovit přesně, ale dají se pouze projektově odhadovat. Zejména se nedá vyčíslit množství
odpadů, která mohou vzniknout při živelných
katastrofách (např. povodně). Dále projektanti
nové skládky nemohou odhadnout chování
ostatních zařízení, určených k odstraňování
odpadů, nacházejících se v dojezdové vzdálenosti.Velmi důležitým prvkem, který ovlivňuje
skládkování v ČR je legislativní a právní vývoj.
(pokračování na str. 4)
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Tři otázky pro firmu
.A.S.A.
Jak jsme již několikrát zmínili, současný

J

provozní řád skládky hovoří o roku 2013 jako o
roku ukončení II. etapy skládky. Pozorný čtenář
předchozího článku se dozvěděl, že odborný
odhad, resp. životnost II. etapy jsme velmi konzervativně a velmi přibližně stanovili na rok
2010. Reálně očekáváme ukončení II.etapy
skládky v roce 2011.
Nyní pár slov k načasování III. etapy skládky.
Proces změny územního plánu hl. města
Prahy je velmi složitá a časově náročná operace,
která může trvat dva i více let (viz květnový
článek). Náročnost procesu EIA pak můžeme
odhadnout až na rok i více. Dále bychom mohli
vypočítávat množství potřebných souhlasů a
jejich zákonem stanovené doby k projednání
před samotným schválením. Jedná se o stavební
povolení, o souhlas s provozním řádem, IPPC a
další. Pokud si tyto doby sečtete a odečtete je od
roku 2011, dospějete ke stejnému názoru jako
firma .A.S.A., a to, že rok 2007 je rokem optimálním pro přípravy možné III. etapy.
Návrh na změnu územního plánu může na
MHMP podat vlastník pozemků nebo příslušná
městská část. Naše společnost oslovila MČ
Březiněves s dotazem na názor občanů ve vztahu
k III. etapě skládky. K oslovení MČ Březiněves
nás vedly dva důvody. Za prvé by případná III.
etapa skládky byla minimálně z 80 % provozována na území této městské části a dále zástupci

Výlet seniorů

V

Víte, jak se dělá provaz? Naši senioři to již vědí. Dne 15.05.2007 pořádala
sociální komise při MČ Praha - Ďáblice
zájezd pro seniory do Polabí.
První zastávkou byla návštěva
zámku Mnichovo Hradiště. V nově
zrekonstruovaném zámku šlechtického
rodu Valdštejnů jsme viděli krásně
zařízené místnosti s dobovým nábytkem. Zvláště zajímavá byla sbírka
portrétů majitelů zámku a překrásná
sbírka starého čínského a míšenského
porcelánu. Jako jeden z mála se tento
zámek může pyšnit vlastním divadlem,
kde se dodnes pořádají hudební večery.
Další cesta vedla do vesnice Ostrá u
Lysé nad Labem. V této vesničce jsou
hned dvě zajímavosti. Jednak tady sídlí

MČ Březiněves byli ochotni s námi o tomto
projektu jednat. Osobně musím říci, že jednání byla vedena ze strany zástupců
Březiněvsi velmi tvrdě, ale vždy na velmi
férové úrovni.
Občany by zajímalo, kdy skládka Ďáblice-Březiněves skončí? Domnívám se, že
třetí etapou to nebude a Ďáblicím hrozí, že
budou ze severní strany ohraničeny valem
odpadků.
V případě III. etapy skládky musíme opět
dementovat nepřesné informace, které jsme
zaznamenali (např. že uvažovaná III. etapa je
údajně plánována na 25 let). Nevíme, z jakých pramenů bylo čerpáno, ale skutečnost
je naprosto jiná. Rovněž domněnka o ohraničení Ďáblic valem odpadků je zcela neoprávněná. Pojďme se na celou věc podívat trochu
hlouběji. Aktuální studie společnosti .A.S.A.
ve své přípravné fázi uvažuje s objemem cca
1 450 000m3. Podělme si toto číslo hutnícím
faktorem 1,15 a dostaneme se na celkové
hmotnostní množství uložitelného odpadu. V
případě III. etapy skládky pak lze hovořit o
cca 1 200 000 celkových tun odpadů, které
by bylo možné deponovat v tomto projektu.
Z dlouhodobého hlediska pak uvažujeme, že
po roce 2011 by bylo ročně navezeno cca 300
000 tun odpadů, a to s odchylkou +- 20 %. Z
výše uvedených bilancí jednoduše spočítáme, že životnost uvažované III. etapy skládky vychází na 3,5 až 4,5 roku.
V každém případě, co se týká obavy z
dalšího prodlužování skládkování odpadů, je
tato obava v tuto chvíli zcela zbytečná.
firma BOTANICUS, která z vlastních přírodních materiálů, pěstovaných v přilehlých
zahradách, vyrábí voňavé dárky, čaje, různé
druhy olejů a ochucovadel. Maličká prodejna
byla plná vůní a děvčata seniorky nevěděly,
co si vybrat a k čemu jen přivonět.
Pokračovali jsme návštěvou vesničky
lidových řemesel, kde se postaru vyrábějí
různé potřeby pro domácnost a hospodářství.
V dobovém prostředí a v krojích nám předváděli jak se dělá provaz, lano, svíčky, různá
keramika, drátování hrnců, tkaní látek a
výroba ručního papíru. Ve staročeské hospůdce jsme mohli ochutnat medovinu, koláčky, palačinky a jiné dobroty podle receptů
našich babiček.
Poslední zastávkou byla návštěva skan-
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Vzhledem k připravovaným změnám v legislativě, které do budoucna budou podstatně omezovat skládkování odpadů na úkor spalování odpadů a jiných způsobů odstranění, bude tento dotaz
ohledně ukončení skládkování vyřešen v průběhu příštích 5- 8 let. Všichni dnes již víme, že v
Rakousku a v Německu je skládkování jako
takové již naprosto nemožné. Dá se prognózovat, že naše republika půjde obdobnou cestou
jako oba výše jmenované státy, a to v souladu s
přijímáním evropských směrnic a zákonů.
Na závěr bych rád zmínil pozitivní faktory,
které skládka přináší pro občany MČ Ďáblice. O
ekonomických přínosech, které zvyšují příjmovou stranu rozpočtů obou městských částí jsme
detailně psali již v minulém článku. Pan redaktor
z Ďáblického zpravodaje se nyní zmiňuje o “valu
odpadků“. Jedná se o stávající I.a II. etapu skládky, které díky svému tvaru poměrně významně
chrání občany MČ Ďáblice proti hluku a prašnosti, pocházejících z teplické dálnice. Současně
s tím bude zazeleněné těleso skládky v budoucnu
velmi účinně ochraňovat obyvatele Ďáblic před
vlivem provozu připravovaného "Pražského
okruhu" tj. stavby č. 519 Suchdol -Březiněves.
Působí tedy jako protihluková stěna. Stejný efekt
by pak měla také případná III. etapa skládky.
V každém případě stále platí naše nabídka, že
jsme připraveni se i nadále podílet na řešení
všech problémů MČ, které souvisí se vznikem
odpadů, pocházejících z území obou MČ (přestavby a modernizace školy, školky, sportovních
klubů a jiné).
Ing. Libor Luňáček
.A.S.A., spol. s r.o.
a redakce ĎZ

zenu lidových staveb v Přerově nad Labem. Po
výkladu průvodkyně jsme si prošli celý areál.
Jsou zde k vidění chalupy, chaloupky a statky z
Polabí, včetně veškerého vnitřního a hospodářského vybavení. Nechybí ani škola s kantorem a
žáky. Obdivovali jsme ručně malované skříně,
staré nádobí, hrnečky, ale také sbírku žehliček či
máselnic. Ženy obdivovaly ručně vyšívané
kroje, ubrusy a záclonky. Všichni jsme se shodli
na tom, že život našich předků nebyl lehký a
přesto či snad právě proto nám zanechal vzácný
odkaz.
Počasí nám tento den opravdu přálo a nálada
našich seniorů byla výborná. Děkujeme našim
organizátorům a na další setkání se těšíme na podzim.
Alena Švejdová a Daniela Tůmová
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Dětský den

Den dětí jsme oslavili na hřišti u základní školy. Sváteční dopoledne bylo zahájeno vystoupením mažoretek ze ZŠ Slovanka, které
diváci ocenili velkým potleskem.
Kromě mažoretek tu na děti tento rok čekal sám starý mořský vlk,
jeho posádka a loď s pokladem. Účastníci mohli získat část bohatství, avšak cesta ke zlatu nebyla jednoduchá.
Každé dítě dostalo námořnickou mapu a mohlo vyrazit. Posádka
se o kořist nechtěla dělit, a tak si na malé adepty pirátského řemesla
vymyslela zapeklité úkoly: navléknout náhrdelník pro mořskou
pannu, ulovit rybu, zahrát si pravé pirátské kuželky, vyprat a pověsit
prádlo mořských vlků, „ukázat“ bystré oko a postavit rozbořený
maják.
Po splnění všech úkolů mohly děti vstoupit na palubu ke kapitánovi, kde byly přijaty za nové členy posádky. Zde jim také byla vyplacena odměna ve zlatě i v dobrotách. Na závěr přišla všem k chuti
taštička od McDonalds´.
A co ještě zbývá říci? Hahou námořníci, všichni na palubu. Čeká
nás báječná prázdninová cesta. Tak hodně štěstí, mnoho zážitků a v
září nashledanou.

foto: 2x Marie Veverová

Za školskou a kulturní komisi
Martina Buderová

foto: Milan Poláček

ne probíhaly v přední části hřiště na sedmi stanovištích soutěže pro děti. Před závěrečným vyhodnocením čekalo především fotbalisty ještě
jedno překvapení - do branky se postavil brankář
AC Sparta Tomáš Poštulka a celé hřiště úplně
ztichlo, když se vybraní kluci připravovali na
kopání penalty. A tak díky příjemnému počasí a
práci všech, kteří se na přípravě a organizaci podíleli, můžeme konstatovat, že tato akce přispěla
ke sportovnímu vyžití dětí v Ďáblicích.
Michal Mošnička
foto: 2x pan Moulík

Sportovní odpoledne
na fotbalovém hřišti
SK Ďáblice

V

V sobotu 2.6. pořádala sportovní komise společně s fotbalovým klubem na hřišti SK Ďáblice
sportovní odpoledne.
Tak jako předchozí roky se na jedné polovině
hřiště hrál již III. ročník turnaje starších přípravek (kluci ve věku 8-11 let) o Pohár starostky
městské části Praha Ďáblice. Turnaje se kromě
našeho týmu zúčastnily týmy Běchovic, Dolních
Chaber a Třeboradic. Našim klukům se nepodařilo obhájit loňské vítězství, když první zápas o
postup do finále prohráli o jedinou branku (a to
jsme po celou dobu vedli). Další zápas však naši

kluci s přehledem vyhráli a umístili se tak
na třetím místě.
Vítězem turnaje se
stal tým Dolních
Chaber. V mezičase
turnaje sehráli
nejmladší ďábličtí
fotbalisté (kluci ve
věku 4-6 let) mezi
sebou „exhibiční“
zápas, který měl úžasnou atmosféru podpořenou velkým počtem přihlížejících
rodičů, prarodičů a
všech ostatních.
Po celou dobu
sportovního odpoled-
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foto: pan Jelínek

Běh
Terryho Foxe

V

V pátek 15. června se v Ďáblickém háji uskutečnil již 4. ročník této humanitární akce pořádaný naší základní školou. V České republice to
však byl již ročník patnáctý.

S

I přes horké počasí, které již několik dní
panovalo, mohu o běhu říci, že to byl ročník
úspěšný.
Přišlo celkem 91 účastníků a na konto
výzkumu rakoviny jsme odeslali 14 677 Kč.
To je zatím nejvyšší částka za všechny čtyři
ročníky.
Bohužel musím připsat ještě jedno „nej“.
Byl to ten nejdeštivější ročník. Možná i nej-

deštivější v historii celého běhu Terryho Foxe.
Průtrž mračen si těsně před startem vybrala právě Ďáblický háj. Účastníky ale déšť neodradil.
Mnohým nestačilo jen symbolických 300 metrů
a i přes nepřízeň počasí se vydali na trať dlouhou
2,5 kilometru. Do cíle pak přibíhaly skupinky
vodníků. Na většině z nás nezůstala nitka suchá.
Za odvahu a účast všem moc děkuji a jen doufám, že to nikdo neodstonal. Děkuji také všem,
kteří se podíleli na přípravách a organizaci.
Děkuji všem sponzorům, MČ Praha - Ďáblice za
finanční dar do kasičky BTF, MČ Praha 8 za propagaci běhu a tisk barevných plakátů i ŠKK za
sponzorsky zajištěné občerstvení.
Čtvrtý ročník je tedy za námi a já už mám v
hlavě ročník pátý. Snad nikoho neodradí, že se 5.
ročník ďáblického běhu Terryho Foxe bude konat v pátek třináctého. Přesněji 13. 6. 2008. Za
rok tedy nashledanou.
PaedDr. Jana Jelínková,
učitelka ZŠ

Hořící míč

Sobotní odpoledne 16.6. 2007 patřilo turnaji
smíšených amatérských volejbalových týmů na
hřišti U Holců pod názvem „Hořící míč“. Přestože dopoledne provázeli přeháňky, odpolední
slunce volejbalistům přálo. Chvílemi sice hráče
zlobil vítr, který si s trajektorií míče trochu po-

foto: Šárka Husáková

hrával, ale kapka
deště nesprchla.
Čtyři týmyMyšáci, Rychlíci,
Experti a Celebrity
se utkaly v lítých
soubojích o kov
nejcennější. Ďáblice
nasadily dva zdatné
týmy, z nichž jeden
obsadil stříbrnou
příčku.

Fandit přišli především potomci hráčů. Kdo
by se nepodíval na své rodiče, jak se pachtí za
míčem! Všichni hráči respektovali desatero
turnaje a tak objektivní rozhodčí neměl důvod k
vážným výtkám. Vyhlášení vítězů dodala slavnostní atmosféru úžasná fanfára chlapeckého
tria. Diplomy a drobné ceny rozzářily oči aktérů,
čokoládové medaile ozdobily hrudi vítězných
týmů. Závěrečné občerstvení opět postavilo na
nohy i ty nejvyčerpanější. A napřesrok musíme
být první.
Sdružení ďáblického míče
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Procházka Prahou
s předškoláky
Procházka Prahou pod odborným vedením
registrovaného průvodce se již stává pro naše
dětiz mateřské školy tradicí. Letos zvolil náš
průvodce Honza Diviš jinou trasu než loni.
Nebyla ale o nic méně zajímavá a dobrodružná.
Ráno v 8 hodin přišel mezi předškoláky s obrovskou truhlou a vyprávěním příběhu o pokladu a
hledání klíčů… Jeden železný klíč už děti našly
na dně truhly i s čokoládovými mincemi a vyslechly si výzvu psanou na starém pergamenu k
odnesení tohoto sedmého klíče do chrámu sv.
Víta na Pražském hradě, kde… tento poklad
ukryt jest… Úkol zněl jasně! A tak hurá na autobus, batůžky, naše červené identifikační čepice a
na Hrad!

P

Informací, pohádek a pověstí slyšely děti za náš výletní den opravdu hodně. Cesta od Lvího dvora kolem střídajících se hradních stráží, nádvoří hradu
s kašnou a sochou sv. Jiříka a už jsme u
sv. Víta! Ptáte se, kdo nesl klíč k pokladu? Po cestě se vystřídaly snad všechny
děti a velice pečlivě a pyšně ho nesly a
opatrovaly jako oko v hlavě. A poklad!
Z něj se samozřejmě vyklubaly korunovační klenoty a tento poklad musí
zůstat na svém místě pro příští generace. Ale každé dítě dostalo od našeho
průvodce barevný obrázek ve folii a
tento poklad si odnesou i s pochopením
historického významu našich korunovačních klenotů. Klíč jsme odevzdali
Svatovítskému chrámu, aby byl poklad
bezpečně střežen pod sedmi zámky.
Svačinka a hurá na Petřín! Bludiště děti
okouzlilo, myslím, že nejvíc je rozesmály paní
učitelky s komicky dlouhýma nohama či obří
hlavou. No, proč těm drobečkům neudělat radost! Oběd pod Petřínskou rozhlednou,vyjedli
jsme z batůžků proviant z domova a navrch si
dali ovocnou zmrzku. Pak ještě procházka po
Petříně do růžové zahrady, ke hvězdárně a šup na
lanovku, na které byla spousta dětí poprvé v
životě.
Bylo nám fajn i přes teplé počasí, se kterým
jsme ovšem zabojovali promyšlenou trasou ve
stínu pod stromy, dostatkem nápojů a vějíři! Děti
byly vděčnými posluchači a náš průvodce Honza
výborným kamarádem. Já i mé kolegyně
Pavlínka Markvartová a Zdeňka Tačovská jsme
naše „stádečko“ udržovaly pohromadě a též si
užívaly výkladu a informací, které o Praze ještě
nevíme. Děkujeme rodičům za pomoc, dětem za
zvídavost a Honzovi za krásný den plný nových
Dana Votrubová,učitelka MŠ
foto: 2x D. Votrubová zážitků.

Poděkování

O

Opět se přiblížil tolik očekávaný den,
den kdy se zavřou dveře školy a všichni se
vydají vstříc prázdninovým dobrodružstvím.
Věřím, že to bude krásný den a že
slzičky, které se v oku mnohých objeví,
budou z radosti nad krásným vysvědčením. Slzy smutku jsou povoleny jen
„našim deváťákům“. Ti se budou loučit se
školou, se svými učiteli i spolužáky a to
opravdu není lehké. Přeji jim krásné prázdniny a hlavně úspěšné zářijové vykročení
do dalšího života. Krásné prázdniny přeji i
všem ostatním dětem a žákům školy.
Děkuji touto cestou všem pedagogickým i ostatním zaměstnancům školy za
zodpovědný přístup ke své nelehké práci.
Děkuji rovněž všem rodičům a členům
rady rodičů za vstřícnou spolupráci se
školou, za jejich pomoc při různých akcích, sponzorské dary, ale i za jejich náměty a připomínky. Mé poděkování patří i
paním kuchařkám firmy Sodexho.
Všem zaměstnancům školy, dětem,
žákům i jejich rodičům přeji ještě jednou
příjemné prožití prázdnin a těším se zase v
září nashledanou.
Milada Bulirschová,
ředitelka školy

Poděkování kolektivu MŠ a přátelům školky

B

.
Blíží se prázdniny a já děkuji všem paním
učitelkám za jejich velmi pěknou práci s dětmi ve
školním roce 2006/2007. Po celý rok jste vy, čtenáři Ďáblického zpravodaje, mohli sledovat formou
článků dění v mateřské škole. Karnevaly, výlety,
oslavy svátků (Vánoce, Velikonoce), zápis do MŠ,
školu v přírodě, divadla a další a další akce.To vše
paní učitelky připravily pro „své“ děti, aby se jim v
naší školce líbilo. A věřte, že těmto přípravám
věnovaly i spoustu času ze svého soukromého
života. Nemalý kus zásluh na dobré práci školky
mají také ostatní zaměstnanci. Paní školnice a paní
uklízečky nám velmi pomáhaly a po celý rok se
snažily o udržení pěkného a čistého prostředí v
MŠ. Paní kuchařky zase velmi dobře vařily a děti
měly plná bříška samých dobrot.
Děkuji také rodičům za velmi dobrou spolupráci se „svými“ učitelkami, za jejich pomoc mateřské škole - finanční, zařizování drobných oprav,
zajištění různých materiálů, které při práci s dětmi
využíváme i zajištění některých akcí, například
předvedení kouzelnického vystoupení.

B

Zvláštní poděkování patří panu Jirků, který
byl velmi odvážný a jel s námi na školu v přírodě do Starých Splavů. Děti našly správného
kamaráda při svých hrách stavěl s nimi domečky z přírodnin v lese, vyráběl hrníčky z keramické hlíny a nechal je vypálit v místní kuchyni, hrál s kluky fotbal a tak dál.
Děkujeme také pokladní Sdružení rodičů
paní Rysové, která se dlouho pečlivě starala o
příspěvky rodičů na různé akce školy a letos z
této funkce odchází.
Nemalý dík patří i ďáblické firmě Flopp,
která mateřské škole věnovala 20 kusů bezpečnostních vest. Jsme rádi, že se najde někdo,
komu také záleží na bezpečnosti dětí na jejich
poznávacích vycházkách.
Přeji všem zaměstnancům školy, rodičům i
dětem, aby prožili hezkou dovolenou a prázdniny a těšíme se na setkání v září. Paní učitelce
Pavlíně Markvartové a školnici „tetě“ Věře
Dusové, které v letošním školním roce končí,
přejeme hodně úspěchů v jejich další práci a
Hana Bláhová, vedoucí učitelka MŠ
činnosti.

Děti naší školy myslí na nemocné kamarády

Byla hodina pracovních činností a žáci se
učili dělat přívěsky z bužírky. Děti práce bavila
a Karolína vyprávěla, jak podobné přívěsky
vyrábí pro děti v motolské nemocnici.

Bezvadný nápad! Na druhém stupni jsme ho hned
zrealizovali. V každé třídě vyrobili žáci několik
takových přívěsků a ty jsme poslali dětem do nemocnice. Snad z nich měly alespoň trochu radost.
PaedDr. J. Jelínková, učitelka ZŠ
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Zámek CTĚNICE
! stálá expozice "Za císaře pána...",

návštěvní doba
květen - říjen: po - ne 10 - 18

autobusem
! 280 ze stanice metra Českomoravská nebo
Vysočanská, přímo u zámku zastávka Ctěnice (na znamení)
! 259, 354 - ze stanice metra Českomoravská
nebo Vysočanská do stanice Vinořský hřbitov a dále pěšky po žluté turistické značce
přes lesopark do zámku

Habsburkové v českých zemích, 1791 1914 - otevřena 28. května 2005.
Tvoří ji více než 300 exponátů, které byly
zapůjčeny z různých depozitářů z celé
země, nejvíce z Uměleckoprůmyslového
muzea, Národní galerie a Národního
muzea v Praze (obrazy, zbraně, terče, autem
sošky, dýmky, skleničky a jiné předměty). ! po staré silnici z Prahy na Mladou Boleslav, z
Proseku přes Kbely do Vinoře, podél vinořSoučástí expozice jsou také dvě
ského zámečku, (ulice Mladoboleslavská),
pohyblivá dioramata.
ve Vinoři odbočit dle ukazatele k zámku
! malá expozice o historii a rekonstrukci
Ctěnice (ulice Bohdanečská), bezplatné
zámku - otevřena 1. června 2004 v
parkoviště v areálu objektu
přízemí zámku
!
z městské části Praha-Kbely, okolo MÚ MČ
! malá expozice o historii a současnosti
Praha-Kbely, ulicí Semilská, na křižovatce
obce Vinoř
dle ukazatele k zámku Ctěnice (ulicí Bohda! Kočárovna - stálá expozice kočárů byla
nečská), bezplatné parkoviště v areálu objekpro veřejnost otevřena 3. června 2000.
tu anebo lépe ulicí Jilemnická, která vede
Muzeum představuje sbírku 19 kočárů a
přímo k zámku Ctěnice (ulicí Bohdanečská)
saní ze sbírek Arcibiskupství pražského,
Muzea hlavního města Prahy, Poštovního ! z městské části Praha-Čakovice, okolo supermarketu Globus, směr Vinoř, Kbely, Přezletimuzea, Národního technického muzea a
ce,
na křižovatce dle ukazatele k zámku CtěNárodního zemědělského muzea.
nice (ulice Bohdanečská), bezplatné parkoviště v areálu objektu

na kole

! stejně jako ve výše uvedeném, cyklistům jsou

vstupné:
dospělí
50 Kč
skupiny nad 10 osob 40 Kč
studenti
40 Kč
důchodci
40 Kč
rodinné vstupné
50 Kč
ZTP včetně průvodce 20 Kč

k dispozici stojany na kola, které jsou zasazeny jako součást dlažby. Každý stojan má oko,
do kterého se dá kolo přimknout. Ctěnice jsou
bezesporu jedním z vyhledávaných cyklistických cílů a cyklisté tvoří osmdesát procent
jejich návštěvníků.

Hrad OKOŘ

návštěvní doba:
červen - září: út - ne 10 - 16
vstupné:
út - pá so - ne
dospělí
55 Kč 75 Kč
děti, studenti 35 Kč 55 Kč
důchodci
35 Kč 55 Kč
rodinné(2+2)
220 Kč
celodenní vstupné
vystoupení skupiny historického šermu
děti do 6ti let zdarma
polední přestávka 11.45 - 12.45 hodin

Dostupnost
leží vzdušnou čarou 15 km severozápadně od města Praha.
- osobní dopravou Praha směr Okoř 30 min.
- autobusovou dopravou zastávka Okoř
- železniční dopravou zastávka Noutonice, poté asi 2 km pěšky směr
Okoř
- turistická dostupnost : po červeném značení z Kralup nad Vltavou
směr Okoř, po modrém značení z Noutonic směr Okoř
Zřícenina gotického hradu. Původní hrad byl postaven ve 14. století, ve 2. polovině 15. století byl goticky přestavěn, v 16.století proběhla
jeho renesanční přestavba. V 17. století po třicetileté válce byl hrad
opraven a v 18. století
následovala další oprava, tentokrát jezuitskou kolejí u sv. Klimenta na Starém
Městě. Po zrušení řádu
v roce 1773 však začal
hrad chátrat, na přelomu 18. a 19. století se
zřítila věž. K dalším
opravám hradu již nedošlo.
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Cyklotrasa
ZOO Troja - Roztoky - Podbaba
V Klecánkách překročíme Vltavu přívozem. U přívozu stánek s
občerstvením - otevřeno v sezóně o víkendu. Z Podbaby lze dojet
do Stromovky a uzavřít Okruh. Celý výlet můžeme také začít ve
Stromovce.
Náročnost: lehká
Kolo: trekingové

Statistika cyklotrasy
Délka cyklotrasy

22.5 km

Úseky cesty typu "Pěší"

10 km (44 %)

Úseky cesty typu "Lesní/polní"

4.5 km (20 %)

Úseky cesty typu "Vozová"

4.5 km (20 %)

Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK"

3.5 km (16 %)

Stoupání v úsecích

9.3 km (41 %)

Klesání v úsecích

13.2 km (59 %)

Maximální výška

325 m n.m. ("v úseku Horoměřice -> pod Kozímy hřbety")

Minimální výška

178 m n.m. ("Klecánky -Přívoz")

Převýšení

147 m

Celkem nastoupáno výškových metrů

172 m (sklon 1.8 %)

Celkem sjeto výškových metrů

175 m (sklon 1.3 %)

Maximální sklon do kopce

15 % (0.4 km v úseku pod Kozímy hřbety -> Horoměřice)

Maximální sklon z kopce

16 % (0.5 km v úseku Dolní Šárka -> Podbaba)

Itinerář cyklotrasy
Název

Výška

Praha -Troja ZOO, (Rozcestník)

193 m n.m.

Pozn. k místu

Vzdálenost

Nastoupáno

Sjeto

4 km

0m

13 m

Zámky, (Rozcestník)

180 m n.m.

1 km

0m

1m

Drahanské údolí, (Rozcestník)

179 m n.m.

2 km

0m

1m

Klecánky -Přívoz, (Přívoz)

178 m n.m.

1 km

2m

0m

Roztoky -(žst, Zastávka vlaku)

180 m n.m.

4.5 km

65 m

0m

Únětice, (Obec)

245 m n.m.

1 km

0m

15 m

pod Kozímy hřbety, (Rozcestník)

230 m n.m.

3 km

95 m

15 m

Horoměřice, (Obec)

310 m n.m.

2 km

10 m

0m

Na Pučalce, (Rozcestník)

320 m n.m.

1 km

0m

5m

V pískách, (Rozcestník)

315 m n.m.

1.5 km

0m

35 m

Dolní Šárka, (Zastávka BUS)

280 m n.m.

1.5 km

0m

90 m

Podbaba, (Obec)

190 m n.m.

Zámek Roztoky u Prahy

strana 10

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích
Vychází ze zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách

Cílová skupina pečovatelské služby:

Kromě výše uvedených základních
úkonů je možné poskytnout:

1) Občané s nižší soběstačností
B senioři
B dospělí se zdravotním postižením
2) Rodinní pečovatelé pečující
o člena rodiny, který je z důvodu věku nebo zdravotního
postižení odkázaný na pomoc druhé osoby.

! půjčování kompenzačních pomů-

Základní úkony:

!
!
!
!

červenec 2007
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pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
dovoz obědů
pomoc při zajištění chodu domácnosti

cek (např. toaletní židle, invalidní
vozík, chodítko)
! doprovody k lékaři, při vycházkách apod.
! dovozy autem s doprovodem i pro
občany na invalidním vozíku
BLIŽŠÍ INFORMACE
POSKYTNEME OSOBNĚ
V KANCELÁŘI DIAKONIE
V OBECNÍM DOMĚ NEBO
NA TELEFONU 283 910 424
V DOBĚ OD 8 DO 16 HODIN

Bohoslužby v kapli Nejsvětější Trojice v Ďáblicích
každá 3. neděle v měsíci od 15.00
17. června 2007 11. neděle v mezidobí
15. července 2007 15. neděle v mezidobí
19. srpna 2007 20. neděle v mezidobí
Před každou mší je možné přistoupit k svátosti smíření
Duchovní správa:
P. Lukáš Lipenský, O. Cr. Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou
Platnéřská 191/4, Praha 1 - Staré Město

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v
Praze hledá pracovnici na pozici vedoucí jednosměnného provozu terénní ošetřovatelské a pečovatelské služby v Praze 5 -Klamovka. Nezbytná je
registrace typu A, 5 let praxe, z toho 3 roky u lůžka. Vítána je zkušenost práce v systému domácí
péče. Kontaktní osobou je L. Roytová tel. 777 734
170. Strukturovaný profesní životopis zasílejte na
adresu: skp@diakoniecce.cz . Termín nástupu
podle dohody.
ˇ
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v
Praze hledá pracovnici na pozici vedoucí jednosměnného provozu terénní pečovatelské služby v
Praze 8 - Ďáblicích. Vzdělání v oboru sociální práce a řidičský průkaz je nezbytný. Kontaktní osobou je L.Roytová tel. 777 734 170. Strukturovaný
pracovní životopis zasílejte na adresu: skp@diakoniecce.cz Termín nástupu podle dohody.
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v
Praze hledá pečovatelku a zdravotní sestru typu
A do provozu terénní služby. Kontaktní osobou je
L. Roytová tel. 777 734 170. Strukturovaný životopis zasílejte na adresu: skp@diakoniecce.cz.

Hvězdárna Ďáblice
Zal.: 1956
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 768
tel.:283910644
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs

SRPEN 2007
Otevírací doba: Po-Čt 10-12,
13:30 - 15:30, Čt 9.8., 23.8. a
30.8. 21-23, Ne 5.8., 19.8. a
26.8. 14-16. 1.8. až 3.8. zavřeno
POŘADY pro veřejnost od 6.8.
do 30.8., začátek v 10:00.
6.8. - 9.8. Planeta Země II.
13.8. -16.8.Sluneční soustava II.
20.8. - 23.8. Hvězdárna, dalekohledy, pozorování.
27.8. - 30.8. Báje o Perseovi.
POZOROVÁNÍ OBLOHY
dalekohledy Po - Čt 11-12,
13:30 -15:30, Čt 9.8., 23.8. a
30.8. 21 - 23/ Ne 5.,19. a 26.8.
14-16.
Denní obloha: Slunce - povrch
se skvrnami
Noční obloha: Měsíc - od 22.8.
do 31.8. Jupiter - po celý srpen
Uran, Neptun - ve druhé polovině srpna.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý srpen. Hvězdokupy, mlhoviny - za bezměsíčných večerů. Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno
jasná obloha, při nepříznivém
počasí (zataženo) je možné si

prohlédnout přístrojové vybavení
hvězdárny, stálou astronomickou
výstavu a zakoupit astronomické
publikace (pohledy, mapy, knížky)
MÍSTO DALEKÉHO ROZHLEDU
V těsném sousedství hvězdárny je
výhled na téměř 1/2 území Čech.
Podle podmínek okamžité viditelnosti je možné pozorovat krajinu
od blízkého okolí až po pohraniční
hory (Krušné, Jizerské, Krkonoše).
V době přítomnosti pracovníků
hvězdárny je instalován dalekohled
pro pozorování krajiny spolu se
směrovou růžicí.
VSTUPNÉ:
dospělí ......... ..............20 Kč
mládež,důchodci.........10 Kč
Doprava: -konečná MHD sídliště
Ďáblice (bus 136, 181,183, tram 10,
17, 24) a 10 min pěšky - stanice
Ďáblický hřbitov nebo Květnová
(bus od metra C Ládví 103, 345,
368) a 5 min pěšky - konečná MHD
Ďáblice - Šimůnkova (bus 175,
181) a 10 min pěšky - stanice U
spojů (bus 202) a 10 min pěšky

Hledáme paní na hlídání
postiženého chlapce, 7 let,
cca 2 hodiny denně dle dohody,
nejlépe u nás doma, vysvětlíme-ukážeme.
Cena dohodou.
Tel: 723 637 924, 266 313 310
Analyticko softwarová společnost
Scott & Rose
sídlící v Ďáblicích přijme administrativní
pracovnici v rozsahu práce do ˝ úvazku.
Požadujeme samostatnost, znalost práce s PC
(Internet, Outlook, Word, Excel), ŘP B.
Kontakt: info@scott-and-rose.com
Koupím
stavební parcelu ve staré zástavbě
v lokalitě Prahy 8, 9
Staré -Ďáblice, Čimice, Chabry tel:602246765
Ďáblický zpravodaj vydává Městská část Praha - Ďáblice. Adresa redakce: Květnová 553/52,
182 00 Praha 8-Ďáblice. Tel.: 283 910 723-724, fax: 283 910 721, e-mail: podatelna@dablice.com,
jirkuovi@centrum.cz. Registrováno pod číslem MÚ - 63/91.
Redakce: P. Jirků, M. Růžička, M. Bulirschová, K. Engel, P. Slušňáková. Tisk: MH tisk s.r.o.
Uzávěrka pro příspěvky i inzerci je 25. srpna .
Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

červenec 2007

PLACENÁ

INZERCE

strana 11

®EuroFutur Classic
se standardním křídlem
v pětikomorovém
provedení

VÝROBA A MONTÁŽ:
PLASTOVÁ OKNA
PŘEDOKENNÍ ROLETY
GARÁŽOVÁ VRATA
ROLETOVÉ MARKÝZY

sleva - 38%
na plastová okna

Dopraváků 3 (Dům Genius)
184 00 Praha 8 (Dolní Chabry)
tel.: 284 686 835, 284 686 820
fax: 284 686 789
e-mail: marolux@marolux.cz

www.marolux.cz

CENÍK INZERCE
6 000 Kč

1 800 Kč

3 500 Kč

5 000 Kč

2 500 Kč

12 000 Kč

informace o slevách na www.dablice.com

ŘÁDKOVÁ INZERCE
komerční
1 řádek 35 Kč
soukromá
1 řádek zdarma
Ďáblický zpravodaj
ÚMČ Praha - Ďáblice
Květnová 553/52
182 00 Praha 8
e - mail: jirkuovi@centrum.cz

www.dablice.cz
PLACENÁ

INZERCE
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komplexní služby v oblasti
revitalizace a správy
panelových domů
Vážení a milý čtenáři,

panelplusjenavašístraně
dovolte nám představit naši společnost Panel-Plus, a.s.
která Vám nabízí kompexní a nezávislé služby při veškerých
krocích spojených s revitalizací nejen panelových domů.
Provádíme a zajišťujeme:
• OBJEKTOVÉ ANALÝZY
• ENERGETICKÉ AUDITY
• PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
• STATICKÉ POSUDKY
• VYŘIZUJEME STAVEBNÍ POVOLENÍ A KOLAUDACE
• VYJÁDŘENÍ POSUDKOVÉHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA
• OPTIMALIZACE FINANCOVÁNÍ
• VYŘÍZENÍ STÁTNÍ ÚROKOVÉ DOTACE
V RÁMCI PROGRAMU PANEL
• VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
• STAVEBNÍ DOZORY

Panel Plus a.s
Na Pankráci 53/1003 • 140 00 Praha 4
tel./fax.: 241 400 182 • gsm: 800 112 500

Naší prioritou je absolutní transparence nabízených služeb,
individuální přístup, dobré jméno naší
společnosti a spokojený zákazník.
Velmi rádi Vám nezávazně kdykoliv poradíme.
Váš kolektiv Panel-Plus. a.s.

info@panel-plus.cz • www.panel-plus.cz
PLACENÁ

INZERCE

