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Zprávy z rady městské části

Zprávy z radnice

90. jednání dne 31. 3. 2014
l Rozpočtové opatření. Rada po projednání schválila návrh rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2014 v objemu zvýšení příjmů
o 220 800 Kč a výdajů o 220 800 Kč na základě změny dotačních
vztahů.
l Žádost o jednorázový pronájem. Rada souhlasí s jednorázovým
pronájmem obecního domu pí Věře Čajkové a požaduje úhradu 605 Kč.
l Příkazní smlouvy. Rada po projednání souhlasí s uzavřením Příkazních smluv mezi TNT Consulting, s.r.o. a MČ Praha-Ďáblice:„Revitalizace
centra v Ďáblicích“ a „Revitalizace území u hvězdárny“.
l Žádost o rozšíření parkovacích míst. Rada jednohlasně nesouhlasí
s návrhem ing. Daniely Linhartové na rozšíření parkovacích míst v ulici
Květnová.
l Žádost SDH Ďáblice. Rada jednohlasně souhlasí s pořádáním oslav
„Pálení čarodějnic“ SDH Ďáblice.
l Žádost o dodatečné povolení. Rada bere na vědomí úpravu podlah
v bytě č. 6, Legionářů 88/51, které byly předělány bez předchozího souhlasu a provedeny bez technické kontroly vlastníka objektu. Rada nepřebírá odpovědnost za technickou kvalitu a provedení této úpravy.
l Zpráva o výběrovém řízení. Rada po projednání zrušila výběrové
řízení na akci „Organizace dopravy u základní školy“.
l Žádost o snížení nájemného. Rada projednala žádost paní Polanské
a schválila snížení nájemného o 50 % na období od 1. 4. 2014
do 30. 9. 2014.
l Návrhy oprav v bytových domech. Ing. Dytrych radu seznámil
s předloženou prací ohledně návrhu oprav v bytových domech, informoval
o přednostní nutnosti opravit kanalizaci v domě Ďáblická 66/79 a na
stejné adrese v bytě p. Kučery opravit hlavní rozvod plynového potrubí.
l Vyjádření k zápisu. Rada po projednání souhlasí s vyjádřením rady ke
zprávě Kontrolního výboru ze dne 11. 3. 2014 a pověřuje pana starostu
odesláním písemného vyjádření všem zastupitelům.
l Informace radních:
– Termíny přistavování kontejnerů: Paní zástupkyně seznámila radní
s termíny velkoobjemových kontejnerů v r. 2014 – 12. 4. a 13. 4., 14. 6.
a 15. 6., 18. 10. a 19. 10., 22. 11. a 23. 11. Rada po projednání souhlasí
s navrženými termíny, žádá spol. A.S.A. o projednání možnosti přistavení
kontejnerů v navrhovaných termínech a o zaslání konkrétních podmínek
přistavování velkoobjemových kontejnerů, včetně ceny za kontejner.
– Cenová nabídka odstranění stromů i pařezů: Rada po projednání žádá
o dodání další cenové nabídky na uvedené práce.

l Realizace stavby. Rada po projednání souhlasí s cenovou nabídkou
víceprací stavby Rekonstrukce cesty ke hvězdárně prováděnou společností
HES stavební s.r.o. ve výši 27 325 Kč.
l Přistavování kontejneru na bioodpad. Rada po projednání rozhodla, že kontejnery na bioodpad v roce 2014 budou přistaveny pouze
v sobotu ode dne 26. 4. 2014 do odvolání, a to od 8 do 18 hodin.
Úprava záhonu u kaple. Rada korespondenčně odsouhlasila úpravu
záhonu u kaple dle předložené cenové nabídky Lesy Praha – okrasná
školka Ďáblice ve výši 15 416 Kč.
l Nové výběrové řízení. Rada žádá o vypsání nového výběrového
řízení na obsazení pracovního místa tajemníka, neboť původně komisí
vybraný uchazeč do zaměstnání nenastoupil a další kandidáti nebyli
komisí doporučeni.

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční 23. a 24. května
2014 v rámci celoevropských voleb do Evropského parlamentu. V Česku
se bude volit 21 poslanců z celkového počtu 751 evropských poslanců,
které čeká pětiletý mandát (do roku 2019). Česko po volbách přijde
oproti současnému stavu, kdy má v Evropě 22 zástupců, o jednoho
europoslance, protože dle Lisabonské smlouvy budou počty poslanců
o něco sníženy (nyní má Evropský parlament 766 poslanců).
Volebního klání se účastní rekordních 38 uskupení, o 5 více než
při minulých volbách v roce 2009.
Místem konání voleb v okrsku č. 27001 (okrsek č. 1) je zasedací místnost v Obecním domě, v ulici Ke kinu č. p. 159 pro voliče bydlící v okrsku
č. 1 dle plánku. V okrsku č. 27002 (okrsek č. 2) je místnost v atriu
Základní školy, v ulici U Parkánu č. p. 17/11, pro voliče bydlící v okrsku
č. 2 dle plánku (hranicí okrsků je převážně ulice Kučerové).

91. jednání dne 14. 4. 2014
l Žádost o povolení soukromé akce. Rada uvedený bod řešila před
konáním akce korespondenčně, neboť žádost byla doručena na úřad čtyři
dny před akcí. Akce byla odsouhlasena s podmínkami, žadatelka
(p. Miháliková) byla informována o povolení akce, poté byla provedena
kontrola pozemku – vše proběhlo v pořádku, podmínky byly splněny.
l Žádost MHMP. Rada požádala Finanční odbor o prověření a vyřízení
žádosti MHMP Odboru evidence, správy a využití majetku o vydání
potvrzení na určení vlastnictví pozemků p.č. 331/3, 374/1, 458/2, 1098/7
k.ú. Ďáblice.
l Poskytnutí daru. Rada po projednání souhlasí s poskytnutím
finančního daru ve výši 10 000 Kč základní organizaci Českého svazu
ochránců přírody.
l Poskytnutí daru. Rada po projednání souhlasí s poskytnutím
finančního daru 3 000 Kč paní M. Štemberové za pomoc při přípravě
inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice.

okrsek 1 a 2

Veřejné zasedání zastupitelstva
MČ Praha-Ďáblice se bude konat
ve středu 4. června 2014 od 18 hodin
v sále Základní školy U Parkánu 17.
Všechny občany srdečně zve
rada MČ Praha-Ďáblice.
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Pokud by zůstalo u původních plánů, ďáblická skládka – v mnohem menších rozměrech, než jsou ty dnešní - by byla již dávno uzavřena a rekultivována. Nestalo se. Naopak, skládka byla opakovaně přes odpor občanů
i vedení MČ Ďáblice rozšířena. Poslední rozšíření skládky již mělo být
ukončeno, ale není. Namísto uzavřené a ozeleněné skládky máme za
humny stále činnou skládku. Důvod, proč se na skládku v posledních
měsících ukládá pouze minimum odpadků, je prostý: provozovatel počítá
s jejím dalším rozšířením. Tentokrát na katastrální území MČ Březiněves,
která iniciovala návrh na příslušnou změnu územního plánu. Vedení MČ
Ďáblice záměr odmítá a na jednáních k této otázce požaduje definitivní
ukončení skládkování. V těchto dnech se rozbíhají nová jednání o změně
územního plánu, která má rozšíření ďáblické skládky umožnit. Vyzvali
jsme proto naše radní a zastupitele, aby se k otázce vyjádřili. Vzhledem
k tomu, o jak vážný problém se jedná, je mlčení většiny z oslovených
jen obtížně pochopitelné.

Redakční rada Ďáblického zpravodaje, foto Miloš Růžička

Anketní otázka pro zastupitele
K 31. 12. 2014 má definitivně skončit aktivní skládkování
odpadu na skládce v Ďáblicích. Snaha o její rozšíření o III. etapu
ze strany Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha-Březiněves i nadále trvá. Jak vnímáte v těchto souvislostech možnost jejího
dalšího pokračování?
Tatjana Dohnalová – radní (Volba 2010)
V roce 2009 se podařilo aktivním občanům pod hlavičkou Občanského
sdružení pro Ďáblice vyvolat referendum k připravovanému rozšíření
skládky o III. etapu. I přes nechuť vedení bylo referendum vyhlášeno.
Tehdy se vedení Ďáblic se nepostavilo na stranu občanů, dalo prostor
před referendem nikoliv Občanskému sdružení pro Ďáblice v Ďáblickém
zpravodaji, ale společnosti A.S.A., stejně tak ve vývěskách, a možná
i proto nakonec nebylo referendum platné, chyběla účast 71 občanů, aby
platné bylo. Byl to ale velký úspěch, protože přišlo 32% občanů a téměř
všichni se vyslovili proti dalšímu pokračování skládkování po roce 2012.
V loňském roce provozovatel skládky, společnost A.S.A., požádala
o změnu v integrovaném povolení provozu skládky – prodloužení skládkování o jeden rok. Jednání proběhlo bez vědomí naší městské části,
neboť oznámení o projednávání změny nebylo vůbec nikde zveřejněno.
Vedení obce se dozvědělo o rozhodnutí Magistrátu, odboru ochrany prostředí, o „nepodstatné změně“ v integrovaném povolení provozu skládky
teprve po nabytí jeho právní moci. V současné době se vozí na skládku
minimálně odpadu, většina se překládá v překládací stanici a pokračuje
na skládku v Uhách. Je to trochu uspávací taktika. Všichni čekají, že dojde
v zastupitelstvu hl. m. Prahy k obnovení projednávání změny územního

plánu, která umožní otevření III. etapy. Stále nesouhlasím s navrženou
změnou Z 2156/00 územního plánu, stejně jako v roce 2009. Skládka je
tu otevřená již 21. rok. Ze strany kompetentních orgánů není žádný zájem
o zkoumání jejího vlivu na zdraví obyvatel a nemáme k dispozici ani
žádné výsledky měření emisí v ovzduší, pokud se taková měření ještě
vůbec provádějí. I proto by snad již měla hora odpadu přestat růst
a uzavřít definitivně své útroby.
Ing. Tomáš Dvořák – radní (Starostové a nezávislí)
Další pokračování je pro mě v dnešní době zcela nepřijatelné a poté, co
deklaruje Magistrát navenek v souvislosti s koncepcí zahušťování města
místo jeho rozšiřování na úkor zemědělské půdy, i zcela nepochopitelné.
Celá skládka je z mnoha pohledů už od počátku zjevně na zcela nevhodném místě, blízko hustě obydlené aglomerace, proti směru převládajících
větrů, na poměrně vysoko položeném horizontu, prakticky na rozvodí
Labe a Vltavy. Nyní se pod vidinou snadného řešení, co s odpadem,
a pod vidinou snadno vydělaných peněz, má v této, z hlediska životního
prostředí, tragické záležitosti pokračovat.
Bez vzduchu přežije člověk pár minut – skládka nám ničí ovzduší; bez
vody přežije člověk pár dní – skládka nám ničí podzemní vody; bez jídla
přežije člověk pár týdnů – skládka nám bere ornou půdu, která tu vznikala tisíce let. Nenahraditelné zdroje máme vyměnit za horu zbytného
odpadu a mastit si na tom kapsu. To je důsledek krátkozraké konzumní
společnosti.
Myslím, že většina současného vedení Ďáblic si toto vše již dlouho velmi
dobře uvědomuje. Nemáme zájem, aby se na úkor Ďáblic a jeho občanů
donekonečna (změna územního plánu, která má na úkor zemědělské
půdy nejvyšší bonity umožnit navážení dalších milionů tun odpadu na velkou hromadu, si evidentně nechává prostor na etapu IV., V... – kdy toto
skončí?) prodlužovalo něco, co nám bere to nejcennější. Dýchatelný
vzduch, vodu a zemědělskou půdu.

Zprávy z Ďáblic

Ďáblice se během posledních
dvaceti let staly popelnicí Prahy
a Středočeského kraje

Ing. Pavel Niebauer – zastupitel (Vaše volba – Ďáblice!)
Nejsem příznivcem rozšíření skládky, ale jsem realista, a tak se domnívám, že se o této věci stejně nakonec rozhodne na úrovni Magistrátu.
Co můžeme udělat my, je dát jasný signál, že naše městská část je
zásadně proti a bude trvat na ukončení skládkování na této skládce.
Zároveň bych rád při této příležitosti uvedl, že skládka v Ďáblicích byla
vždy silným volebním tématem a v souvislosti s blížícími se podzimními
komunálními volbami se toto téma opět rozvíří. Přeji si, aby vedení naší
městské části mělo jasně vymezený názor na tuto věc (tj. nerozšiřování
skládky), ale zároveň zachovávala korektní vztahy s provozovatelem
skládky (spol. A.S.A.). Korektní vztahy vidím v rozumné vzájemné komunikaci, hledání kompromisů na ukončení soudního sporu a respektování
činnosti dohledových orgánů státní správy (bez nutnosti zřizování
bezzubých výborů na kontrolu skládky).
Danuše Ševčíková – zastupitelka (Ďáblice pro nás všechny)
Vzhledem k tomu, že jsem své stanovisko ke skládce již mnohokráte
deklarovala, nevidím důvod ho znovu opakovat. Termín ukončení
skládkování je známý již dlouho a doufám, že tak to také zůstane.
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Ze zápisníku starosty

Zprávy z Ďáblic

Ďáblická skládka
a její nesmrtelnost?
Problematice ďáblické skládky se věnuji již 8 let. Nejvíce s kolegou radním
Tomášem Dvořákem, poslední čtyři roky bohužel také s právníky při
obraně zájmů Ďáblic. Recyklaci a minimalizaci odpadů sleduji ještě mnohem déle. Přesto objevuji stále nová fakta. Bohužel to ale nejsou fakta,
která by mohla změnit můj odmítavý postoj k dalšímu mnohaletému
pokračování skládkování.
Spíše se utvrzuji v tom, že skládka od samého začátku nesmrdí jen
odpadky a únikem svých skládkových plynů, ale že smrdí (v přeneseném
slova smyslu) sama existence skládky v Ďáblicích. Že smrdí motivace
iniciátorů dalšího prodloužení skládkování a že smrdí i některé argumenty, kterými jsou pražští zastupitelé ohlupováni k tomu, aby co nejdříve
zvedli ruku pro dalších půl kilometru hromady odpadků směřující k divoké
chaberské skládce. Obě skládky se tak k sobě bratrsky přiblíží na pouhé
stovky metrů.
Možná právě teď, při čtení zpravodaje, probíhá další kolo nedávno
obnovených jednání o již čtvrtém! prodloužení skládky.
Peníze? Ano, i ty mohou špinit ... a smrdět.
P.S.: Fakta i osobní názory zájemci dohledají v mnoha článcích zpravodaje, které jsem napsal, nebo o nás byly v souvislosti se skládkou
napsány. Kolik desítek let již žijeme se skládkou za našimi domy?
A kolik let nás ještě čeká? Výhody? Nevýhody? Více se jistě dozvíte
v anketě tohoto čísla od kolegů zastupitelů. A pokud ne, tak to také
o něčem vypovídá.

Škola a zvýšení počtu tříd – žádný kostlivec
pro nové volební období nebude
Po předchozích menších investicích a po získání 2 500 00 Kč účelové
dotace na generální opravu plochých střech školy mohu potvrdit, že jsme
pro letošní rok získali další dotaci (nad rámec rozpočtu městské části) ve
výši 2 000 000 Kč. Ty budou využity na kompletní dokončení projektové
dokumentace a získání stavebního povolení přístavby školy. Na plánu
prací a čerpání dotace nyní pracuje pracovní skupina ve složení
M. Růžička, radní T. Dvořák, ředitelka školy I. Horáčková, vedoucí
finančního odboru M. Koubová a zástupce autora studie přístavby
Ing. arch. V. Škarda. Přístavba běží v plném rozsahu, bez přerušení.

Nový chodník ke hvězdárně je hotov –
slib splněn
S předchozí zprávou jistě souvisí i tato: Slíbili jsme zajistit bezpečnější
a pro kočárky pohodlnější přístup ke hvězdárně z ulice Květnová. Splněno.
Přeji příjemné procházky!
P.S.: Kolik nás, Ďábličáků, ještě nenavštívilo ďáblickou hvězdárnu?
S novým chodníkem padla další výmluva, proč to zatím nešlo.

4

Jarní bojovka – přírodní okolí hvězdárny
je velkým bohatstvím Ďáblic –
projekt ochrany okolí hvězdárny
Ve znamení probouzejícího se jara a v očekávání dětských velikonočních
dobrodružství proběhla v krásných přírodních zákoutích mezi hvězdárnou
a hájem, navíc za krásného počasí, další dětská „bojovka“. Pro děti byla
připravena asi 1 km dlouhá trasa. Ta byla proložená stanovišti s veselými,
překvapivými i poučnými úkoly. Nejen mne zaskočila např. velikost velikonočního vajíčka (pštrosího), neposlušnost vrbových proutků při pletení
pomlázky, nebo třeba papírová skládačka, ... i většina doprovázejících
rodičů brzo zapomněla
na svou roli vážného
doprovodu a dozoru
a zapojila se do hry.
Rád bych připomněl
všechny ty, kteří
nezištně stojí v pozadí
zdánlivě jednoduše
probíhajících akcí. Kdo
někdy něco podobného
zkusil zorganizovat, ví,
kolik času a energie to
stojí. V tomto případě
mi dovolte poděkovat
paní Simoně Dvořákové, Věře Hajšmanové,
Haně Macháňové,
Janě Dvořákové,
Alžbětě Mošničkové,
Táně Dohnalové s vnukem a partě ďáblických
studentek pražských
gymnázií.
Během akce jsem si
znovu připomněl, jakým darem nám všem je jak poloha Ďáblic, tak
nejbližší přírodní okolí, kde můžeme odpočívat, přemýšlet, nabírat síly
a pořádat třeba taková setkání, jaké bylo to v onu slunečnou sobotu
12. 4. 2014.
I proto jsem rád, že se podařilo zpracovat a podat grantový projekt
na úpravy a ochranu prostoru okolí naší hvězdárny v rozsahu
cca 11 mil. Kč. Držme si pěsti, ať je žádost úspěšná. Ďáblická příroda
si to zaslouží. A my také.
A úplným závěrem otázka k vám čtenářům: Souhlasili byste, aby
severní a východní svahy vrchu Ládví (míněn vrch s hvězdárnou)
byly zastavěny rodinnými či bytovými domy?

Volby do Evropského parlamentu –
má to vůbec cenu?
Prosím, nenechme se nikdy odradit a zajímejme se o to, co je nám blízké
a společné. Připomínejme si minulost, zajímejme se o přítomnost a zkoušejme se dívat do budoucnosti. To lze i prostřednictvím voleb. Každé volby
jsou příležitostí. Ty „evropské“, které nás čekají tento měsíc, také.
A že ta evropská politika je moc daleko a nijak se nás v Ďáblicích netýká?
Sám ji nestíhám moc sledovat. Jako starosta ale jeden příklad mám:
dokument Evropská charta místní samosprávy. Ten je důležitou ochranou
samospráv a oporou finanční samostatnosti mnoha evropských obcí,
často nám podobných. A právě ta ustanovení, které se této samostatnosti
a rozhodovacích práv týkají, odmítla ČR při ratifikaci uznat. Často, když se
vracím z jednání na pražském magistrátu a přemýšlím o podivném nastavení práv a povinností pražských městských částí vůči tzv. „velké Praze“,
vzpomenu na tento dokument. A půjdu nejen kontrolovat volební
místnosti a práci komisí, ale jako občan také volit.
Základní informace o volbách: viz strana 2.

O průběhu letošních Čarodějnic se píše na str. doplnit. Omezím se tedy
jen na několik souvisejících poznámek organizátora:
l Již při minulém pálení čarodějnic bylo zřejmé, že tradiční prostor v parku
za bývalou restaurací U krále Holce takovou zábavu „neunese“. Bylo nás
tam mnoho, na příliš malém prostoru a dětský koutek některé z nás až
příliš lákal ke zkoušce síly.
l Tato zkušenost i fakt, že prostor parku (místo, kde se v minulých letech
vždy čarodějnice pálily) je stále v rekonstrukci, nás přiměl k rozhodnutí
přesunout akci na jiné, větší místo.

Kontejner na bioodpad
Od 26. 4. 2014 bude každou sobotu až do odvolání, u radnice v ulici
Květnová 52 přistaven jeden kontejner na bioodpad. Kontejner bude
k dispozici pouze občanům Ďáblic od 8 do 18 hodin. V této době můžete
do kontejneru ukládat bioodpad, který
se vám nevejde do
zahradního kompostéru nebo do popelnice na bioodpad.
Kontejner obsluhují
brigádníci, kteří
ochotně pomohou
s uložením trávy,
zbytků rostlin
a ořezů ze stromků.
Obsluha bude dbát
na to, aby se do kontejneru dostalo jen to, co tam opravdu patří. U kontejneru je vám nově
k dispozici drtič a štěpkovač větví. Na něm si můžete větve nadrtit
a štěpku odnést domů.
Marcel Janek, foto autor

Ad Bioodpad: Tohle se nepovedlo…
Nejsem stěžovatel a ani tohle není stížnost, jen podnět k zamyšlení.
Otázka zní, zda opravdu potřebujeme 5x ročně kontejnery na velkoobjemový odpad na obvyklých stanovištích, zatímco bioodpad je v obci, kde
má osmdesát procent lidí zahradu, natolik zanedbatelný, že se na něj brzy

l Jasně se ukázalo, že už samotný prostor umožnil pohodovou návštěvu
akce mnohem většímu počtu zájemců, než tomu bylo v minulosti, byl bezpečnější, kontrolovatelnější, umožnil lepší obsluhu návštěvníků, děti měly
pro sebe více prostoru mimo fronty na pivo a ty menší také odcházely
s rodiči domů později než např. minule.
l Moje osobní zkušenost je, že lidem se zvolené místo velmi líbilo. Má to
ale háček, jsou to stavební pozemky s připravenými sítěmi, chodníky,
vjezdy.
l Takže: Kde a jaké venkovní akce bude možné v Ďáblicích pořádat? Kde se sejdeme na pálení čarodějnic příště?
P.S.: a) Vzpomínáte ještě někdo na neopakovatelnou atmosféru pálení
čarodějnic u hvězdárny, vedle křížku? Najdete nějakou fotografii? Předem
děkuji za jejich zapůjčení; b) A že velmi děkuji jménem svým i celé rady za
nadšenou pořadatelskou spolupráci a realizaci ohňostroje ďáblickým hasičům – to se už rozumí samo sebou!
Miloš Růžička, starosta MČ,
foto Tomáš Dvořák, autor, Pavel Veselý a Martin Lonek

zjara úplně zapomene a od konce dubna stojí v sobotu jediný kontejner
na zahradě úřadu městské části?
Rozumím tomu, že každý potřebuje občas vyhodit noční stolek po prababičce nebo starý slamník. Jen se ptám, jestli takové věci vyhazujeme tak
často a v takovém množství? Myslím, že ne.
Zahradu je naproti tomu potřeba uklidit každé jaro a podzim. Ostříhat
trvalky a trávy (a některé jsou vcelku vysoké a objemné), keře, prořezat
stromy, vyhrabat trávník... Už změna v podobě kontejnerů na zahradě
úřadu místo původního rozmisťování na několika místech byla k horšímu;
na kolečku mnozí nevyvezeme vůbec nic a bez přívěsu za auto máme
smůlu. Letos na jaře nebyly kontejnery vůbec, a ani informace.
Vzhledem k tomu, že jsem byl v polovině března asi dvacátý šestý, kdo
telefonoval na úřad a ptal se na kontejnery na bioodpad, asi můj názor
nebude ojedinělý. Je rozumné rozmisťovat a platit 50 kontejnerů na
objemný odpad ročně, ale odložení bioodpadu nabídnout pouze v sobotu
od 10 do 18 hodin do jednoho jediného? Asi by stálo za to alespoň dvakrát ročně – na jaře a na podzim – vyměnit kontejnery na objemný odpad
za ty na bioodpad a také je rozmístit po Ďáblicích.
Popelnice na bioodpad bohužel nejsou pro jarní a podzimní úklid na
zahradě řešení. Pokud si ovšem člověk nelibuje ve skládce větví
a odpadu, kterých se postupně zbavuje celé léto. A pořízení štěpkovače?
Kolik lidí ho využije? A kolik lidí by mělo raději kontejner na dosah od
domu?
Perlička na závěr. Ve čtvrtek 17. dubna jsem telefonoval na úřad a dozvěděl se výše uvedené, tedy že kontejner bude na zahradě MČ každou
sobotu počínaje 26. dubnem. O pouhé dva dny později, v sobotu
19. dubna, stál na „obvyklém místě“ v ulici Legionářů kontejner s nápisem Bioodpad – hradí Magistrát hl. m. Prahy. Nikdo o něm neměl ani
tušení! Zjevně ani na úřadu MČ. V poledne ho téměř prázdný odvezli.
Nenapadá mě, jak lépe vyhodit peníze z okna…
Jiljí Kubec

Zprávy z Ďáblic

Čarodějnice v Ďáblicích – pohoda, hodně
zábavy i důkaz, že dobře fungující obec
má mít a dokáže využít vhodná místa
pro setkávání a shromažďování
(vnitřní i venkovní)
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Jak jsme bojovali!!!

Zprávy z Ďáblic

Přivítali jsme ve škole
naše budoucí prvňáčky
V březnu a v dubnu jsme opět pořádali kurzy pro předškoláčky.
Naším hlavním cílem bylo seznámit děti s novým prostředím a ukázat jim,
jak se ve škole pracuje, aby první školní den prožily bez obav a s úsměvem na tváři.
Při prvním setkání se děti nejprve krátce představily a prohlédly si třídy
prvňáčků. Vyzkoušely si, jak budou od září sedávat v lavici, ale také, že
část vyučování může
probíhat jako ve školce
na koberci. Potom si
s paní učitelkou vyprávěly pohádku „Jak šlo
vejce na vandr“. Veliké
vajíčko také vyrobily,
vystřihly a nazdobily.
A protože naše vajíčko
vandrovalo zrovna po
Evropě, vyprávěly si,
kam jezdí na výlety a co
mohlo vajíčko vidět. A aby toho putování nebylo málo, vypravily se také
na malý výlet po naší škole. Prohlédly si družinu a podívaly se do šaten.
Pohádka „Jak šlo vejce na vandr“ nás provázela všemi kurzy a my navštívili ještě Afriku, Ameriku a Austrálii. Na každé hodině děti vyprávěly, kreslily nebo vystřihovaly, zpívaly a poznávaly, s čím nebo s kým by se mohly
na daném kontinentu potkat. Také samozřejmě provandrovaly zbylé části
školy. Prohlédly si tělocvičnu, jídelnu, sál i třídy „velkých“ dětí.
Šedesátiminutová setkání probíhala v hravé a spokojené náladě a děti se
do činností pěkně zapojovaly. Jednotlivé výstupy si můžete prohlédnout
v přízemí školy blízko paní recepční.
Všem našim budoucím školáčkům přejeme, aby do školy přišli s chutí
a s úsměvem a aby se jim u nás líbilo. Těšíme se na vás.
Paní učitelky

Měsíc duben by se dal pro žáky naší základní školy nazvat měsícem sportovních aktivit. Na naše reprezentanty postupně čekaly turnaje ve fotbale,
v miniházené a vybíjené. V úterý 8. 4. 2014 se žáci 2. a 3. tříd zúčastnili
fotbalového McDonald’s Cupu. Kluci bojovali jako lvi, ale bohužel skupina
byla pro naše borce velmi těžká. Chlapci narazili na starší družstva, ale
odolávali statečně a za to jim skládáme velkou pochvalu.
V pátek 11. 4. 2014 se naši žáci účastnili turnaje v miniházené. O sportovní čest se zde poprali žáci 2. a 5. tříd. Družstvo II. C obsadilo výborné
4. místo a vybojovalo si medaile, diplom a sladkou odměnu. Další sportovci, sestavení z tříd V. A a V. B, se s úžasným nasazením „poprali“ s celkem šesti dalšími družstvy a získali 3. místo. Děti obdržely již zmíněné
ceny, ale přivezly do školy také zasloužený pohár. Posledním turnajem
v tomto měsíci byl turnaj ve vybíjené. Tento turnaj byl určen pro smíšená
družstva žáků prvního stupně. Všechna družstva na místě překvapilo velké
množství přihlášených škol. Ačkoliv byla na turnaji obrovská konkurence
a náš tým měl nejvíce dívek ze všech jiných týmů, tak jsme vybojovali
skvělé 3. místo. Všechny bychom tímto velmi pochválily za skvělou reprezentaci školy.
Jana Ludwig a Michaela Hrbková, učitelky TV

Klub mladého diváka
Já a moji spolužáci z druhého stupně, kteří jsou přihlášení do Klubu mladého diváka, navštěvují s paní učitelkou Stoklasovou pražská divadla. Jako
první jsme navštívili 3. 12. 2013 Divadlo v Celetné a zhlédli jsme představení CHABRUS LINE. V představení se tančilo a zpívalo. Druhé představení
proběhlo 13. 1. 2014 v Divadle v Dlouhé – LHÁŘ, děj se odehrával
v Benátkách. Naše třetí představení se uskutečnilo 4. 3. 2014 v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, zhlédli jsme divadelní a pěvecké představení
DRACULA RELOADED od skupiny AQUALUNG. A naše poslední čtvrtá
návštěva proběhla 8. 4. 2014 v Divadle ABC – Bylo nás pět.
Už se moc těšíme na příští rok a doufáme, že se k nám další spolužáci
přidají.
Matěj Vondřich, VII. A

Pod taktovkou deváťáků
V úterý 15. 4. 2014 proběhla na naší škole velikonoční akce v režii
9. třídy s názvem Velikonoční tvoření pro naše prvňáčky. S nápadem
přišli sami deváťáci, rozhodli se připravit pro malé kamarády velikonoční
kolečko ve výtvarné učebně. Jednalo se o zajímavé aktivity spojené s velikonočními tradicemi, nechyběla ani básnička či malování vajec a každý
prvňáček za asistence starších kamarádů prošel tímto kolečkem s kartičkou, na které si sbíral body. Na závěr ho čekala sladká odměna a slavnostní zápis na velkého velikonočního králíka. Malým i velkým se akce
moc líbila, prvňáčci si kromě namalovaných vajíček odnášeli zážitky
a deváťáci zkušenosti a dobrý pocit z toho, že udělali někomu radost.

Renata Zunová, třídní učitelka

Kamarádím x nekamarádím s tebou,
aneb fenomén zvednutého palce
v mateřské školce
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To jednou ráno přijdete do práce a už to slyšíte: „Já s tebou už nekamarádím!!!“ A palec míří směrem dolů. Jejdamane, běží Vám hlavou, kde se
nám to tu vzalo? Přichází čas sebereflexe, co jsme zanedbali, kde se málo
podporoval teamový duch třídy, co jsem mohla udělat víc, a hlavně co teď
s tím? Jsem tak ráda, že s kolegyní táhneme za jeden provaz. Začíná tvrdý
boj proti palci nahoru, aneb „s tebou kamarádím“, a s palcem dolů, aneb
„s tebou nekamarádím“. Jde o opravdu zvláštní fenomén a má velikou
sílu. Může Vám přinést radost za předpokladu, že jste ten vyvolený, s nímž
většina dětí kamarádí, nebo mnoho smutku, pokud obdržíte za dopoledne v MŠ několik palců dolů. A možná je tahle novinka ve třídě taky
šance. Šance ukázat a naučit děti, že kamarád/přítel není rohlík v krámě

a prostě se nevyhazuje, i když je tři dny starý. Dětská přátelství jsou
křehká, mění se a vznikají na základě rychlých sympatií, často se narušují
malými spory. Není možné v počtu 28 dětí být přítel s každým, mít
všechny rád. Jedinou cestou je vzájemná tolerance, občas sebezapření –
s ním tedy za ruku na procházku nepůjdu, i když na mne zbyl!!!, vzájemná sebepoznání, i to, že na každém z nás je něco hezkého a dobrého,
za co jej můžeme minimálně respektovat. A také možnost sdílet dospěláckou zkušenost, že opravdový přítel je ten, kdo mne neopustí, kdo tu je
i přes moje chyby, pro koho jsem tu já, koho nevyměním při prvním vzájemném sporu. Někdo, s kým sdílím to vzácné, o kterém jiný neví, a kdo je
schopen říci jemně to, co sám nechci tak často slyšet a vidět. Jsem ráda,
že s kolegyní máme přátelský vztah. I to nám pomáhá ukázat dětem, že
palce nahoru či dolů u nás v třídě nepotřebujeme.
Maximálně a jedině ve chvíli, kdy se nám všem něco povede, zvedneme
palec a všichni zavoláme: Good Job!!!
Za třídu Tuleni Monika Píchová

Jak nám bylo v dubnu ve školní družině

Pro celou družinu dohromady byl před Velikonocemi v sále naší školy
uspořádán velikonoční pořad Lenky Hamajdové. Děti se hravou formou
v písničkách a říkadlech dozvěděly zajímavosti o velikonočních tradicích.
Už se těšíme, co nás zajímavého čeká v květnu.

Vychovatelky školní družiny

Velikonoční tvoření v základní škole
Rok se s rokem sešel a opět tu byly Velikonoce. Ve čtvrtek 10. 4. 2014
se v jídelně základní školy konala akce pro rodiče a děti – Velikonoční
tvoření.
Pracovníci školy připravili pro děti opět bohatou nabídku výtvarných
dílniček. Dekorovaly se
věnečky upletené
z papírových ruliček,
nejrůznějšími technikami se zdobila vajíčka,
vyráběly se zápichy do
květináčů, kuřátka
z vlny a mnoho dalších
zajímavých nápadů.
O tyto školní akce pro
veřejnost je opravdu
velký zájem a i tento
čtvrtek přišlo velké
množství šikovných dětí
se svým doprovodem.
Rodiče tak mají možnost nejen strávit příjemný a tvořivý čas se svými dětmi, ale i blíže se seznámit s učiteli a dalšími
pracovníky školy, se kterými jejich děti tráví velkou část všedních dní.
Na posledních dvou tvořivých dílnách jsme dokonce přivítali i maminky
našich žáků, které se aktivně zapojily do přípravy dílniček a spolu s námi
děti učily novým věcem. Za to jsme moc rádi a těšíme se, že v příštím roce
bude i tímto způsobem spolupráce školy s rodiči nadále fungovat.

Zprávy z Ďáblic

Měsíc duben byl pro první třídu v družině plný zážitků. Jeli jsme do
divadla Jiskra na velmi pěkné představení „Pohádka o strašidelném nádraží“. Smáli jsme se z plných plic. Pokud má někdo z vás zájem jít do
divadla, vřele doporučujeme! V dalším týdnu jsme
navštívili program DDM
a vyrazili do Afriky. Cestovali
jsme lodičkou vyrobenou
z papíru, učili se zdravit po
africku a roztancovali celou
místnost africkými tanci.
Nejvíce však děti nadchlo
bubnování do drumbenů
a ani si nevšimly, že už se
akce chýlí ke konci. Tímto
bychom chtěli poděkovat
paní Martině Ježkové z programového oddělení DDM za odpoledne plné
zážitků a šťastné tváře našich dětí.
Ve středu před velikonočními prázdninami se vydala skupinka druháčků
spolu s vychovatelkami na jarní výlet do obory v nedalekých Satalicích.
Za pěkného počasí jsme
pozorovali staleté duby,
kterých je v oboře více jak
116, jarní květiny v oboře
i na louce, ale také krásnou kaštanovou alej. Po
krátké svačince jsme posíleni prošli Satalickou
bažantnicí, vyfotografovali jsme se u studánky
a změřili společně obvod
stoleté lípy. Pak už jsme
opustili žlutou turistickou
značku, která nás celou
cestu provázela
a z Vinoře jsme autobusem cestovali zpět. Hned
po prázdninách na nás
čekalo představení
v divadle Jiskra – Příhody
kocoura Modroočka.
Děti ze třetích tříd navštívily ve středu 24. dubna svíčkárnu Rodas v Šestajovicích. Tentokrát jsme si v mýdlárně vyrobili skleničku s vonnou solí
a mýdlem, které jsme si sami odlili do formy. Potom jsme si společně užili
i malou farmu se zvířátky.

Alena Votavová, Koordinátor komunitní a zájmové činnosti

Indonésie – po stopách lidojedů
Již téměř deset let se naši žáci druhého stupně účastní unikátního
projektu „Planeta Země 3000“. Na tomto projektu se podílí více než
20 odborníků filmových a televizních oborů a několik desítek vysokoškolských a gymnaziálních pedagogů. Pořad již zhlédlo více než milion
diváků, jde tedy o největší vzdělávací projekt v historii ČR. I proto je
Planeta Země 3000 v akademických kruzích hodnocena jako nejlepší
svého druhu v České republice.
Tentokrát nás profesionální cestovatelé, filmoví tvůrci a dabéři zavedli
do Indonésie. Tento stát tvoří více než 17 000 ostrovů. Samozřejmě nás
cestopisný dokument, provázený aktuálními vstupy moderátorů, nemohl
zavézt na všechny ostrovy, proto tvůrci nejvíce věnovali pozornost
dvěma ostrovům.
Úžasné záběry největších stromových savců, tedy orangutanů, jsme viděli
na ostrově Borneo. Vrcholem pak byly záběry z ostrova Nová Guinea,
kde se cestovatelům skutečně podařilo přiblížit se k jednomu z kmenů,
který zřejmě dodnes praktikuje kanibalismus.
Není divu, že téměř dvouhodinová projekce rychle utekla a my se již
těšíme na další pokračování tohoto projektu. Nový díl nás zavede do
málo známých oblastí Afriky.
Viktor Černohorský
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Dali přírodě červenou

Nabídka aktivit pro seniory

Ochrana a rekultivace přírody je snad nejméně kontroverzní téma, jaké si
umím představit. Představitelé naší obce na jednání zastupitelstva dne
19. 3. 2014 předložili ke schválení návrh na podání žádosti o grant na
revitalizaci centra v Ďáblicích a území u hvězdárny. Snad každé obci záleží
na tom, v jakém prostředí její obyvatelé žijí. A přesto se mezi zastupiteli
opět našli ti, kteří chtěli již v zárodku znemožnit pokus o získání tohoto
grantu s minimální finanční účastí obce. Tito zastupitelé byli požádáni
redakcí ďáblického zpravodaje o vyjádření k zamítavému stanovisku,
a přiznám se, že jejich reakce byla poněkud šokující a že již překračuje
akceptovatelné hranice politického hašteření.
Dovolím si uvést zde příklad čerpání dotací jiné městské části –
Horních Počernic.

Sociální komise MČ Praha-Ďáblice pořádá pravidelné aktivity pro ďáblické
seniory, které se konají od září do června. Noví zájemci se mohou podívat
na zkušební hodinu, která je zdarma. Cena za jednotlivé lekce je
20–40 Kč podle druhu kurzu. Bližší informace:
socialni.komise@dablice.cz., tel. č. 728 227 384.
Počítačové kurzy, Obecní knihovna, Osinalická 30
pondělí 14.30–16, středa 13.30–15 hodin.
Rehabilitační cvičení, horní sál Obecního domu,
pondělí 17–18.30, úterý 17–18.30 hodin.
Zdravotní cvičení tai chi, sál v suterénu Obecního domu,
úterý 16.30–17.30 hodin.
Plavání pro seniory, prostřednictvím sociální komise je možné získat
50% slevu na permanentku do bazénu.

Zprávy z Ďáblic

Výňatek z Počernického zpravodaje
Městská část Praha-Dolní Počernice od roku 2004 začala využívat možnosti čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie,
konkrétně z programu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 – Praha.
Vedení městské části zareagovalo na nabízené možnosti již v 1. výzvě na
podzim roku 2004 a pak byly postupně předloženy projekty do všech
výzev, které byly v rámci hlavního města v prvním programovacím období
v letech 2004–2006 vypsány. Bylo to zcela výjimečné období a městská
část zaznamenala úspěchy i neúspěchy. Úspěchů však bylo mnohem víc.
Dolní Počernice získaly podporu pro strategické projekty, které výrazným
způsobem zlepšily vzhled a image městské části. Rokytka – Rekonstrukce velkého Počernického rybníka – celkové náklady: 56,3 mil. Kč.
Revitalizace skládky (lokalita V Pískovně) – Regenerace poškozených
a nevhodně využívaných ploch – celkové náklady: 9,3 mil. Kč. Účelem
stavby bylo odstranění letité černé skládky za místním hřbitovem a její
přeměna na parkovou plochu včetně umístění menších objektů, které
budou sloužit k odpočinku obyvatel Dolních Počernic a jejich návštěvníků.
Projekt je ukončen a v budoucnu bude nedílnou součástí připravovaného
přírodního parku „U Čeňku“.

Venkovní posilovna

Je zřejmé, že jiné obce již mnoho let využívají možností získat finanční
prostředky z fondů EU na obnovu krajiny a zlepšení života obyvatel.
Půjde to i u nás?
Jana Ouředníčková

Ohlédnutí za ďáblickou
burzou rostlin

Noc kostelů v pátek 23. května

V sobotu 26. dubna se konal již třetí ročník ďáblické burzy rostlin
a semen. Akce proběhla v Obecním domě a účastníky byli zejména milovníci zahrad, květin a zeleniny. Burza probíhala od 10 do 13 hodin.
Bylo krásné počasí
a tak to zpočátku
vypadalo, že budu
na burze sama s přineseným odkopkem
hortenzie. Ale pak
přišli první zájemci,
kteří si však ještě
nemohli nic odnést,
ale hned poté se
objevili první pěstitelé se svými
výpěstky, sazenicemi i semínky. Nechyběly sazenice rajčat, paprik, okurek.
Přítomné zaujal trhací špenát, okrasné květiny na zahradu i do bytu,
dokonce byly k mání i orchideje. V nabídce byla i semena fazolí a hrášku.
Jako pokaždé nabídka předčila poptávku a tak s blížící se zavírací hodinou rostla moje obava, co s těmi zbylými výpěstky provedu a kam je
umístím. Naštěstí se našli ochotní občané, kteří si je odnesli domů s tím,
že je nabídnou ještě případným zájemcům, kteří nemohli přijít.
Všem účastníkům děkuji za příjemně strávené chvíle, za spoustu nových
informací a poznatků z pěstování rostlin a přeji jim všem dobrou sklizeň.
Chtěla bych také poděkovat rodině Macháňových, především slečně
Leoně, za pomoc při transportu stolů ze suterénu Obecního domu do
1. patra a pomoc s úklidem po skončení burzy.

Srdečně Vás zveme k účasti na Noci kostelů v Ďáblicích, která se koná
pod záštitou starosty obce ing. Miloše Růžičky.
Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava
bude zpřístupněna od 18 do 23 hodin.
18–20 hodin: příležitost prohlédnout si kapli i její okolí. Prohlídka
s komentářem o historii i současnosti ďáblické kaple bude prokládána
hrou na varhany v podání varhaníka
Jana Triebenekla. Pro děti bude připraven kvíz, obrázky ďáblické kaple
a sv. Anežky České, iniciátorky založení Rytířského řádu Křižovníků
s červenou hvězdou, který kapli
spravuje.
20 hodin: odborný výklad o historii
ďáblické kaple a o Rytířském řádu
Křižovníků s červenou hvězdou
přednese duchovní správce
P. PhDr. Marek Pučalík O.Cr.
21 hodin: Noční koncert při svíčkách – Vladimír Frank, housle a Josef
Popelka, varhany. Vstupné 50 Kč.

8

Sbor Církve čs. husitské, Ďáblická 75, bude zpřístupněn
od 18 do 23 hodin. K shlédnutí bude výstavka cizojazyčných výtisků Bible
a panely s tématy Jednota bratrská 1457, Štěstí v tobě (téma odpočinku)
a básně Zdeňka Svobody. Prohlídka bude doprovázena reprodukovanou
duchovní hudbou.

Kdo cvičí na strojích venkovní posilovny U Holců, určitě ví, že zde chybí
stroj Elipsovité zařízení. Tento stroj nebyl odcizen, ale poškodil ho vandal.
Stroj je v tuto chvíli v opravě, a co nejdříve bude instalován
zpět. Venkovní posilovna má svůj provozní řád, který by měli
všichni návštěvníci dodržovat. Jak jsem předpokládal, je venkovní posilovna využívána a dobře slouží svému účelu. Na toto
cvičiště je pozitivní ohlas, a proto podám další návrh radě na
jeho rozšíření o dva multifunkční stroje. Peníze na tyto stroje
jsou již zakomponovány do rozpočtu
tohoto roku. Návrh mám připraven
a doufám, že o prázdninách budou již
stroje v provozu. Bližší informace
obdržíte na: marcel.janek@dablice.cz

Marcel Janek

Táňa Dohnalová, Komise životního prostředí a dopravy, foto autorka

Na letošním Pálení čarodějnic v Ďáblicích se 30. dubna sešlo k radosti
pořádajících velké množství místních občanů a jejich ratolestí. Radnice
naší MČ se letos rozhodla přestěhovat akci z areálu U Holců, který již
v posledních letech praskal ve švech, do nové lokality na rohu ulic Hřenská a Kučerové, která svou rozlohou i větší otevřeností na východní a jižní
stranu směrem k vrchu Ládví lépe vyhovuje prostorovým požadavkům
akce. I díky tomu tak mohl do Ďáblic přijet nefalšovaný autodrom a dětský vláček, na kterých se dosyta vyřádily nejen ďáblické děti, ale často
i jejich zákonní zástupci. Ve spodní části mohlo oproti minulým ročníkům
vyrůst větší podium, kde se vystřídalo dětmi očividně milované loutkové
divadélko následované zdařilým vystoupením kouzelníka. Kulturní část
večera uzavřel již tradičně povedený koncert kapely Hradní duo z Rakovníka. Na parketu před podiem se překvapivě osmělily hlavně ďáblické
děti, které tentokrát jasně pokořily svoje často líně posedávající rodiče.
Po desáté hodině přišel zlatý hřeb večera – nádherný ohňostroj připravený ďáblickými hasiči. Těm patří náš obrovský dík také za skvěle připravenou hranici a čarodějnici, jakož i za pomoc při přípravě a odklízení
následků čarodějnického veselí – již druhý den v poledne připomínalo
včerejší akci pouze decentně doutnající ohniště. Děkujeme Ďábličákům,
že přišli v tak hojném počtu! Na závěr nelze než konstatovat, že letošní
ďáblické Pálení čarodějnic na novém, neomšelém místě předčilo očekávání. Zlé a nečisté síly dostaly letos o filipojakubské noci v Ďáblicích
těžce na frak.
Martin Lonek, foto Pavel Veselý a autor

U Růžičků nehořelo!

Zprávy z Ďáblic

Čarodějnice v Ďáblicích

Poděkování ďáblickým hasičům a všem obětavým
pracovníkům záchranných stanic zvířat
Na naší zahradě roste 80 let ořešák. Není velký, je obrovský, stejně jako
jeho plody. Sedm mohutných větví se rozbíhá z kmene a cloní téměř
celou zahradu.
Poslední roky už trochu prosychá, ale čím více ubývají síly ořešáku, tím
více ožívá ptačími návštěvníky. Strom nabízí spoustu dutinek pro ptačí
rodinky, a tak i letos se k nám nastěhovali troje „Špačkovi“ a jedni
„Sýkorkovi“.
Při vaření nedělního obědu jsem z okna zahlédla sojku, jak drží v zobáku
našeho malého špačíka. Zakřičela jsem a sojce leknutím vypadlo špáče ze
zobáku a zapadlo pod kapotu motoru našeho vozu mezerou pod stěrači.
Když jsme ho vylovili, putovalo do krabice vystlané senem a hadry (mládě
nesmí prochladnout). Za chvíli po útoku sojky se zvědavý (vystrašený?)
brácha – špaček vykláněl z hnízda (dutina stromu). Zvědavost byla tak
silná, že za chvíli byli ptáčci v krabici dva.
Paní ze záchranné stanice volně žijících zvířat nám i v neděli v poledne,
z návštěvy, ochotně po telefonu radila s dalším postupem záchrany života
mláďat: krmit a samostatně odchovat, nebo vrátit do hnízda. Chtěli jsme
se vypravit na žížaly, ale bohužel existují dva druhy, jeden z nich je jedovatý. Ptáci je rozeznají, my nikoliv. Vrátit špáčata zpátky do hnízda možné
je, protože ptáci (stejně jako my lidé) nemají dobrý čich. Problém ale je,
pokud se ptačí rodinka zabydlí v dlouhé hladké větvi 10 metrů nad zemí.
A tak jsme zkusili volat ďáblické hasiče, kteří naštěstí byli přítomni na své
základně a ochotně v pravé poledne dorazili před náš dům. Rozložili svůj
velký žebřík a teprve pak, těsně, bylo možné do hnízda dosáhnout.
Manžel vystoupal do koruny ořešáku a uložil špačíky zpět do hnízda.
Když slezl dolů na zem, hasičský tým ocenil jeho výkon slovy „hmm,
dobrá práce“.
Totéž platí jistě o jejich trávení volného času a o ochotě v každou roční
dobu být k dispozici pro pomoc.
Veronika Růžičková
Kontakty:
SDH Ďáblice: www.hasicidablice.cz,
tel.: 725 016 508, hasičská zbrojnice Ďáblice: 283 910 425
ČSOP – Zvíře v nouzi: www.zvirevnouzi.cz
Liga na ochranu zvířat: www.lozcr.cz
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Vědí o nás i v Německu
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V Ďáblicích se konal velký mládežnický turnaj
za účasti zahraničních týmů
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Svátek práce se v Ďáblicích změnil ve svátek fotbalu. 1. května
se tu konal velký mládežnický turnaj, jehož se účastnily nejen
přední české týmy, ale i několik klubů z Německa. Více než
stovka nadšených capartů narozených v letech 2005 a 2006,
spokojení rodiče, krásné počasí a pohodová atmosféra – to vše
ukázalo, že akce se povedla a napřesrok se nejspíš uskuteční
znovu.
Ďáblický areál hostil mládežnické turnaje už několikrát, ale vždy jen za
účasti českých a slovenských mančaftů. Letos se však povedlo přilákat
i několik německých týmů. „Loni před Vánoci jsme byli v Německu
na turnaji a tam se s pár trenéry dohodlo, že by na oplátku oni
přijeli k nám. A vzhledem k tomu, že jsme tam měli celkem
dobré výsledky, tak se postupně hlásily další a další kluby.
Dokonce jsme nějaké museli odmítnout,“ prozrazuje předseda
SK Ďáblice Michal Mošnička.
Aby mohli ďábličtí tak velkou akci uspořádat, museli sehnat potřebné
propriety. Vzhledem k tomu, že se hrálo na čtyřech hřištích „přípravkových“ rozměrů, bylo nutné sehnat hlavně nové branky. „Dva páry jsme
dokoupili my a jeden
jsme získali v rámci
grantu Prahy přes Pražský fotbalový svaz, za
což jsme vděční,“ vzkazuje předseda. „Branky
před zahájením turnaje
slavnostně předal radní
hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti
sportu Lukáš Manhart,“
dodává.
Na spolupráci s obcí si
v Ďáblicích poslední dobou
nemůžou stěžovat.
„Měli jsme problémy
s pozemky, které teď
ale městská část odkoupila, takže jsme mohli
Zleva: M.Mošnička, L.Manhart
konečně dodělat další
a M.Mošnička
hřiště. To pomohlo
nejen tomuto turnaji, ale i rozvoji celého fotbalu v Ďáblicích,“
pochvaluje si předseda SK.
Turnaj si ďábličtí pečlivě nachystali. „Vše měl na starosti trenér
mladší přípravky Dušan Sýkora. Překlady do němčiny, zápisy,
rozpisy rozhodčích, to všechno se muselo předem připravit.
Každý tým dostal upomínkovou tašku, vítězové diplomy
a medaile,“ vypočítává.
Soudě dle ohlasů účastníků se turnaj vyvedl skvěle. „Německé týmy,
z nichž některé byly v Praze vůbec poprvé, si to pochvalovaly.
Někteří dokonce v areálu piknikovali,“ směje se předseda
Mošnička. V areálu byly k dispozici sodo-bary a pochopitelně i oblíbená
kantýna s proslulými řízečky. A kvalitní byl i samotný fotbal (hrálo se dle
regulí pro mladší přípravku, tedy 4 hráči v poli plus gólman). Dopolední
část turnaje, určenou pro ročníky 2006, ovládli malí fotbalisté z Brna –
Líšně a odpolední pak německý klub Vfl Pirna – Copitz. V konkurenci dalších německých týmů Emperor Berlín, Weixdorf či Reisa se ale neztratily
ani Plzeň, Slavia, Hradec či samotné Ďáblice.
Turnaj se povedl, tudíž se nabízí otázka, zda se bude příští rok konat
znovu. „Bylo by hezké, kdyby se z toho stala tradice. Teď už
o nás ví i v Německu, takže doufám, že za rok se v Ďáblicích
sejdeme znovu,“ věří předseda.
Štěpán Šimůnek, Pražský fotbalový speciál,
foto Pavel Veselý

Info z fotbalového oddílu
V průběhu svátečních květnových dnů
proběhly dva velké turnaje
1. května jsme zorganizovali velký mezinárodní turnaj s osmi týmy
z Německa, kterého se zúčastnil i radní hl. města Prahy zodpovědný za
sport a tělovýchovu pan Lukáš Manhart a redaktor odborného časopisu
Pražský fotbalový speciál (text a fotografie vlevo).
O druhém svátku, 8. května, proběhl v dopoledních hodinách turnaj pro
osm týmů ročníku 2004 (starší přípravka) a odpoledne pak hrálo osm
týmů fotbalistů ročník 2007 a mladších (předpřípravka). Z našich dvou
týmů Ďáblic – „modří“ a „oranžoví“ (fotografie vpravo), jsem měl velkou
radost, neboť před rokem a půl tito kluci začínali ve fotbalové školičce. Na
turnaji se prezentoval projekt Pražského fotbalu „Neberte nám naši hru“
s oblíbeným maskotem. Projekt je zaměřen na slušné chování při mládežnických zápasech a turnajích a náš oddíl tento projekt podporuje.

Štěpán Šimůnek
Hl. m. Praha rozdělovala granty pro sport a TJ Ďáblice získala 1,4 mil Kč.
24. 4. 2014 schvalovalo zastupitelstvo hl. m. Prahy přidělení dotací pro
sport a tělovýchovu nad 200 tis. Kč a naše Tělovýchovná jednota uspěla.
Získala 900 tis. Kč na osvětlení hřiště s umělým povrchem a 500 tis. Kč na
dofinancování hřiště s umělým povrchem. Finanční prostředky, které jsme
v rámci pražských sportovních klubů a tělovýchovných organizací dostali,
jsou vysoké, což vnímám jako ocenění naší práce v Ďáblicích a pro Ďáblice. Podmínkou čerpání investičních grantů je více jak 20% spoluúčast,
takže nás čeká shánění dalších finančních prostředků a především další
práce s evidencí a vyhodnocováním grantů.

Zprávy z Ďáblic

Granty pro sport

Michal Mošnička, předseda TJ Ďáblice

V sobotu 7. června oslavíme 95 let SK Ďáblice
Tento rok oslaví náš fotbalový klub 95 let od založení v roce 1919. Oslavy
bychom ve spolupráci s obcí spojili s pořádáním dětského a sportovního
dne, který většinou končí kolem 17 hodiny na našem hřišti. Po této
hodině budeme pokračovat programem oslav s živou hudbou a případně
i s ohňostrojem. Tímto tedy zveme všechny děti, rodiče i prarodiče
a příznivce sportu a fotbalu.

Sportovní komise, ŠKK a SK Ďáblice pořádají
v sobotu 7. června od 14 do 17 hodin
na fotbalovém hřišti SK Ďáblice

Dětský den
Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče,
čeká vás spousta zábavy a soutěžního klání.
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Lidem s poruchami
příjmu potravy
pomáhá Centrum
Anabell
Bulimie a anorexie. To jsou nejčastější poruchy
příjmu potravy, se kterými se potýká stále více
lidí. V rizikové skupině od 13 do 25 let se onemocnění označované jako PPP, tedy poruchy
příjmu potravy, dotýká kolem 6 % lidí a je
potřeba si uvědomit, že některé případy (statistiky uvádějí, že až 10 %) končí smrtí.
Pomocnou ruku lidem, pro které je jídlo nikoli
potěšením ale noční můrou, podává už několik
let v Praze Kontaktní centrum Anabell.
To sídlí na Praze 3 na Žižkově, v ulici Baranova
číslo 33.
Jak sdělila vedoucí celého zařízení Gabriela
Baboráková, centrum nabízí několik služeb.
„V prvé řadě jde o poradnu pro osoby s poruchou příjmu potravy a jejich blízké. Buď se lidé
mohou do poradny dopředu objednat, a to na
telefonním čísle 775 904 778 či e-mailem
praha@anabell.cz, anebo máme i takzvanou
poradnu bez objednání, jež je otevřena každé
úterý od 14 do 17 hodin. Pomáháme nejenom
v Praze, ale máme i poradnu v Kladně a na
přání klientů přijedeme i do jiných míst v rámci
celého Středočeského kraje. Jde o takzvanou
terénní poradnu BEzeSTudu, kterou nabízíme
vždy v pondělí a v pátek. S klientem se sejdeme

například v knihovně, parku či kavárně, zkrátka
tam, kde se bude cítit dobře. Sezení obvykle
trvá jednu až dvě hodiny a může být zcela anonymní,“ popsala Baboráková. Ta upřesnila, že
lidem s poruchami příjmu potravy poskytují
komplexní péči, kromě poradny také terapii
a nutriční poradnu. „Nutriční poradna je ale
otevřena i jiným cílovým skupinám, například
lidem, kteří potřebují snížit svoji hmotnost.“

Kromě rad od odborníků mohou lidé v Kontaktním centru Anabell využít knihovnu, která má
ve svém fondu řadu zajímavých knížek o poruchách příjmu potravy, správném stravování,
hubnutí či psychoterapii. Více se o službách
Kontaktního centra Anabell Praha lze dozvědět
na internetových stránkách www.anabell.cz.

Dagmar Kulaviaková

✁
Městská část Praha–Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8–Ďáblice

Žádost o poskytnutí kompenzačního příspěvku
MČ Praha–Ďáblice za provoz skládky
Údaje o dítěti
příjmení: ............................................................................................. jméno: ..................................................................
adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................
rodné číslo: ....................................................................................................
Údaje o žadateli – zákonném zástupci
příjmení: ............................................................................................ jméno: ..................................................................
adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................
číslo osobního dokladu (OP): ............................................................. telefon: ...............................................................
Bankovní spojení
číslo účtu: .......................................................................................... kód banky: ...........................................................
V Praze dne: ...................................................................................... podpis žadatele: ...................................................

Poučení
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Dle usnesení č. 134/13/ZMČ z 11. 12. 2013 může být příspěvek ve výši 2 500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice od 0 do 15 let
věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti. Podání žádosti je možné pouze od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla
v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. Na děti narozené po 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15. 1. roku následujícího.
Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele.
MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady. (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).

Kalendář akcí

Hvězdárna Ďáblice

17. května od 15 do 17 hodin Bleší trh v centrálním parku
vedle Obecního domu

Pod hvězdárnou 768, Praha 8, tel.: 283 910 644
e-mail: hvězdárna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

23. května od 18 do 23 hodin Noc kostelů v Kapli Nejsvětější Trojice
a sv. Václava a ve Sboru Církve čs. husitské, Ďáblická 7,

Program na květen a červen

23. května od 21 hodin Noční koncert při svíčkách
v Kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava
28. května v 17 hodin Orientační běh pro děti i dospělé se startem
i cílem v Ďáblickém háji
4. června od 18 hodin Veřejné zasedání zastupitelstva v sále ZŠ
7. června od 14 hodin Dětský den na Fotbalovém hřišti SK Ďáblice

Mše v ďáblické kapli
nejsvětější Trojice a sv. Václava
se koná jednou za čtrnáct dní
v sudou (změna proti loňskému roku)
neděli, začátek mše je vždy
v 10:30 hodin.
Před každou bohoslužbou je možné
přistoupit ke svátosti smíření.
www.kapledablice.cz

Středisko křesťanské
pomoci v Praze
Pečovatelská
služba Ďáblice

Jste senior a s přibývajícími roky vám ubývají síly?
Jsou situace nebo činnosti v každodenním životě, na které si už sami
netroufáte? Je vaše zdravotní postižení překážkou při zajišťování
základních životních potřeb? Hledáte profesionální pomoc?
Můžeme vám pomoci! Naši pracovníci vám pomohou zvládat
tyto těžkosti v prostředí vašeho domova.
Působíme v oblasti: Ďáblice, Kobylisy, Bohnice, Dolní Chabry,
Březiněves, část Libně
Nabízíme podporu a pomoc při:
podávání jídla l zajišťování stravování l oblékání a hygieně
l udržování domácnosti l pohybu v bytě l nákupech a pochůzkách
l doprovodech nebo l dovozech autem k lékaři...
Na základě opakovaného zájmu občanů rozšiřuje
Pečovatelská služba Ďáblice od října 2013 provozní dobu
i na víkendy a svátky. Zájemci se mohou o ni přihlásit
na kontaktech uvedených u této služby.
Kontakt: telefon: 283 910 424, mobil: 777 734 178, 777 734 179
Ke Kinu 7, Praha 8-Ďáblice, e-mail: dablice.skp@diakonie.cz,
www.skp.diakonie.cz

Otevírací doba
Květen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 20.30–22.30,
čtvrtek 13.30–15.30, 20.30–22.30, neděle 14–16 hodin.
Červen: pondělí 13.30–15.30,18–21, středa 22–23,
čtvrtek 13.30–15.30, 22–23, neděle 14–16 hodin.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
12. 5. Mgr. Jiří Kroulík: Průzkum komet a planetek kosmickými
sondami.
19. 5. RNDr. Aleš Krejčí: Příroda čínského Sečuánu.
16. 6. Petr Adámek: Letní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy
v pondělí od 18.30 hodin:
5. a 26. 5. Apollo 15, Apollo 16.
2., 9., 23. a 30. 6. Sluneční soustava
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Květen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 21.30–23.00,
neděle 14–16 hodin.
Červen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 22–23,
neděle 14–16 hodin za jasného počasí. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami – po oba měsíce.
Venuše – ve druhé polovině května, v červnu za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc – od 2. 5. do 15. 5. nejlépe okolo 7. 5.;
od 2. 6. do 15. 6. nejlépe okolo 5.6.
Jupiter – květen, Mars, Saturn – po celý květen i červen.
Merkur – od 16. do 26. 5. hned zvečera!
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý květen i červen.
Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů.
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém
počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové
vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické
publikace (pohledy, mapy, knížky aj.).

Zprávy z Ďáblic

v kostele U Jákobova žebříku a v kostele sv. Terezie od Dítěte
Ježíše v Kobylisích a v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
v Dolních Chabrech. Více informací na www.nockostelu.cz

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu a ve čtvrtek od 16 do 17 hodin mohou hvězdárnu
navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob –
vhodné pro rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy, příp.
promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny
(záleží na počasí).
ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí–pátek v 9 a 10.30 hodin pro předem objednané školní
výpravy. Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace
a objednávky na č. 283 910 644.
POHÁDKA pro nejmenší
Neděle 18. 5. v 10.15 hodin – Měsíc u krejčího
Neděle 15. 6. v 10.15 hodin – O spanilé Jitřence
a tajuplné Večernici
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce.
VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let)
40 Kč, filmové pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři
(od 65 let) 50 Kč.
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RENAULT FLUENCE JIŽ OD 249 900 Kč
UMĚLECKÉ SKLONY MÁME V GENECH
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tVÝBAVA V HODNOTĚ AŽ 15 000 Kč ;%"3."tZAVAZADLOVÝ 1304503M
t MULTIMÉDIA
tVÝBAVA
V HODNOTĚ40/-*/&1Ě*10+&/¶.
AŽ 15 000 Kč ;%"3."tZAVAZADLOVÝ 1304503M
t MULTIMÉDIA

40/-*/&1Ě*10+&/¶.

Nabídka a cena platí od 1. 2. do 28. 2. 2014 při financování Renault Finance. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services s.r.o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho,
co nastane dřív) se řídí záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. *Výbava v hodnotě 15 000 Kč zdarma
neplatí pro verzi Authentique. Fluence: spotřeba 3,9–8,9 (l/100 km), emise CO 2 114–155 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO 2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro
Renault
homologaci
vozidla.
je pouze
ilustrativní.
Nabídka
a cena
platíVy
odobrazení
1. 2. dovozu
28. 2.
2014 při
financování Renault Finance. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services s.r.o. Smluvní záruka Renault 5 let/100
000doporučuje
km (dle toho,
co nastane dřív) se řídí záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. *Výbava v hodnotě 15 000 Kč zdarma
neplatí pro verzi Authentique. Fluence: spotřeba 3,9–8,9 (l/100 km), emise CO 2 114–155 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO 2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro
Renault doporučuje
homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
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Společnost Pražské služby a.s. nabízí
ve dvou variantách svoz bioodpadu
Sezónní svoz bioodpadu
je určen především pro zahrádkáře a pro majitele zahrad.
Období pro sezónní svoz je pouze 8 měsíců, a to od 1. 4. do 30. 11. daného roku.
Cena za odvoz a další zpracování bioodpadu za celé vegetační období
(8 měsíců):
Velikost nádoby
Cena bez DPH
Cena vč. DPH
120 litrů
495 Kč
600 Kč
240 litrů
793 Kč
960 Kč
Cena zahrnuje pronájem nádoby a svoz bioodpadu
1 x za 14 dní za celé vegetační období.

Celoroční svoz bioodpadu
Celoroční svoz bioodpadu je určen především pro květinářství a domácnosti,
kde produkují bioodpad po celý rok.
Cena za odvoz a další zpracování bioodpadu za celý kalendářní rok
(za 12 měsíců):
Velikost nádoby
Cena bez DPH
Cena vč. DPH
120 litrů
743 Kč
900 Kč
240 litrů
1 190 Kč
1 440 Kč
Cena zahrnuje pronájem nádoby a svoz bioodpadu 1x za 14 dní
za celý kalendářní rok.
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KOMPLETNÍ SERVISNÍ NABÍDKA
Práce, materiál
a Vaše spokojenost
jsou vždy v ceně.
Výměna brzdových
destiček

Profesionální práce
a know-how

Ceny, které Vás příjemně překvapí.

1.

2.
Výměna brzdových
destiček Fabia II,
1,2 (44 kW) včetně
práce a DPH
za 1 307 Kč

3.
Výměna brzdových
destiček Octavia II,
1,6 (77 kW) včetně
práce a DPH
za 1 543 Kč

Spolehlivost a bezpečnost vašeho automobilu závisí na tom, jak kvalitní péči dostává.
Důvěřujte těm, jejichž práce je symbolem skutečné kvality a profesionality za rozumnou
cenu. Přesvědčte se sami.
Více informací získáte na tel.: 286 001 711 nebo na www.porsche-prosek.cz.
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00 Praha 8
Tel.: 286 001 711
www.porsche-prosek.cz

Výměna brzdových
destiček a kotoučů
Fabia II, 1,2 (44 kW)
včetně práce a DPH
za 4 064 Kč

