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Dárek pro děti

Další neméně důležitou událostí
v životě školy byla kolaudace kuchyně a hospodářského zázemí MŠ. Ta
proběhla v souladu se stanoveným termínem k 31. 1. a 20. 2. byl v kuchyni zahájen plný provoz. Je potěšující,
že se rekonstrukce vydařila po všech
stránkách. Všem, kteří se na ní podíleli, moc děkuji.
Co nás v nejbližší době čeká? V termínu 4. 3. – 11. 3. vyjíždí žáci 7. – 9.
třídy na lyžařský kurz do Pece pod
Sněžkou na chatu Krakonoš. Všichni
se moc těší a tak jim popřejme krásné
počasí a hlavně návrat bez jakýchkoliv, byť i drobných, úrazů.
Zápis do mateřské školy proběhne 6. dubna od 14.00 do 19.00 hodin

U zápisu

Co se událo v posledním období
v základní škole? Především 7. února
proběhl zápis do 1. tříd. K zápisu se
svými rodiči přišlo celkem 48 dětí,
z nichž 7 žádá o odklad. Pro školní rok
2006 – 2007 tedy otevře škola opět dvě
první třídy s 20, resp. 21 žáky. Děti při
zápisu ukázaly své znalosti, paní učitelky si s nimi popovídaly, pochválily
je za recitace básniček, zpívání písniček, znalosti barev, geometrických
tvarů a mnoha dalších dovedností.

v budově MŠ. Také v MŠ se na nové
žáčky všichni velice těší a paní učitelky s dětmi pro ně chystají na památku
malá překvapení.
Další velkou akcí, na kterou se připravuje ZŠ i MŠ, je výjezd do školy v přírodě. ZŠ pojede v květnu ve
třech turnusech do penzionu Lenka
v Kletečné u Pelhřimova, MŠ rovněž
v květnu do jižních Čech – Fähnrichův mlýn. Bližší informace podáme
na třídních schůzkách a také v dalším
Zpravodaji.
Pochopitelně nás čeká i řada dalších
akcí, o nichž budeme informovat na
stránkách příštích čísel Zpravodaje.
Milada Bulirschová,
ředitelka školy

Všechny děti byly velice šikovné a dáreček, který pro ně připravili žáci školní družiny, si jistě zasloužily. Od 7. 3.
probíhá již tradičně cyklus přípravných
hodin pro vstup dětí do školy, na který
se letos přihlásilo 23 budoucích prvňáčků. Cílem této akce je především
seznámit děti s budoucími spolužáky,
učitelkami, vychovatelkami a s novým prostředím, které je od září čeká.
Za zdařilý průběh zápisu patří mé poděkování nejen všem dětem a jejich
rodičům, ale rovněž paní zástupkyni
a všem učitelkám prvního stupně.

Foto: archív

U zápisu

Významný den v mateřské škole
hospodářského zázemí školky s kuchyní. Ředitelka školy Mgr. Milada
Bulirschová zde přivítala paní starostku Danuši Ševčíkovou, pana místostarostu Černého, zastupitele MČ Praha
– Ďáblice, zástupce ﬁrmy NAVATYP
a.s. – zhotovitele stavby, FLOD a.s.
– dodavatele kuchyňských zařízení,
AEDIFICO s.r.o. , pana ing. Vacínka
– technický dozor. Stavbu projektoval
p. ing. arch. Gronwaldt a demolici sta-

ré budovy zajistila SKANSKA a.s. Na
částečné vybavení kuchyně sponzorsky přispěla společnost A.S.A.
Po demolici původního objektu byla
vlastní stavba zahájena 20. září 2005,

dokončena 15. ledna a zkolaudována
31. ledna 2006.
Chtěla bych poděkovat nejen všem
ﬁrmám za velmi dobře a v termínu
odvedenou a předanou práci, ale také

svým kolegyním a všem zaměstnankyním mateřské školy, které v minulém
pololetí pracovaly ve ztížených podmínkách. Děkuji paní ředitelce, které
na „své“ školce záleží a neodkladně
řešila problémy, které se za provozu
vyskytly. Velmi nám pomáhal také pan
místostarosta Černý, vstříc vycházel
rovněž technický dozor stavby.

Jsem moc ráda, že paní starostce
a členům zastupitelstva MČ záleží na
tom , aby se v Ďáblicích žilo malým
lidičkám, jejich rodičům a prarodičům
hezky a příjemně. Paním kuchařkám
přeji příjemnou práci v novém prostředí a velmi chutné výstupy (dobrou
chuť všem!).
Hana Bláhová
vedoucí učitelka

Foto: J. Kolář (5x)

Letošní 21. únor byl pro naši mateřskou školu dnem významným.
V odpoledních hodinách zde proběhlo slavnostní otevření nového objektu
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Foto: autoři

Lyžovačka za kačku

Nepatříme zrovna k vynikajícím
lyžařům, ale když jsme se dozvěděli,
že se pořádá jednodenní lyžovačka za
symbolickou částku – nenechali jsme
se dlouho přemlouvat. A tak jsme jednu
lednovou neděli sbalili své nádobíčko,
naštosovali jsme se do autobusu a vyrazili se všemi ďáblickými nadšenci do
ski-areálu Černý důl. Počasí bylo nád-

herné, sněhu plno a minimum lidí u lanovky – no, co víc jsme si mohli přát.
A tak, když jsme se večer ulyžovaní
vraceli domů, neřekl snad nikdo, že by
se akce nevydařila. Byli jsme spokojeni nejen my, ale i všichni ostatní.
Děkujeme pořadatelům a už si připravujeme lyže na další akci.
Manželé Husákovi a přátelé

Poděkování za pomoc v nouzi
Městský úřad
k rukám pí. starostky, Ďáblice
Rádi bychom jménem vlastníků řadových rodinných domků v ulici K Náměstí poděkovali za obětavou a rychlou pomoc hasičům z MČ Ďáblice při
likvidaci a odvrácení zaplavení našich
rodinných domků dne 17. 2. 2006.
Hasiči při odstraňování zaplavených
zahrad a částí domů pomáhali nejen za
použití techniky, ale také svojí ochotou
kopat odvodňovací strouhy a budovat
zátarasy valící se vodě, která zapla-

vila i naše postavené zahradní terasy.
Byli jediní, kteří nám v této nouzi byli
ochotni pomoci i za cenu promáčených bot a osobního úsilí.
Co máme dodat dalšího „v nouzi
poznáš přítele a my jsme ho poznali“.
Snad jim při jiné příležitosti budeme
moci poděkovat. Zatím využíváme
této možnosti a přejeme jim hodně síly
v jejich nelehké práci.
Jménem majitelů domků
manželé Řehákovi
v Praze dne 21. 2. 2006

Beseda s olympioniky
– ještě jednou
O nedávné besedě s olympioniky
dne 29. listopadu 2005 jsme informovali v minulém čísle Ďáblického
zpravodaje. Z této více než hodinové besedy byl natočen autentický
videozáznam a následně zpracován
videoﬁlm na DVD v délce 80 minut.
Na základě dohody s paní starostkou

je kopie tohoto DVD k dispozici v jejím sekretariátu ďáblickým občanům,
kteří neměli možnost se setkání
zúčastnit a chtěli by si aspoň touto
cestou připomenout naše proslulé
olympioniky. Zapůjčení DVD je bezplatné na dohodnutou dobu.
Redakce

Ďáblický fotbal

Kurzy počítačové gramotnosti

Foto: archív

Na internetové adrese Živě.cz lze nalézt učební
texty kurzu Národního programu počítačové gramotnosti, dostupné on-line ve formátu .PDF.
Zatím jsou k dispozici tři kurzy:
- Základy práce s PC, celkem 40 stran A4, objem 5
MB
- Texty v PC, celkem 36 stran A4, objem 1 MB
- Internet a e-mail, celkem 40 stran A4, objem
1,8 MB
J. K.

Fotbalová přípravka SK Ďáblice vybojovala hezké 3. místo v halovém turnaji o pohár starosty městské části Praha 14 - Černý Most.
Nabízíme nábor ročníků 1998 – 96 (J. Chalupný, tel. 777 881 072)
a ročníků 1995 – 93 (S. Kratochvíl, tel. 603 346 635).

„Úřadování“ na dálku
Upozorňujeme na Portál veřejné správy ČR na internetu (adresa
www.portal.gov.cz), zřízený ministerstvem informatiky ČR. Už letmou jeho
prohlídkou určitě zjistíte, že s jeho pomocí lze opravdu snadněji „úřadovat“
v běžných záležitostech. Jen namátkou

to dokladuje několik rubrik ze stovek
možných: obchodní věstník, veřejné
zakázky, nabídky práce, náhled do
katastru nemovitostí, dopravní zpravodajství, podrobné mapy ČR aj. Nejlepší je – přesvědčit se sami!
Redakce
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Rady pro seniory
vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě.
Zamykejte hlavní vchodové dveře.
Pokud bydlíte v rodinném domku nebo
v přízemí, nezapomínejte zavírat okna,
a to i v případě, že jdete nakoupit.
Čekáte-li příchod cizího člověka,
požádejte někoho z blízkých, aby s vámi počkal doma.
Peníze můžete ukládat do banky či
spořitelny. Nemějte doma více peněz
v hotovosti nebo velmi cenné věci.
Pro vyzvednutí ﬁnančního obnosu nechoďte sami. Vždy požádejte o doprovod někoho blízkého. U sebe noste jen
nezbytnou peněžní hotovost.
Nepůjčujte peníze cizím lidem a nedávejte ani žádné zálohy podomním
prodejcům.
Doklady, peníze, klíče a jiné cennosti nikdy nenechávejte bez dohledu. Neodkládejte je s oděvem v šatně u lékaře, v restauraci či na úřadech. Příruční
tašku nebo kabelku mějte vždy uzavřenou a neodkládejte jí ani do nákupního
vozíku. Svým věcem věnujte velkou
pozornost v hromadné dopravě.
Nemalou pozornost věnujte také dopravě, neboť každé tři minuty je policii
nahlášena dopravní nehoda. Každou

Výzva redakce

Redakce obdržela reakci čtenářky
na příspěvek „Zvýšení bezpečnosti
na komunikacích“ v 1. čísle Zpravodaje – bohužel však jen pod šifrou.
Podobné anonymní příspěvky nezve-

řejňujeme. Žádáme proto pisatelku,
aby se redakci přihlásila, abychom
mohli následně autorsky identiﬁkovatelný příspěvek uveřejnit, i když
opět pod šifrou.

sedmnáctou minutu je při nehodě lehce zraněn člověk. A každou stou minutu je zraněn těžce. Během každých
sedmi hodin jeden člověk na následky
dopravní nehody zemře. Každý rok je
z celkového počtu dopravních nehod
cca 2000 zaviněno chodci.
Nejčastější příčinou je náhlé vstoupení do vozovky a nesprávné zhodnocení
dopravní situace. Další nebezpečí představuje přecházení mimo přechod. V případě přednosti chodce na přechodu před
motorovými vozidly je potřeba nespoléhat na tuto přednost. Mějte na paměti, že
jedoucí vozidlo nám může vážně poškodit zdraví, a to i v případě naší přednosti. Protože jak na straně chodců, tak i na
straně řidičů jsou neukáznění jedinci.
ppor. Bibiana Fuchsová
PIS OŘP Praha III.
tel. 974 858 207
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(Placená inzerce)

Nikdy neotvírejte automaticky
dveře, nevíte-li,
kdo je za nimi. Použijte kukátko umístěné
na dveřích a komunikujte pouze při
zajištění dveří bezpečnostním řetízkem. Do bytu vpusťte pouze ty, které
dobře znáte nebo se vám důvěryhodně
prokáží a sdělí vám, proč přichází. Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě
to neznamená, že vás zná.
Buďte opatrní, nevěřte každému,
kdo vás za dveřmi požádá o pomoc.
Pomoc můžete poskytnout pomocí
telefonu i za zabezpečenými dveřmi.
Zvolit správné číslo pomoci můžete
sami, není třeba dávat telefonní přístroj z ruky.
Nenechte se nalákat na výhodný
nákup prostřednictvím osoby, která
zazvoní na vaše dveře. Pozor na různé
výhry nebo poskytnutí nějaké ﬁnanční hodnoty. V mnoha případech poté
následuje rozměnění velké bankovky,
aby pachatel zjistil, kde máte uložené
peníze. Nakonec mnohdy slušně vypadající člověk odchází s darovaným
obnosem i s vašimi úsporami.
Mějte důležitá telefonní čísla poblíž

(Placená inzerce)
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Termín

Akce

Poznámka

od 15. 2.

Výstava fotograﬁí „Skřítci“

denně do 27. 3. v Obecním domě

28. 3.

Otevření jarní prodejní
výstavy drobných dárků

v 19.00 hodin v Obecním domě

Diakonie
Sportovní
Sociální

4. 3.

Ples sportovců

od 20.00 v atriu a sále ZŠ

9. 4.

Turnaj v ping-pongu

10.00 žáci, 14.00 dospělí v tělocvičně ZŠ

12. 4.

Vítání občánků

15.30 v atriu ZŠ

11. 3.

Pohádky z Kašpárkovy zahrádky

v 14.00 v sále školy

1. 4.

Aprílová veselice

v 19.37 v sále školy ve spolupráci se SĎM

5. 4.

Ďáblická kraslice

ukončení sběru kraslic (v ZŠ i MŠ), od 7. 4. výstava v ZŠ

9. 4.

Pohádka Příhody Ferdy Mravence

10.00 v sále školy

březen – duben

Cyklus přípravných
hodin pro vstup do ZŠ

pro budoucí žáky 1. tříd

4. 3. – 11. 3.

Lyžařský kurz

Pec pod Sněžkou 7. – 9. třída

6. 4.

Zápis do MŠ

14.00 – 19.00 budova MŠ

10. 4.

Skořápkovník

akce kraslice – zápis do G. knihy rekordů, čas bude upřesněn

Základní škola

BŘEZEN 2006
Otevírací doba: Po 18 – 21, Čt 19.30
– 21.30, Pá 10. a 24. 3. 19.30 – 21.30,
Ne 14 – 16, St 29. 3. 11.30 – 14.00
částečné zatmění Slunce!!!

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30
13. 3. mgr. Lucie Leikepová: Východní
Turecko
20. 3. Petr Adámek:
JARNÍ OBLOHA - zajímavé úkazy
a objekty
27. 3. RNDr. Jan Tomsa: Renesanční
astronomie
I. FILMOVÝ VEČER s pozorováním
oblohy v pondělí od 18.30

☞ Dubové podlahy, schody, střešní

okna. 777 788 164.
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

KUŘÁCI ODVYKNETE NA 90 %!
Tel.: 224 214 617, 604 207 771

(Placená inzerce)

6. 3. APOLLO 12, APOLLO 14
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Čt 19.30 – 21.30, Pá 10. a 24. 3. 19.30
– 21.30, Ne 14 – 16, Po 6. 3. 20 – 21.
St 29. 3. 11.30 – 14.00 zatmění Slunce
Volně přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce – povrch se
skvrnami
Noční obloha: Měsíc – od 2. 3. do 16. 3.
Mars, Saturn – po celý březen
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy
– po celý březen
Hvězdokupy, mlhoviny – za bezměsíčných večerů.

Podmínkou úspěšného pozorování je
pokud možno jasná obloha, při nepříznivém počasí (zataženo) se koná
promítání ﬁlmů spojené s prohlídkou
přístrojového vybavení hvězdárny.

Zahradnické služby
Antonín Růžička, fa. Taxus

◆ prodej mulčovací kůry s odvozem na Vaši zahrádku
◆ výškové práce, kácení a průklest stromů
◆ zakládání a údržba zahrad a parků
◆ drobné stavební a zemní práce
◆ výsadba stromů a keřů
◆ řez ovocných stromů
◆ návrhy a projekty sadových úprav
◆ komplexní smluvní údržba
◆ poradenská činnost
◆ aranžování interiérů (suché a živé rostliny)

(Placená inzerce)

Školská a kulturní

Sídlo firmy: Stará Boleslav, 5. května 367
Provozovna: Praha 8–Ďáblice, U Parkánu 4
Telefon 774 848 898, 737 588 811, fax 283 910 194

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích

◆ Osobní jednání o individuálních

potřebách těch, kteří hledají pomoc
◆ Poskytování služby či pomoci
jednorázově, krátkodobě i dlouhodobě

Co nabízíme:

◆ Pomoc při zajištění základních

životních potřeb - například:
- pomoc při hygieně
- donáška a podání jídla
- nákupy
- pomoc při udržování domácnosti
- asistence
◆ Dovoz a doprovod k lékaři,
na pedikůru, ke kadeřníkovi atd.

◆ Podávání obědů v jídelně Diakonie
◆ Doprava osob na invalidním vozíku

speciálním autem

◆ Zapůjčení kompenzačních pomůcek

- toaletní židle
- invalidní vozík
- chodítka
- francouzské hole
BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYTNEME
OSOBNĚ V KANCELÁŘI DIAKONIE
V OBECNÍM DOMĚ,
NEBO NA TELEFONU 283 910 424
V DOBĚ OD 8 DO 16 HODIN.

Autoalarmy, immobiliséry, centrální zamykání,
dálková obládání, startování na dálku, elektrické
stahování oken, autorádia, navigace,
autoelektrika, střešní okna od mechanicky
ovládaných až po elektrické šíbry,
vše do všech typů vozidel.
Prodej, montáž, servis.

602 311 971
Nejlevněji v Praze

(Placená inzerce)

Autodoplňky – Autoslužby
(Placená inzerce)

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.
Registrováno pod číslem MÚ – 63/91. Redakce: Ing. Jan Kolář, RNDr. Martin Smrček, Tereza
Adámková, Vlastimil Fouček. Zlom: Michal Beran, tel. 603 480 292. Tisk: DENOC, s.r.o.

Uzávěrka dubnového čísla pro příspěvky i inzerci bude 24. března 2006.
3. číslo vychází 7. dubna 2006. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Zpracovala M. Bulirschová
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