
Vážení ïábliètí obèané,  
je na místì popøát vám všem v 

úvodu nového roku 2007 š�astné 
vykroèení, hodnì zdraví a sil, aby se 
lépe èelilo všem pøípadným problé-
mùm, se kterými se bude tøeba v nad-
cházejících dnech potýkat. Asi je 
pravdou, že èlovìk, pøekoná-li životní 
svízele, je poté radostnìjší a š�astnìjší 
a více se tìší z vìcí všedního dne, 
protože o tom je ten náš život nejvíce. 
Nechám to samozøejmì na vás, co má 
pro vás nejvìtší cenu a ze srdce vám 
pøeji, aby se splnilo všechno, po èem 
toužíte.
     V tomto roce se Ïáblicemi opìt 
"zahýbá", co se týká stavebních akti-
vit. Díky mírné zimì se pokraèuje i v 
aktivitách, které byly zahájeny v roce 
minulém. Ve Zpravodaji è. 6/2006 
jsem informovala o plánovaných 
výkopech (investor Magistrát hl. m. 
Prahy) pro trasy kabelového vedení k 
bezpeènostním kamerám, které jsou 
již nyní instalovány na vybraných 
objektech. Vzhledem k tomu, že není 
ze strany naší MÈ souhlasné stanovis-
ko ke kvalitì znovu zadláždìní chod-
níkù, budou po zimì øešeny všechny 
naše pøipomínky. Také probíhá odtì-
žení zeminy a sanace území v oblasti 
bývalého Surkovu, kde by již v tomto 
roce majitel pozemkù, Vysoká škola 
umìleckoprùmyslová, mìla zahájit 
výstavbu svého areálu.
   Velmi pružnì pokroèily stavby 
bytových domù na ploše po Prefì, 
které jsou soukromými investory v 
plánu dokonèit nejpozdìji na podzim 
pøíštího roku vèetnì kolaudací.
       V našem hasièském domì pokra-
èuje rekonstrukce, po vnitøních úpra-
vách budou provedeny venkovní práce 
a vystavìna bude cvièná vìž. Pracuje 
se na pøípravách rekonstrukce a pøí-
stavbì dalšího pavilonu mateøské 
školky (v severovýchodní èásti areálu) 
a plánuje se celou akci zrealizovat od 
èervna do záøí tohoto roku. 
       Vzhledem k tomu, že se s koneè-
nou platností potvrdila dotace MHMP 
na stavbu domu s chránìnými byty, 
bude zahájena i tato stavba v r. 2007 
(na místì po kinu) a taktéž by se zahá-
jila výstavba komunikací "Na 
Blatech" a "Èervený mlýn" vèetnì 
repase deš�ové kanalizace s vyústì-
ním do retenèní nádrže. 
      

      

Kromì toho je v pøíslibu pøi-
svìtlení nejfrekventovanìjších 
pøechodù,  v režii Eltoda Citelium, 
cílem èehož je vìtší bezpeènost 
tìchto míst zvláštì pro pøecházející 
dìti. Hledáme další varianty øešení, 
jak zbezpeènit kruhový objezd 
Šenovská - Høenská, který je dle 
nìkterých našich obèanù (a opráv-
nìnì) pøipomínkován. Zøejmì 
bychom volili novou podobu pøe-
chodu pro chodce, a to jako rozšíøe-
ný prahový. Trochu je problém s 
odtokem povrchových vod právì v 
tomto místì, s èímž se, (jak vìøím) 
projektová kanceláø srovná.
      Dle schváleného rozpoètu naší 
MÈ  bude na jaøe zahájená pøístav-
ba kabin a sociálního zázemí v 
areálu Tìlovýchovné jednoty, aby 
bylo možné kvalitnì provozovat 
sportovní aktivity dìtí a mládeže 
oddílu kopané. 

 Na závìr považuji za dùležité 
zmínit fakt, že po mnoha letech se 
opìt budou konat bohoslužby v 
naší kapli Nejsv. Trojice (resp. 
kapli Rytíøského øádu køížovníkù s 
èervenou hvìzdou). První byla 21. 
ledna v 15 hodin a nyní, když píši 
tento svùj èlánek,  ještì netuším, s 
jakou úèastí místních obèanù. 
Soudím-li však podle velkého 
zájmu o vánoèní koncert, "pùlnoè-
ní" a den otevøených dveøí na Tøi 
krále, pak se domnívám, že tu bylo 
lidí dost. Sama nejsem katolického 
vyznání, ale jistì se shodnu s vámi 
mnohými, že kostel, i když maliè-
ký, patøí do života každé obce.     
        Myslím, že se podaøilo rozhý-
bat zájem veøejnosti a že spoleèný-
mi silami pomùžeme vylepšit stav 
této stavby. Dìkuji vám všem 
pøedem za vaši podporu pøi dalších 
krocích na pomoc kapli, o kterých 
budete samozøejmì informováni. 
                         Danuše Ševèíková

Èas od èasu se objeví požada-
vek obèanù na zpomalení jízdy na 
komunikacích prostøednictvím 
použití rùzných mechanických 
zaøízení èi úprav (retardéry, zpo-
malovací pásy, zdrsnìní vozovky, 
reflexní signalizace atd.). Umístìní 
a realizace tìchto drobných staveb-
ních zmìn má samozøejmì i nega-
tivní dopady, což je potøeba si 
uvìdomit. Pomineme-li výhrady 
provozovatelù mìstské dopravy, že 
nebudou jezdit pøes zpomalovací 
retardéry, nebo� se jim nièí podvoz-
ky vozového parku, je potøeba vzít 
v úvahu hlavnì hluènost. Pro tento 
rok byl vyhlášen celopražský trend 
snižování hluènosti (dle sdìlení 
Technické správy komunikací), 
což znamená, že v místech, kde v 
minulosti byly umístìny retardéry 
na komunikaci nebo byl zvrásnìn 
povrch (zmìna zvuku pøi pøejíždì-
ní koly vozidla) se tvoøí nadmìrný 
hluk a obtìžuje zejména obyvatele 
bydlící v blízkém okolí. Nìkteøí z 
vás tento zvuk jistì znají, pokud 
bydlí v okolí autobusových zastá-
vek (pískání brzd) nebo již stávají-
c ích  re tardérù  (napø .  
Kvìtnová ulice). Tyto 
stavební úpravy se proto v 
duchu nového trendu likvi-
dují. S umístìním retardérù 
je spojen i problém otøesù a 
realita praskání fasád domù 
v blízkém sousedství. 

      Budeme urèitì podporovat jakýko-
liv projekt pro zklidnìní jízdy na 
našich komunikacích, ale je potøeba 
vedle myšlenky A navrhnout k tomu i 
B. Ne každý je ochoten strpìt u svého 
domu èi bytu pro nìj nepøíjemné 
dopravní opatøení. TSK bude provádìt 
po zimì pravidelnou kontrolu a opravu 
dopravního znaèení, to se týká i znaèe-
ní na vodorovných komunikacích. 
Jinak si naše mìstská èást vyžádala 
nové mìøení hluku pro oblast pøilehlou 
ke komunikaci Cínovecká. Z dùvodù, 
souèasnému vedení radnice nezná-
mých,  se v letech 1992-1993 nereali-
zovaly èi netrvalo se na realizaci 
hlukových zábran (což údajnì vyplý-
valo z podmínek pro kolaudaci) pøi 
komunikaci Cínovecká. Souèasný 
neutìšený stav je dùsledkem a proto 
pátráme v archivech po 14 let starých 
materiálech. Pokud by si nìkdo z 
pamìtníkù obce vybavil, kdo stavbu 
realizoval, pøípadnì jestli byl nìkdo 
úèasten v tehdejších komisích (pokud 
existovaly), které se vyjadøovaly ke 
kolaudaci a sdìlil nám informace, 
budeme jenom rádi za pomoc pøi 
hledání informací.          Tomáš Engel

     Jistì jste si všimli, že se nám poèasí položen, chodníky však na 
opìt po delší dobì v nìkterých mnoha místech nebyly stavebnì uve-
místech ïáblických chodníkù deny do pùvodního stavu. Pøed 
zvlnila  dlažba. Nebylo to pùsobe- Vánocemi byla provedena pøed pøe-
ním zimy, nýbrž stavebními prace- jímka s tím, že finální pøevzetí chodní-
mi firmy T-Systems PragoNet a.s., kù a komunikací bude uskuteènìno až 
která v rámci pøipojení kamerové- po odstranìní vad a nedodìlkù. Pøes 
ho systému na optickou sí� zimu se komunikace samozøejmì na 
PRAGONET (celopražský ochran- mnoha místech usadí, nicménì až 
ný systém) provádìla v prosinci dovolí poèasí, zaèneme teprve øešit 
2006 zemní práce. V naší mìstské úpravu chodníkù komplexnì.
èásti je  umístìno celkem 6 kamer.                                       
Optický kabel byl díky vhodnému                                        Tomáš Engel                                                            
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Slovo starostky Kamerový systém
v Ïáblicích

Dopravní znaèení a hluk v Ïáblicích
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Zprávy z rady

Kontejnery v obci
Harmonogram pøistavování velkoobjemových kontejnerù

v Mìstské èásti Praha - Ïáblice 
v 1. pololetí roku 2007

 

Kontejnery budou pøistavovány na obvyklých stanovištích :
na Koníèkovì námìstí

v ulici Legionáøù
v ulici Na Terase
v ulici Kvìtnová 

(v zálivu komunikace pøed è.p. 448)
v ulici Na Blatech                                                                 

                                                                                                                                                                                    

 

Urèené termíny:  
 24. a 25. bøezna 2007 (sobota a nedìle)
 14. a 15. dubna 2007  (sobota a nedìle)
  26. a 27. kvìtna 2007  (sobota a nedìle) 

Odvoz kontejnerù probìhne vždy v nedìli ve 13°°hodin.

      Mìstská policie Prahy 8, okrsková služebna è. 
18 - Ïáblice, se 1.12. 2006 pøestìhovala z pùvodní-
ho pùsobištì Osinalická 3398 blíže do centra Ïáb-
lic, Ïáblická 14, tj. do sousedství pošty.  Zmìnilo se 
též personální obsazení služebny. Nyní slouží na 
služebnì strážník inspektor Miloslav Piterka a 
strážník  inspektor Gabriela Nedošínská. Oba stráž-
níci podléhají øeditelství mìstské policie Prahy 8, 
plní však  úkoly zadané vedením obce.
Jak se lze spojit s našimi strážníky?
      Úøední hodiny služebny jsou ve støedu  15,30 
až 17,30 hod. Telefonní èíslo na služebnu je  
283883033, telefon je se záznamníkem.  Pracovní 
doba strážníkù není pevná, ale lze použít bezplatné 
linky mìstské policie 156, což je centrála MP Praha. 
Tato pøedá oznámení na øeditelství MP Praha 8 a 
odtud dozorèí radiovým spojem sdìlí oznámení 
pøíslušnému okrskáøi nebo motohlídce, která na 
místo vyjede. 
    Mìstská policie hl. m. Prahy pùsobí na území 
hlavního mìsta od 11.5.1992. Její èinnost spoèívá 
pøedevším v zabezpeèování místních záležitostí 
veøejného poøádku v rámci pùsobnosti mìsta, tedy 
na teritoriu celého území  Prahy.                   

                                          Z. Sobotka, kronikáø obce                                                                                                                                  

Mìstská policie - Ïáblice

    V øíjnu 2006 nabylo právní moci rozhodnutí o 
umístìní stavby a stavební povolení pøisvìtlení 
pøechodù pro chodce na ulici Ïáblická - U Parkánu, 
Ïáblická - Kokoøínská a Kokoøínská - Osinalická. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o záležitost, kterou 
MÈ dlouhodobì pøipravuje za spolupráce s magis-
trátem hl. m. Prahy (vèetnì dotaèního zpùsobu 
financování) v rámci programu BESIP mám zato, 
že je vhodné informovat o nutném postupu admi-
nistrativní (nìkdy bohužel velmi zdlouhavé) èásti 
projektu. Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy dne 3.1.2007 potvrdila, že 15.12.2006 byla 
naše investièní akce zaøazena do plánované výstav-
by vè. financování pro rok 2007. Písemné vyhoto-
vení všech investic pro rok 2007 bude pøedáno na 
pøelomu mìsícù ledna a února letošního roku a v 
tomto termínu nám bude i oficiálnì sdìlen termín 
realizace. Chápeme netrpìlivost nìkterých obèanù 
s pomalým plynutím stavu vìcí, ale myšlenka 
financování ze zdrojù obce by realizaci ani neu-
rychlila (stavbou je povìøeno Eltodo-Citelum jako 
exkluzivní správce veøejného osvìtlení, které na 
základì plné moci Technické správy komunikací 
plní její èasový harmonogram provádìní prací 
vèetnì financování) a naopak by spíše MÈ poškodi-
la, nebo� by si MÈ pro pøíštì uzavøela cestu pro 
možnosti financování bezpeènostních opatøení ze 
zdrojù fondu BESIP.                                                                                                          
                                                                     Tomáš Engel 

Pøisvìtlení 
pøechodù pro chodce

Rada MÈ Praha - Ïáblice - 

   Rada MÈ Praha - Ïáblice - 

Rada MÈ Praha - Ïáblice -

 pro infor- ! souhlasila, aby v úøední dny (PO a ST) nadále 
maci obèanù vybíráme nìkteré nejdùleži- byli referenti ÚMÈ plnì k dispozici obèanùm na 
tìjší body z  1. jednání  rady:  svých pracovištích, ale v neúøední dny (ÚT, ÈT 

a PÁ) je tøeba respektovat možnost, že referenti 
! starostka informovala, že byla kladnì vyøí- ÚMÈ mohou být k dispozici obèanùm pouze po 

zena  žádost o posílení MHD v ranních a telefonické domluvì
odpoledních špièkách linky è.103, ale i     
optimalizace koordinace spojù linky è.103 s  pro informaci 
linkami è.345 a è.368. Jízdní øád bude otiš- obèanù vybíráme nìkteré nejdùležitìjší body z  
tìn v Ïáblickém zpravodaji. 3. jednání:  
! souhlasila s pøedáním kompetencí zástupci 

starosty v tìchto oblastech: školství, výstav- ! schválila zøízení tìchto komisí rady
ba v obci, životní prostøedí, veøejné zakázky     Komise sociální
malého rozsahu a úèast na sestavování a     - pøedseda: Jana Bártová
kontrole èerpání rozpoètu MÈ     - èlenové: Lýdie Veselá, Milena Maršíková, 
! øeditelka školy pøednesla radì požadavek o       Pavla Nebeská, Pavla Èerná, Jan Nìmec,  

navýšení rozpoètu (cca 250 tisíc Kè), který       Michaela Tomková
se týká nákupu venkovních herních prvkù      Komise životního  prostøedí
do areálu MŠ. Starostka požádá firmu     - pøedseda: Vìra Prokešová
A.S.A. o dotaci, která by pokryla výše     - èlenové: Miloš Rùžièka, Jan Bouška, Pavel                      
uvedenou èástku na financování herních      Niebauer, Iva Krèmová, Tatiana
prvkù, ale i vybavení plánované nové tøídy      Dohnalová,  Anna Stambolijská
MŠ      Komise školská a kulturní

    - pøedseda: Milada Bulirschová
 pro infor-     - èlenové: Petr Jirkù, Martina Buderová, 

maci obèanù vybíráme nìkteré nejdùleži-       Dana Fatrdlová, Marie Veverová
tìjší body z  2. jednání:       Komise sportovní

    - pøedseda: Jiøí Myslivec
! souhlasila s pøedloženým návrhem roz-     - èlenové: Zdenìk Šedivý, Simona Saòová,      

poètového opatøení è. 4 na rok  2007,       Markéta Bouzková, Tomáš Poštulka
! souhlasila s pøedloženým návrhem roz-       Komise výstavby a investic

poètu MÈ Praha - Ïáblice na rok 2007     - pøedseda: Vladimír Novotný
! souhlasila s výpùjèkou pozemku p.è.     - èlenové: Karel Kuèera, Daniel Vladaø,      

1712/2 za úèelem provedení stavby è. 0133-       Martin Køížek, Pavel Veniger, 
„TV Ïáblice, etapa 0002-Komunikace“,       Jiøí Marušiak, Jaroslav Èerný, David  
Èervený mlýn vèetnì propojení s ulicí Na       Tomanec
Blatech - napojení kabelu V.O. jejíž investo- ! souhlasila s pøidìlením uvolnìného bytu v è.p. 
rem je hl.m.Praha zastoupená firmou 160 o velikosti 1+1 v souladu s doporuèením 
ZAVOS s.r.o. sociální komise paní Vlastì Nebeské. 
! souhlasila s poskytnutím návratné bezúroè-                                   

né sociální výpomoci paní Beranové na 
                                             zpracoval tajemník ÚMÈtepelné zaøízení 
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Je jím pozemek bývalé tìžebny ve starých inspekcí životního prostøedí (dále jen ÈIŽP) bylo 
Ïáblicích u ulice Mannerova, situovaný v pøedepsáno provedení sanace kontaminovaných 
jižní èásti stávající zástavby. Je pokraèováním zemin a vod.  Pùvod kontaminace podloží v lokalitì 
zvýšené terasy, otevøené k budoucímu centru je pravdìpodobnì již z výše popsaných navážek 
obce s novou  radnicí, hotelem, službami a provedených v prùbìhu 60tých let 20. století nebo z 
byty. Právì odsud se otevírá výhled na vý- provozu šrotištì firmy Surkov, která lokalitu využí-
znamnou ïáblickou dominantu, zalesnìný vala jako mezideponii kovového šrotu a parkovištì 
kopec s kupolí hvìzdárny.  techniky. S ohledem na zjištìnou kontaminaci a 

Døíve to byl „zemník“ dodnes dochované naøízení ÈIŽP, byl nový vlastník pozemkù VŠUP 
cihelny, který ještì nedávno sloužil po svém nucen  øešit starou ekologickou zátìž ( kontamino-
zavežení sbìrnému dvoru kovošrotu. V sou- vání zemin a vod) formou sanaèního opatøení.
èasné dobì je zde již provedena infrastruktura Projekty pro sanaci území urèeného pro výstav-
a základní komunikace. bu nových objektù VŠUP byly zpracovány v prùbì-

Na základì výsledkù architektonické hu roku 2005 firmou SUNCAD s.r.o. a po zajištìní 
soutìže byl osloven AP Atelier Ing. Arch. potøebného financování a vydání stavebního povo-
Josefa Pleskota, který zpracoval projektovou lení byla v listopadu 2006 zahájena vlastní sanace 

studii na výstavbu nových objektù VŠUP, které území. Sanaèní zásah provádí firma, která úspìšnì Vysoká škola umìleckoprùmyslová od svého 
budou etapovì realizovány. V rámci projekto- absolvovala výbìrové øízení vypsané VŠUP - firma založení v roce 1885 sídlí v budovì na Palachovì 
vých pøíprav byl v prosinci 1998 proveden NAVATYP a.s. Sanaèní opatøení pøedpokládá námìstí v Praze. V dobì svého vzniku byla tato 
pøedbìžný inženýrsko-geologický prùzkum v odtìžbu kontaminovaného materiálu a jeho odve-budova velkým a úctyhodným poèinem v oblasti 
lokalitì, jehož zpracovatelem byla SG zení na zabezpeèené skládky urèené pro uložení vzdìlávání v øadì umìleckých èinností. Škola svým 
Geotechnika, a.s.. Ze závìrù a doporuèení pøíslušných druhù odpadù. V rámci sanace bude rozsahem i osobnostmi pedagogù výraznì zasáhla 
prùzkumu vyplynulo, že pùvodní morfologie provedena odtìžba do dvou rozdílných hloubko-do vývoje umìní a pozdìji i architektury v celosvì-
území je tvoøena depresí, která má tvar písmene vých úrovní, dle výsledkù prùzkumu zneèištìní. tovém mìøítku. Postupem let rozšiøovala své obory 
U a je vyplnìna navážkami. Prùmìrná mocnost Pro potøeby sanaèního zásahu byla stavební sanaèní a zakládala další ateliery, jejichž pùsobnost pokrý-
navážek dosahovala až 7 m, maximálnì 10 m. jáma rozdìlena do dvou zón A a B, které vycházejí z vá vedle volných umìní a architektonické tvorby i 
Dále z výsledkù inženýrsko-geologického polohy a hloubky zjištìného zneèištìní. Odtìžba celou oblast hmotné kultury, s níž se setkáváme v 
prùzkumu vyplynulo, že v podloží se nacházejí bude provedena v zónì A do hloubky 11 m od pù-každodenním životì. Dùsledkem toho i na svoji 
zeminy pro zakládání nevhodné a že navážky vodního terénu a v zónì B do 6 m od pùvodního dobu velkoryse komponovaná budova pøestává 
tvoøící èást podloží øešené lokality jsou proka- terénu. Projekt pøedpokládá vytvoøení stavební svoji kapacitou takto široké potøeby pokrývat a po 
zatelnì kontaminovány ropnými látkami. jámy na ploše 3358 metrù ètvereèních  a  celkovou mnoha prostorových provizoriích pøichází zásadní 

Na základì zjištìní kontaminace byl prove- odtìžbu zemin o objemu 22 951 metrù krychlo-rozhodnutí  postavit další, výukovì experimentální 
den detailní prùzkum zneèištìní na tìchto vých. Následný zpìtný hutnìný zásyp bude prove-pracovištì. Jeho cílem je opìt výuka v atelierové, 
pozemcích firmou EKOM s.r.o. v èervenci den o objemu 6 110 metrù krychlových. Stabilitu dílenské i teoretické formì. Ve spolupráci s radnicí 
2004. Na základì uvedených prùzkumných sanaèní stavební jámy zajiš�uje záporové pažení u mìstské èásti Praha - Ïáblice byla po dlouhotrvají-
prací a jejich vyhodnocení byla rizikovou severního (k ulici Mannerova) a západního okraje cím úsilí vybrána vhodná lokalita pro výstavbu 
analýzou definována kontaminace a Èeskou stavební jámy. Zbylé okraje stavební jámy jsou nových objektù VŠUP. 

svahovány. Z dùvodù zajištìní stability severního 
okraje stavební jámy, který pøímo pøiléhá ke komu-
nikaci Mannerova, je navrženo doèasné uzavøení 
úseku této komunikace. 

Uzavøení je navrženo s cílem zabránit poškoze-
ní komunikace vlivem provozního zatížení a dosed-
nutí základové pùdy pod komunikací. Po dokonèe-
ní odtìžby na projektovanou úroveò bude provede-
no pøevzorkování kontaktních zemin a na základì 
výsledkù, které musí splòovat limit stanovený v 
rozhodnutí ÈIŽP, bude prokázána úspìšnost prove-
dené sanace. Po odsouhlasení výsledkù sanaèního 
opatøení pøíslušnými orgány státní správy bude za-
hájen zpìtný zásyp èásti lokality (zóny A) do pro-
jektem stanovené výšky. Lokalita však nebude zasy-
pána zcela, nebo� sanaèní opatøení zároveò pøipra-
vuje lokalitu pro další projektovanou výstavbu no-
vých objektù VŠUP. Odtìžené prostory budou s 
výhodou využity pro založení a výstavbu suterénní-
ho podlaží nových objektù VŠUP.
                                            
                                             Ing. David Havránek
                                                       SUNCAD s.r.o.

Pøíprava pro výstavbu objektù VŠUP

¡

¡
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tel.:283910644
e-mail: 

 

 

Otevírací doba : Po 18-21/ Út 19-21/ Pá 23.2. 19-
21/ Ne 14-16. 
PØEDNÁŠKY astronomické, pøírodovìdné a 
cestopisné v pondìlí od 18:30. 12.2. Mgr. Jiøina 
Pokorná: Pyreneje. 26.2. Ing. Václav Pribáò : 
Zatmìní Slunce  a  Mìsíce a pøíbuzné úkazy.
FILMOVÉ VEÈERY v pondìlí od 18:30, 5.2. 
APOLLO 12, APOLLO 14/ 19.2. APOLLO 15 , 
APOLLO 16.
POZOROVÁNÍ OBLOHY - Út 19-21/ Pá 17.2., 
23.2. 19-21/ Ne 14-16/ Po 5.2. a 19.2. 20-21. 
Volnì pøístupné bez objednání! Denní obloha: 
Slunce-povrch se skvrnami Venuše - za dobrých 
podmínek. Noèní obloha: Mìsíc - od 20.2. do 
28.2. Venuše - koncem února, Saturn - po celý 
únor Dvojhvìzdy, vícenásobné soustavy - po celý 
únor. Hvìzdokupy, galaxie - za bezmìsíèných 
veèerù. Podmínkou úspìšného pozorování je 
pokud možno jasná obloha, pøi nepøíznivém 
poèasí (zataženo) se koná promítání filmù  spoje-
né s prohlídkou pøístrojového vybavení hvìzdár-
ny. 

dabliceobs@planetarium.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs

Ú N O R 2007

HROMADNÉ NÁVŠTÌVY
vždy ve ètvrtek 18-19 mohou hvìzdárnu 
navštívit pøedem objednané skupiny návštìv-
níkù (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dìt-
mi, školy). Program: pozorování oblohy 
nebo promítání filmù (dle poèasí a pøání 
návštìvníkù).
ŠKOLNÍ POØADY - Po, Út, St, Èt, Pá v 8:30 
a 10:30 pro pøedem objednané školní výpra-
vy. Bližší informace a objednávky na tel.: 
283910644. Pozorování oblohy, filmové 
veèery, pøednášky
VSTUPNÉ: 
dospìlí ..............20,-Kè .........30,-Kè
mládež, dùchodci ..........10,-Kè ..........15,-Kè
Doprava : 
- koneèná MHD sídlištì Ïáblice (bus 136 , 
181,183, tram 10, 17, 24) a 10 min pìšky - 
stanice Ïáblický høbitov nebo Kvìtnová 
(bus od metra C Ládví 103, 345, 368) a 5 min 
pìšky  - koneèná MHD Ïáblice - Šimùnko-
va (bus 175 , 181) a 10 min pìšky - stanice U 
spojù  (bus 202) a 10 min pìšky. 

Hvìzdárna Ïáblice



Podíváme-li se doma do koše na prostøedí velice dùležité a každý by klad: starý nábytek, matrace, kober- na to, že tam patøí pøedevším odpad 
odpadky, uvidíme velmi rùznorodou se nad tím mìl zamyslet. Snad už ce, lina, umyvadla, odpad za zahrad. ze zahrad, kterého se jinak nezbaví-
smìs, kterou obyèejnì vysypeme do všichni znají kontejnery na plasty,  Nepatøí tam: lednièky, televize, me.
popelnice. Pokud se však zamyslíme papír,  bílé  a barevné sklo, kombino- pneumatiky, poèítaèe, léky, oleje, Myslím si, že je dùležité opravdu 
nad každým odpadem, který do koše vané obaly nebo baterie. barvy, baterie a jiné nebezpeèné myslet ekologicky a odpad tøídit, tím 
neseme, zjistíme, že odpady mùžeme    Velkoobjemové kontejnery slouží odpady, které patøí do sbìrných chránit pøírodu, aby se z naší planety 
rozlišit na víc druhù - využitelné, pro lidi, a proto by se mìli lidé snažit dvorù nebo do svozu nebezpeèného nestalo jedno velké smetištì. Proto 
objemné,  nebezpeèné a ostatní. co nejvíce tuto bezplatnou službu odpadu, který v naší obci také nìkoli- tedy, až pøistaví zase kontejnery, 
   Je dobré, že máme v blízkosti využívat. Napøíklad v naší obci mají krát roènì probíhá. Obèas se také snažme se nad tím, co kam vyhodí-
kontejnery, ušetøíme tím hodnì místa obèané tuto možnost již nìkolik let. stává, že tam obèané vyhodí hroma- me, zamyslet.
v popelnicích a máme jistotu, že  Jsou pøistavovány na vyhrazená du sklenic nebo papíru místo toho, 

      Ze slohových prací žákù 5. tøídy B.     tøídìné odpady budou dále dobøe místa a v urèitém termínu, o kterém aby to dali do k tomu urèených kon-
Hoferkové ,  A.  Vladaøové ,  M.    zpracovány.            jsou obyvatelé pøedem informováni tejnerù. Zøejmì se jim nechce udìlat 
Akrmannové,  B.  Barešové,  A.  Setkáme se ale také s lidskou na nástìnkách, vývìskách nebo v pár krokù a pár pohybù navíc, ale pro 
Zajaèeka, T. Køížové, J. Palyzy, A. nevšímavostí, kdy je jim úplnì jed- Ïáblickém zpravodaji. naši budoucnost by to zato stálo!
Bouèkové, D. Žemlièky a Š. Lukeše 

no, k èemu vlastnì slouží sbìrné      Ne všichni dávají do tìchto kon-     Pøistavením kontejnerù by se mìlo vybrala tøídní uèitelka V.  Nepomucká
nádoby (kontejnery). Kolikrát jsem v tejnerù odpad, pro který jsou urèeny.   zabránit pálení odpadu ze zahrad, 
kontejneru našla i nìco, co tam vùbec Nìkteøí vyvážejí odpad na pole, do napøíklad listí, vìtví a tím zneèis�o-
nepatøí.   lesa a dìlají takzvané èerné skládky, váním ovzduší. Obèané do nich ale 
    Myslím, že správné využívání tím zneèis�ují životní prostøedí. klidnì nahází odpad z velkých sta-
tìchto kontejnerù je pro naše životní      Do tìchto kontejnerù patøí napøí- veb, papír, sklo i plast a zapomínají 

Využívání velkokapacitních kontejnerù

     Vážení spoluobèané, vážení rodièe, sy byly použity na nákup hraèek 
na poèátku roku 2007 bychom vám pro dìti. Dìkujeme rovnìž paní 
rády podìkovaly za spolupráci s naší Novákové, která nám vìnovala do 
mateøskou školou.  každé tøídy krásné jedlièky, jmelí a 
   Mnohokrát dìkujeme panu Jiøíkovi, vìtve na výzdobu. Dìkujeme i 
paní starostce a dalším spoluobèanùm, všem rodièùm, kteøí mateøské škole 
kteøí nás dne 13. prosince ve veèerních pomáhají dalšími drobnými dary a 
hodinách upozornili, že nám z budovy osobní pomocí pøi rùzných pøíleži-
MŠ zaèala vytékat na chodník voda v tostech ( nakládání papíru, drobné 
obrovském množství. Vèasným ozná- opravy aj.). 
mením, okamžitým zjištìním pøíèiny     Velmi si vážíme každého, kdo 
(havárie kotle) i rychlou likvidací nám a dìtem dokáže pomoci. 
následkù vznikly jen zanedbatelné Pøejeme Vám hodnì zdraví a mno-
škody na majetku a budovì školy. ho úspìchù v roce 2007.
   Dále dìkujeme panu Pozlerovi a 
manželùm Zmeškalovým za sponzor-               Hana Bláhová a kolektiv 
ský dar MŠ. Darované finanèní obno-      zamìstnankyò mateøské školy

   Vánoèní chvíle jsou už sice dávno všechny soutìže a potom i vyhlašo-
pryè a nám zbyla jen vzpomínka na vání vítìzù opravdu užily. Pro 
radost v dìtských oèích pøi pohledu na starší a více pokroèilé jsme pøipra-
ozdobený vánoèní stromeèek a spous- vili rovnìž taneèní relaxaci, ale 
tu dárkù pod ním. I když opoždìnì, tak také tøe�áci, ètvr�áci i pá�áci dali 
se s Vámi stejnì chceme podìlit o pøednost soutìžím. No a pro ty 
vzpomínky na smích, radost z vítìz- nejstarší jsme v našem atriu uspoøá-
ství, ale i smutek z prohry dìtí prvního dali diskotéku. Na té jsme si pocho-
stupnì z jedné pøedvánoèní akce. Ano pitelnì zatancovali i my z 9. tøídy.  
mluvím o vánoèní besídce, kterou si A o co jsme se 21. prosince 
pøipravila naše 9. tøída pro zbytek hlavnì snažili? Chtìli jsme, aby 
základní školy. byli všichni spokojení, rozzáøení a 

Celou akci jsme rozdìlili do tøí mìli pøed Vánocemi bájeènou 
èástí. Pro nejmladší dìti z 1. a 2. tøíd náladu . Snad se nám to povedlo.
jsme pøipravili v tìlocviènì rùzné            Za 9. tøídu Veronika Pilská
soutìže a po nich malou taneèní rela-                          a Marta Hrdinová 
xaci. Dìti byly skvìlé a myslím, že si 

Podìkování spoluobèanùm a rodièùm

Vánoèní besídka

   Dovolte mi krátký návrat na kùm 9. tøídy za pøípravu programu 
konec roku 2006 pøedevším proto, „Vánoèního dne“ pro žáky 1. i 2. 
abych podìkovala všem žákùm 1. stupnì. Vydaøil se a všem se moc líbil. 
až 4. tøíd ZŠ a jejich uèitelkám za    Za pøípravu besídek náleží podìko-
pøípravu krásných vánoèních vání také dìtem a uèitelkám mateøské 
besídek, dìvèatùm, která pøedvedla školky a rodièùm za úèast na nich. 
dvì sestavy aerobiku a jejich tre-    Dìkuji rovnìž všem, kteøí se podíleli 
nérce paní vychovatelce Gáborové na vánoèní výzdobì a tím pøispìli k 
i paní uèitelce Stoklasové a jejímu vytvoøení pøíjemné pøedvánoèní 
pìveckému sboru žákù školy, který atmosféry ve škole i školce. Vìøím, že 
nás potìšil svým vystoupením na stejnì pøíjemná atmosféra nás bude 
závìr besídky.  Dìkuji také všem provázet celý rok 2007.  

                                               rodièùm a prarodièùm, kteøí se na 
                                  Milada Bulirschová, besídku pøišli podívat. 
                                           øeditelka školy                                                             Zvláštní pochvala náleží žá-

Ohlédnutí za koncem roku 2006

Nebývá až tak èastým jevem, že by nìkdo vykonal zcela bezzištnì 
nìjakou službu ve prospìch druhých. Proto se domnívám, že je na 
místì podìkovat za MÈ Ïáblice panu Kmínkovi, nebo� vyhovìl mému 
požadavku a upravil pøíjezdovou komunikaci "Na Pramenech", která 
je jediným možným pøístupem k poslednímu rodinnému domku na 
konci této cesty.

A ještì jedno podìkování, pane Kmínku, a to za Spolek chovatelù 
drobného zvíøectva, kterému jste umožnil bezplatnì užívat prostory v 
areálu statku, aby mohli èlenové spolku dále pokraèovat v èinnosti, 
konání výstav  atd.    
                                                                           Danuše Ševèíková,  starostka                                                                                                                                                                                                                                      

Podìkování ...

   Pøi pøíležitosti slavnostní-
ho založení Nadaèního 
fondu pražských olympio-
nikù, který bude mít sídlo u 
nás v Ïáblicích, se sešlo 
dne 29. listopadu 2006 pìt 
èlenù správní rady zaklada-
telù u naší starostky Danuše 
Ševèíkové. Tento fond bude 
úzce spolupracovat s  
Magistrátem hl. m. Prahy a 
jeho posláním bude huma-
nitární podpora bývalých 
olympionikù reprezentan-
tù.
                               K. Engel                                                                                                                       

Nadaèní fond 
pražských olympionikù

Zprava: Oldøich Svojanovský (veslování), Tomáš 
Dvoøák (atletika), Dana Zátopková (atletika), 
Danuše Ševèíková (starostka), Ivan Satrapa 
(házená), Karel Engel (zápas)

     V pátek 12. ledna 2007 jsem byla spolu s ostatními èleny KMD na 
divadelním pøedstavení v divadle ABC ve Vodièkovì ulici. Dávali detek-
tivní komedii Cizinec. Dìj nás zavedl na témìø zapomenutou farmu 
nìkde v Georgii, která se má stát centrem pro èinnost teroristù. Jejich 
úmysly jim pøekvapivì a s humorem pøekazí obyvatelé farmy spolu se 
záhadným cizincem.
     Autor nezapøel smysl pro humor, a protože byl sám herec, vytvoøil 
prostor pro výborné herecké výkony, napø. O. Víznera, V. Jeníkové, F. 
Blažka i dalších pøedstavitelù.
     Hra se mi velmi líbila, hodnì jsem se pobavila a zasmála. Moc se 
tìším na další pøedstavení KMD.

                                                  Jana Nedvìdová, žákynì 8. tøídy 
                                                

Opìt v divadle

¡
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školy pod vedením paní uèitelky ulice èi blízkého okolí.  Ano, vše    Tradièní pøedvánoèní pøátelské 
Pavlíny Markvartové. Na varhany je bylo pro nás starší pøíjemné. Jen posezení seniorù, které se letos 
doprovodila paní uèitelka Vìra starší dovedou ocenit podanou ruku uskuteènilo 9. prosince 2006 v naší 
Hajšmanová. Dìti opìt nezklamaly. ve vánoèní dobì, zvláštì pokud se škole, spadá do bohaté, vìtšinou již 
Vše bylo bez chybièky k radosti nás rodina zúží. Vìøím, že mohu za tradièní pøedvánoèní atmosféry naší 
všech i obou uèitelek, kterým patøí všechny nás starší podìkovat sociál-obce. Tato atmosféra spoèívá v 
skuteèné uznání. ní  komisi pøi místním zastupitelstvu  nìkolika pøíjemných akcích našeho 

Ve vystoupení hudebního sdru- i pracovníkùm Diakonie ÈCE a obecního úøadu, pøesnìji naší mìst-
žení pod vedením pana Václava všem, kteøí se zasloužili o zdar díla ské èásti, které organizují nìkteré 
Vomáèky  jsme si vyslechli  bohatý od zajištìní celé akce vèetnì úpravy komise  pøi  místním zastupitelstvu. 
repertoár od vážné hudby až po prostøedí v naší škole, zajištìní jídla, Setkání seniorù zajiš�ovala sociální 
písnièky našeho mládí a pøedevším jeho roznos i koncový úklid místnos-komise pod vedením paní Dr. Jany  
skladby vánoèní, které velmi pøíjem- tí pro bìžný provoz školy.  Bártové. 
nì podmalovaly pøedvánoèní dobu.  Nìkteøí úèastníci mì  kontakto-  Každý z pøicházejících seniorù 
Sblížení hudebního tìlesa s poslu- vali s žádostí o fotografie z posezení dostal úvodem malý dárek, který 
chaèi se projevilo i masovým pìvec- - ano je to možné, sdìlte mi vaší e-pøipravili žáci naší školy. Program 

moci fotografie z rùzných akcí stáh-kým doprovodem mnoha písnièek mailovou adresu na mojí adresu, rád byl velmi bohatý. Po krátkém úvod-
nout. A pravdìpodobnì pùjde i stáh-našeho mládí. Vám fotografie elektronicky zašlu. ním slovu paní Dr. Bártové následo-
nout videoklipy, pro než jsem již Mnozí si i zazpívali pøi vystou- Nejsem pøesvìdèen, že všichni val vánoèní obìd. V úvodu odpoled-
nìkolik zábìrù z našeho setkání pení našeho spoluobèana pana senioøi mají doma „mail“, aèkoliv ního programu promluvila starostka 
zhotovil.     Z. Sobotka, kronikáø obce                Sigmunda, který nás bavil svým obec pro nás starší poøádá poèítaèo-obce paní Danuše Ševèíková - byla 
                       Mail: sobotkaz@volny.cz    flašinetem.   vý kurz, ale jistì se najde vnouèe èi to pøíjemná a povzbudivá slova k 
                       Pøi kulturním programu a pohoš- pøímý potomek, který s touto techni-vánoèní atmosféøe, která mnohdy 

tìní kávou, chlebíèky èi vánoèním kou a fotografiemi pomùže. my, døíve narození, pøedevším v 
peèivem si vìtšina z nás pøíjemnì Pøedpokládám, že již bìhem pøíštího dobì vánoèní, skuteènì potøebuje-
popovídala se svými známými, blíže roku  se vytvoøí na www stránkách me. V další èásti programu zazpívaly 
jsme se seznamovali jako sousedé z obce fotogalerie, odkud si budeme a zarecitovaly dìti z naší mateøské 

V pátek 8. 12. 2006 se ve veèerních hodinách v sále naší školy uskuteènil 
vánoèní koncert  v provedení pana Sevruka a jeho pøátel. Pan Michal Sevruk 
- hoboj, paní Veronika Lozoviuková - soprán, paní Jana Høebíková - housle, 
paní Andrea Jinková - kytara a pan Vladimír Jelínek -  klavír, zahráli skladby 
rùzných žánrù od Mozarta pøes vánoèní skladby až po ragtime. Vyslechli 
jsme napøíklad Allegro, Largo a Allegro od Antonia Vivaldiho, Romanci W. 
A. Mozarta, renesanèní písnì G. Gastoldiho, J. Dowlanda, F. T. Campioniho 
èi J. Bartleta, Bílé konvalinky od F. Soukupa a øadu dalších pøíjemných 
melodií vèetnì vánoèních písní z barokních kancionálù v úpravì Jaroslava 
Krèka. Naplnìný sál školy vyjadøoval spokojenost s koncertem dlouhými 
ovacemi.

K podtržení vánoèní nálady pøipravily organizátorky v sousedním sále 
pro všechny úèastníky obèerstvení, kde nechybìlo vánoèní peèivo ani ne-
zbytný punè. V pøíjemném prostøedí jsme si sdìlili novinky v obci èi rodinné 
problémy a popøáli pøíjemné Vánoce. Díky patøí všem úèinkujícím, paní 
Buderové a Bulirschové, èlenkám školské a kulturní komise pøi MÈ Praha - 
Ïáblice, která akci poøádala i paní Petøíkové za to, jak dbaly na spokojenost  
nás všech.  

Za spokojené úèastníky,
                                                                                           Z. Sobotka, kronikáø obce

   

Èas adventní je èas plný pøí-
prav, napìtí a tìšení se na Vánoce. 
Dìti èeká nìkolik hezkých zážitkù 
a ten první byl karneval èertíkù a 
andílkù v mateøské škole. Dìti 
pøišly už ráno krásnì pøevleèené za 
tyto pohádkové bytosti a vìøte, že 
jim to moc slušelo. Èertíci vesele 
chrastili øetìzy a mávali støíbrný-

dìti se pøece jen trochu bály, i pár mi vidlemi, andílci se vznášeli po tøídì 
slzièek ukáplo, ale písnièky a v rytmu veselých písnièek. Pozadu 
básnièky pro Mikuláše a èerty vše nezùstaly ani paní uèitelky a kupodivu  
napravily a nálada byla radostná. ze všech  se staly pøes noc èertice. 
Bylo to pìkné dopoledne a dìti Když se pak uvaøil èertovský guláš, 
odcházely domù s dobrou náladou. polévka z bonbónkù a pamlskù a 
   Druhý den jela polovina školky zazvonil zvonec, tak vùbec nebyl 
(Ptáèci a Motýlci) na výlet do konec, ale pøišla návštìva. Mikuláš, 
vánoènì vyzdobeného skanzenu v andìl a tøi èerti. Byli velcí a pøinesli 
Pøerovì nad Labem. Další dvì tøídy  dìtem adventní kalendáøe. Nìkteré 
(Slùòata a Berušky) jely o týden 
pozdìji. Všichni se moc tìšili a 
všichni byli spokojeni. 
    To vše a mnoho jiného se dìlo v 
èase adventním v naší mateøské 
škole.
                      Pavlína Markvartová,
                                  Dana Votrubová,
                                          uèitelky MŠ                                                                              
                                                                                                        

ubìhlo, rozbalovaly se dárky, které rùzné hudební nástroje. Vystoupení èásti dìti ukázaly, co všechno už vìdí a 
Ježíšek pøináší do mateøské školy se skládalo ze dvou èástí. V první co ve školce dìlaly bìhem podzimních 
døíve než domù, aby všechno stihl. mìsícù, v druhé èásti se soustøedily na 
Následovala procházka, obìd a vánoèní a pøedvánoèní èas. Na závìr 
odpoèinek. A po oddychu hurá do všechny úèinkující èekal velký po-Rok 2006 pomalu konèí, v této 
práce, pøipravit peèivo, které dìtem tlesk a zasloužená odmìna. Nyní si dobì více než kdy jindy, se lidé navštì-
maminky poslaly, sváteènì se všichni mohli vydechnout, ochutnat vují, pøejí si veselé Vánoce, bilancují a 
obléknout a uèesat. A ty nervy… výborné peèivo a poøádnì se napít, tìší se na nový rok. 
„Doufám, že maminka s tatínkem nebo� pøi zpìvu všem vyschlo v krku.      Jedno takové setkání se uskuteènilo 
dorazí vèas.“ Kolem tøetí hodiny     Vánoèní besídka skonèila. Za pár 13.12. i v naší mateøské škole. Dìti 
zaèínají pøicházet rodièe a prarodi- dní skonèí i rok 2006. Tak tedy všech-pozvaly rodièe na malé posezení a 
èe. Ještì pøipravit fotoaparáty a no nejlepší v roce 2007.povídání, ale hlavnì na své vánoèní 

              Martina Buderová, uèitelka MŠkamery a mùže se zaèít. Dìvèátka i vystoupení. Chtìly se pochlubit, co 
                                                                                            kluci zpívali, tanèili  a hráli na všechno se nauèily. Dopoledne rychle 

Vánoèní vystoupení 
v MŠ

Pøedvánoèní posezení seniorù

Koncert ve škole

Foto: (2x) Z. Sobotka

Foto: Hana Bláhová

Foto: (2x) Dana Votrubová 

Karneval èertù a andílkù

Foto: Dana Votrubová 
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 vidìt. Stává se èlovìkem, bere na 
 sebe lidské tìlo a žije mezi námi. 
   Proto bychom mìli zmìnit své smýš-

lení a dìkovat mu nejen za to, že je pøi 
nás èlovìk, na kterého se dá spoleh-
nout, ale zejména za to, že je pøi nás 
On, Bùh, že On chce zùstat hlavní 
oporou našeho života, protože On 
nejlépe ví, co potøebujeme. Život bez 
Boha by byl nenaplnìným životem. 
Právì Vánoce jsou neomylnou záru-
kou toho, že Bùh nepøebývá jen v 

     V kapli Nejsvìtìjší Trojice v nebesích, ale je stále mezi námi. 
Ïáblicích se konala v nedìli 24. 12. Vždy� kvùli nám sestoupil na tuto 
2006 ve 24 hodin bohoslužba z zem a pro naši spásu se stal èlovì-
vigilie slavnosti Narození Pánì. kem. Proto i v dnešní den se mu 
Bohoslužbu celebroval P. Lukáš klaòme a rozhodnìme se pro nìho.
Lipenský, O.Cr. Byla to první boho-       Na konci mše svaté podìkoval P. 
služba doprovázená hrou na varhany Lipenský všem úèastníkùm boho-
po mnoha a  mnoha le tech.  služby za mimoøádnou úèast a sta-
Pøipomeòme si, že kaple byla v rostce paní Danuši Ševèíkové za její 
letošním roce navrácena Rytíøskému aktivity, bez kterých by se snad ani 
øádu Køižovníkù s èervenou tato mše svatá neuskuteènila (napø. 
hvìzdou. pomoc pøi zajištìní opravy varhan, 
    V kázání P. Lipenský pøipomnìl, pøi úklidu kaple za pomocí místních 
že každý z nás v životì potøebuje hasièù atd.). Touto bohoslužbou se 
nìkoho, na koho se dá spolehnout a ïáblická kaple znovu otevøela pro 
dá se o nìj opøít a v duchu za takové- veøejnost. Pravidelné bohoslužby se 
hoto èlovìka èasto dìkujeme Bohu, budou v ïáblické kapli nadále konat 
že nám ho dal. O vánocích se usku- každou tøetí nedìli v mìsíci v 15.00 
teèòuje to, co øekl už ve Starém hod.

                   Z. Sobotka, kronikáø obceZákonì Bùh ústy proroka: „Hle, 
panna poène a porodí syna a dají mu 
jméno Emmanuel“ což v pøekladu 
znamená: Bùh s námi.“ Tato slova se 
mají všem lidem vrýt hluboko do 
srdce. Skuteènì, Bùh je s námi. Stále 
je s námi. Je tou nejjistìjší oporou v 
našem životì. Nikdy nás nezklame. 
To je hlavní dùvod, proè nás pozval k 
zvìstování: chtìl dát èlovìku úèast 
na svém božském životì. Èlovìk si 
toho ale nevážil a svou neposlušností 
narušil Boží plán. Bùh ho pøesto 
neopustil. Už v ráji mu dokázal, že je 
s ním  pøíslib Vykupitele.  A potom v 
historii vyvoleného izraelského 
národa je jasnì vidìt, jak ho Bùh 
vede. Bylo to tak intenzívní, že to lid 
cítil. A i když pro svou neposlušnost 
museli èasto snášet trest a útlak, Bùh 
jim vždy dal pocítit, že je s nimi, že je 
neopustil. A když pøišla plnost èasu, 
On sám pøišel mezi lidi, aby ho mohli 

          Páter Lukáš Lipnický, 
       O. Cr.   

Narodil se 24. 8. 1981 ve mìstì Turnovì, 
rodina ale pochází z Prahy. V letech 1995-1999 
studoval Biskupské gymnázium Bohuslava 
Balbína v Hradci Králové. Poté vstoupil do 
Rytíøského øádu Køižovníkù s èervenou hvìzdou 
v Praze. Po pìtiletém studiu na Katolické teolo-
gické fakultì Univerzity Karlovy byl v roce 
2005 vysvìcen na knìze. Od svého knìžského 
svìcení pùsobí jako farní vikáø pøi hlavním 
øádovém kostele sv. Františka z Assisi na Starém 
Mìstì pražském a jako rektor klášterního koste-
la sv. Martina v Tursku. Nyní pøebírá duchovní 
správu také nad kaplí Nejsvìtìjší Trojice v 
Ïáblicích. 

                                  Z. Sobotka, kronikáø obce

Pùlnoèní mše svatá v naší kapli

     Vánoèní koncert v kapli 
Nejsvìtìjší trojice v Ïáblicích 

Velmistr 
Jiøí Kopejsko O.Cr.

Na tento koncert nás pozvali generál a vel-
mistr Jiøí Kopejsko, O. Cr., Rytíøský øád 
Køížovníkù s èervenou hvìzdou a paní 
Danuše Ševèíková, starostka MÈ Praha - 
Ïáblice. 

Obèané Ïáblic naplnili kapli, perlu naší 
obce, do posledního místeèka. Zaznìla zde 
varhaní vánoèní hudba. Smíšený sbor  rodièù a 
pedagogù pøi ZŠ v Letòanech „A JE TO“ pod 
vedením paní uèitelky PaedDr. Lenky 
Pospíšilové nám zazpíval vánoèní písnì a kole-
dy. Název sboru „A JE TO“  koresponduje  se 
školním dìtským orchestrem „HRA  JE TO“,  
sbor a orchestr nejèastìji vystupují spoleènì.     
Celý veèer byl proložen pøíjemnými slovy i      
požehnáním velmistra Jiøího Kopejska.

Pøipomeòme si, že letos, po mnoha letech, 
pøesnìji desetiletích, se kaple koneènì dostala 
do vlastnictví historických majitelù Rytíøského 
øádu køížovníkù s èervenou hvìzdou. Po mnoha 
letech se rozeznìly varhany, na jejichž opravu 
pøispìla firma ASA. K pøíjemnému prostøedí 
také pøispìli naši hasièi, kteøí provedli rozsáhlý 
úklid kaple. 
                                     Z. Sobotka, kronikáø obce

B y l  j m e n o v á n  
Apoštolským stolcem 
6.11.2001  v poøadí již 
4 7 . v e l m i s t r e m  
Rytíøského øádu køížov-
níkù s èervenou hvìzdou. 
Pùsobil jako probošt v 
jednom z nejvìtších a nej-
starších mariánských 
poutních míst v Èechách 
v Chlumu Svaté Maøí 
( o k r .  S o k o l o v ,  
Karlovarský kraj).

Velmistr se narodil 
24.8. 1939, vystudoval 
strojní prùmyslovku, 
knìžské svìcení pøijal po 
pìtiletém studiu teologie 
dne 23.6. 1973. Do novi-
ciátu byl velmistrem 
Rytíøského øádu køížov-
níkù s èervenou hvìzdou 
P. JUDr. Ladislavem 
Sirovým pøijat 25.10. 
1990. Slavné sliby složil 
do rukou apoštolského 
delegáta Mons. Františka 
Václava Lobkowicze, O. 
Praem, který vedl øád po 
t r a g i c k é  s m r t i  
(12.2.1992) posledního 
velmistra až do 6.11. 
2001.

P. Jiøí Kopejsko, 
O.Cr. byl v letech 1995 
až 2000 apoštolskému de-
legátovi prvním konsul-
torem øádu, jenž byl zalo-
žen svatou Anežkou Èes-
kou  Pøemyslovnou  roku 
1233 jako špitální bra-
trstvo, které papež Øehoø 
I X .  p o v ý š i l  b u l o u  
„Omnipotens Deus" na 
samostatný kanonický 
(církevní) øád s regulí sv. 
Augustina roku 1237. 
Tento øád se mimo jiné 

dosti zasloužil o vývoj 
èeské státnosti. Dnes má 
20 èlenù.
Vysvìtlivky:
P. = lat. Pater (titul øeholní-
ho knìžstva, pùvodnì pouze 
pro františkány) = otec 
R. D. = lat.: Reverendus 
Dominus = Dùstojný pán (ti-
tul diecézního knìžstva) 
O . C r . = l a t . :  O r d o  
C r u c i g e r o r u m = Ø á d  
Køižovníkù Praem.=lat.: 
Ordo Praemonstratensis = 
Premonstrátský øád 
   Z. Sobotka, kronikáø obce

o x rc i  F to: (2 ) a h v

F
o

o: arc
i

t
h

v

S  Foto: (2x) Z. obotka

o So o kF to: Z. b t a

o S oF to: Z. ob tka
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Aèkoliv se rok 2006  už stal minu-
lostí, k jedné události bych se ráda 
vrátila. Dlouholetá pracovnice 
Diakonie v Ïáblicích, místní obyva-
telka Jana Kacovská, pøevzala v pro-
sinci minulého roku z rukou  ministra 
práce a sociálních vìcí diplom. Bylo to 
pøi slavnostním vyhlášení V. celostát-
ního ocenìní Peèovatelka roku. Na 
toto ocenìní byla nominována za svou 
obìtavou práci, laskavý pøístup ke 
klientùm, citlivost a zodpovìdnost. 
Slavnost  pø ipravená vedením To, jak dùležitý je laskavý 
Diakonie ÈCE, Støediskem køes�an- pøístup odborného peèovatele èi 
ské pomoci v Praze a ve spolupráci s peèovatelky, ocení pøedevším ti, 
Èeskou asociací peèovatelské služby, kdo takovou pomoc potøebují. 
probìhla již tradiènì v historickém Získat tomuto povolání vážnost a 
sále radnice Prahy 2 za úèasti zástupcù respekt a zároveò upozornit na jeho 
veøejného života. potøebnost mùže i zmínìné oficiál-
  Každoroèní ocenìní nejlepších  ní ocenìní nejlepších peèovatelù, 
peèovatelek èi peèovatelù chce upo- mezi kterými v roce 2006 byla také 
zornit na potøebnost tohoto povolání, Jana Kacovská. V ïáblické 
které je natolik nároèné, že ho zpravi- Diakonii  jsme na to náležitì pyšní 
dla vykonávají ti, kteøí jej chápou jako a myslím si, že to mùže být dobrá 
životní poslání. Tito obìtaví peèovate- zpráva i pro obèany Ïáblic.
lé mají nesmírný vliv na atmosféru v                        
domácnostech, ve kterých pomoc                     

                     Lydie Veselá                                                         poskytují. 
                        

Stojí za pozornost

Pozvání na výstavu

V jídelnì Diakonie je instalována výstava fotogra-
fií nazvaná Barevná Indie.

Jednotlivé obrazy ze svého putování po jižní Indii s 
batohem na zádech zachytila Martina Mervartová. 

Výstava, na kterou vás srdeènì zveme  potrvá do 
23. února 

     Ubìhlo deset let, kdy jsme s Hanou Lipavskou zaèaly budovat a rozví-
jet sociální práci, zejména peèovatelskou službu v Ïáblicích. Tìch deset 
uplynulých let završilo i období našeho pracovního pùsobení pøed odcho-
dem do dùchodu. V dùchodu jsme již obì dvì a nadešel proto èas, aby 
vedení pracovištì nìkdo pøevzal. 

Nezbytnou výbavou nového vedoucího pracovníka je pøedepsané 
vzdìlání v sociální práci, praxe, schopnost vést tým, komunikaèní doved-
nosti a øidièský prùkaz. Pøáli bychom mu, aby  mohl pokraèovat v práci  ve 
stejném souladu se zastupiteli naší obce a pro obèany pomáhal vytváøet 
dobré sociální prostøedí.   

Nový zákon o sociálních službách, který vstoupil v platnost od 1. 
ledna, klade na všechny organizace poskytující sociální služby stejné 
nároky, pøináší mnohé zmìny. Je to dobré období pro pøedání kormidla a 
my vìøíme, že se nám to podaøí.
     Naše paní øeditelka mgr. L. Roytová vyhlašuje na toto místo výbìrové 
øízení (pøesný termín není zatím urèen). Ten, kdo by  mìl o  místo zájem, 
a� pošle svou pracovní nabídku na adresu Diakonie ÈCE, Støedisko køes-
�anské pomoci v Praze, Belgická 22, 120 00 Praha 2, nebo pošle e- mail  na 

.
Nabízíme ovšem i rozhovor, který by tomuto písemnému zájmu mohl 

pøedcházet, abychom odpovìdìly na základní otázky. Telefon na naše 
pracovištì v Ïáblicích je 283 910 424.

   Lydie Veselá

roytova.skp@diakoniecce.cz

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ïáblicích

u  Osobní jednání o individuálních
    potøebách tìch, kteøí hledají pomoc
u  Poskytování služby èi pomoci
    jednorázovì, krátkodobì i dlouhodobì

Co nabízíme:
u  Pomoc pøi zajištìní základních
    životních potøeb - napøíklad:
    - pomoc pøi hygienì
    - donáška a podání jídla
    - nákupy
    - pomoc pøi udržování domácnosti
    - asistence
u  Dovoz a doprovod k lékaøi,
    na pedikùru, ke kadeøníkovi atd.

u  Podávání obìdù v jídelnì Diakonie
u  Doprava osob na invalidním vozíku
    speciálním autem
u  Zapùjèení kompenzaèních pomùcek
    - toaletní židle
    - invalidní vozík
    - chodítka
    - francouzské hole

BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYTNEME
OSOBNÌ V KANCELÁØI DIAKONIE
              V OBECNÍM DOMÌ,
   NEBO NA TELEFONU 283 910 424
        V DOBÌ OD 8 DO 16 HODIN.

¡

KOMISE          TERMÍN                AKCE                          POZNÁMKA

                                     dennì dle domluvy
                                                                            

                                                od 20 hodin v sále a atriu ZŠ    
                                                                       
                                                                                                                                                      od 16 hodin pro všechny zájemce

                          v tìlocviènì ZŠ

          od 10 hodin žáci, od 14 hodin   
                  dospìlí v tìlocviènì ZŠ
                                                                                  
                                                                                  

            

       každé úterý od 10.05 v budovì ZŠ
                                                                                      
          

leden - únor

3.3.

24.3.

25.3.

únor - bøezen

27.2. - 3.4.

29.3.

únor - bøezen

24.3.

Výstava fotografií
BAREVNÁ INDIE

Ples
MÈ PRAHA - ÏÁBLICE

Turnaj v sálové kopané

Turnaj v ping - pongu

Koncert pro dospìlé

Divadélko pro dìti

" Velikonoèní dílna"

Pøípravný kurz pro pøedškoláky

Zápis do MŠ

         
            v sále školy, termín a èas bude

        upøesnìn           
 v sále školy, termín a èas bude 

upøesnìn
         

            

         pro všechny zájemce v budovì
           školy od 9°°

                  
                                                                                      

           od 14 - 19 hodin v budovì MŠ

Foto: archiv
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DIAKONIE

SPORTOVNÍ

ŠKOLSKÁ 
A KULTURNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA



Ïáblický zpravodaj vydává Mìstská èást Praha-Ïáblice. Adresa redakce: Kvìtnová 553/52, 
182 00 Praha 8-Ïáblice. Tel. 283 910 723-724, fax: 283 910 721, e-mail: podatelna@dablice.com,
 jirkuovi@centrum.cz. Registrováno pod èíslem MÚ- 63/91. Redakce: P. Jirkù, M. Rùžièka, 
M. Bulirschová, K. Engel, P.  Slušòáková. Tisk: MH tisk, s.r.o.
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školy probìhla již podruhé Mikulášská pro dìti. pitelnì dostali zaslouženou odmìnu. Na závìr Nedìlní odpoled-
Zábavu zpestøily mikulášské a vánoèní písniè- odpoledne dorazil oèekávaný Mikuláš a andìl a ne pøed Mikulášem 
ky, výuka kouzel a samozøejmì soutìže. Spolu spolu s nimi i obávaný èert. Za básnièku èi písniè-patøilo našim ratoles-
s dìtmi se úèastnily i rodièe. Jak jen se mròatùm ku dostalo každé, i to zlobivìjší dítko, nadílku. tem, které se ještì obá-
líbilo, že si mohou s dospìláky vymìnit role, Žádný z rodièù nedovolil èertovi odnést neposluš-vají èerta a vìøí v dob-
vždy� oblékat mamku èi ta�ku do zimních do- níka do pekla. Tak èert okrouhal a už se tìší na-rotivost Mikuláše s 
plòkù není žádná legrace, zvláštì když ty ruka- pøesrok.andìlem. Ve spoleèen-
vice nemají stále stejnou barvu. Výherci pocho-                                   Sdružení ïáblického míèe ském sále základní 

F o: a hi 2x)ot  rc v (

Ïáblický fotbal stále žije, i 
když jsme do nìkolika èísel zpra- Zajímavá byla pro nás urèitì i úèast na halovém 
vodaje nepøispìli. V souèasné dobì turnaji mládeže v Liberci, kde jsme hráli proti 
vrcholí zimní pøíprava, která zna- takovým týmùm jako Slovan Liberec nebo Mladá 
mená pro mužstvo mužù úèast na Boleslav. A co bychom si pøáli do nového roku? 
štìrboholském zimním turnaji Aby v Ïáblicích vzniklo povìdomí o tom, že vytvá-
TESCAHOR CUP 2007, pro muž- øíme dlouhodobì pro znaènou èást dìtí volno-

stva mládeže jsou to zpravidla jednodenní turnaje. èasové sportovní aktivity, které je dobré rozvíjet a v 
Zaèátek jarní èásti sezóny 2006/2007 je plánován rámci možností podporovat (Michal Mošnièka,  
na bøezen, o pøesných termínech Vás budeme infor- vedoucí mládeže).
movat. Pokud poèasí dovolí, první zápas na našem   Pokud se o SK Ïáblice chcete dozvìdìt více, 
høišti sehrají muži 10.3., žáci 15.4. a pøípravka máme nyní ve zkušebním provozu internetové 
22.4.2007.  Hracím dnem pro mužstvo mužù zùstá- stránky na adrese www.skdablice.eu, kde najdete i 
vá na domácím høišti i nadále sobota se zaèátkem v kontakty na trenéry a vedoucí mužstev. A pokud se 
10:15 hodin, pro žáky nedìle v 11 hodin a pøípravku  domníváte, že Váš syn (nebo tøeba i dcera) mají v 
nedìle v 9:30 hodin. sobì trochu toho fotbalového talentu a chcete to 

Kdo se jenom trochu o ïáblický fotbal zajímá, zkusit, pøijïte mezi nás, vítáme jak nové malé hráèe  
tak ví, že  po podzimu je naše „Áèko“ na 13. místì s tak i rodièe, kteøí by nám chtìli pomoci organizaè-
15 body. O posilách pro hráèský tým se právì jedná, nì, nebo� okolo fotbalu je stále práce dost.
a proto Vám je pøedstavíme až pøed zaèátkem sou-                                                              za SK Ïáblice 

                                             Aleš Sládek, sekretáø klubutìže, již nyní je ale jasné, že si dres opìt oblékne 
ïáblický Martin Jeøábek (viz foto), který mìl 
díky zranìní minulou sezónu na høišti absenci. Jako 
hlavní trenér povede mužstvo Pavel Veniger spolu s 
asistentem Václavem Lojínem st. (jeho syn u nás 
hraje). 

Jak to vypadá u mládeže po podzimní èásti 
sezóny 2006/2007:

Celou podzimní sezónu již v Ïáblicích trénují a 
hrají tøi týmy mládeže od 5 až do 12 let. Dohromady 
je to více jak 60 mladých hráèù, a to poèítáme pouze 
ty, kteøí jsou aktivní. Bìhem podzimu jsme odehráli 
celkem 22 mistrovských utkání a nìkolik pøátel-
ských utkání. Nejlepšího výsledku dosáhl tým 
mladších žákù, který skonèil podzimní sezónu na 
4.-5. místì ze 12 týmù (nutno vzít v úvahu, že každý 
tým chce vyhrát a že nìkteøí naši soupeøi jsou z 
klubù, kde se vìnují mládeži profesionálnì s mlá-
dežnickou základnou, která má nìkolik stovek 
dìtí). Úspìchy ale nepøichází bez pøípravy, tréninky 
na høišti a v tìlocviènì èítaly cca 150 hodin.

Sdružení ïáblického míèe - Mikulášské hrátky

Ïáblický fotbal stále žije

 

NA PØÍŠTÍ VYDÁNÍ JE PØIPRAVEN ROZHOVOR 
S JAROSLAVEM MANGLEM,

 VELITELEM SDH ÈAKOVICE - ÏÁBLICE
A JPO ÏÁBLICE

F a hioto: rc v 



VÝROBA A MONTÁŽ:

PLASTOVÁ OKNA

PØEDOKENNÍ ROLETY

GARÁŽOVÁ VRATA

ROLETOVÉ MARKÝZY

Dopravákù 3 (Dùm 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

dodáváme okna a dveøe systému

KÖMMERLING

Okenní systémy
EuroFutur Classic-
se standartním
køídlem

evropská kvalita

za bezkonkurenèní ceny

evropská kvalita

za bezkonkurenèní ceny
Na èeském trhu již od roku 1991Na èeském trhu již od roku 1991

oR

sleva - 35%
na plastová okna
sleva - 35%
na plastová okna

o.
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PLACENÁ  INZERCE

CENÍK INZERCE

       6 000 Kè

       3 500 Kè

       2 500 Kè

       1 800 Kè

       5 000 Kè

     12 000 Kè

ØÁDKOVÁ INZERCE
komerèní      1 øádek      35 Kè
soukromá     1 øádek      zdarma

Ïáblický zpravodaj
Úøad mìstské èásti Praha - Ïáblice
Kvìtnová 553/52
182 00 Praha 8

e - mail: jirkuovi@centrum.cz

informace o slevách na www.dablice.com

Spoleèná realitní a advokátní kanceláø

WWW.REALITYDABLICE.CZ

Na terase 5, Ïáblice
tel.: 283 910 917, 283 910 141, 776 259 557, 605 437 305, 774 104 600,

otevírací doba Po 14 - 18,
Út - Èt  7 - 9,   16 - 18,
  jinak na objednání.

JUDr. Ivanka Matoušová - advokátka
Ing. Miloslav Matouš - realitní kanceláø a správa nemovitostí,

Výhodné služby pro obyvatele Ïáblic a blízkého okolí.
 



Peníze hotovì !!!
Koupím Váš byt
v této lokalitì.

Tel.: 731 618 329

PÙJÈKA 5 - 50 000,- Kè

Hotovost do 24 hodin
tel.: 722 808 572

Zahradnické služby

prodej mulèovací kùry s odvozem na Vaši zahrádku
výškové práce, kácení a prùkles stromù
zakládání a údržba zahrad a parkù
drobné stavební a zemní práce
výsadba stromù a keøù
øez ovocných stromù
návrhy a projekty sadových úprav
komplexní smluvní údržba
poradenská èinnost
aranžování interiérù (suché i živé rostliny)

Antonín Rùžièka, fa. Taxus

Provozovna:           U Chaloupek 14/13, Praha 8 - Ïáblice
Telefon:                   606 171 119, 737 588 811
Fax:                         286 856 868
e-mail:                     zahradytaxus@seznam.cz

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

WWW.DABLICE.COM

PLACENÁ  INZERCE
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URNOVÝ HROB ŽULA   OD   9 000 Kè  bez DPH

JEDNOHROB ŽULA       OD 19 000 Kè  bez DPH

DVOJHROB ŽULA          OD 29 000 Kè  bez DPH

DÁLE NABÍZÍME VEŠKERÉ OPRAVY A REPASE HROBÙ,
NÁVRHY, ZAMÌØENÍ S DOPORUÈENÍM

A NEZÁVAZNÉ ROZPOÈTY.

PO TEL. DOMLUVÌ I MIMO PRACOVNÍ DOBU

VÈETNÌ SOBOT A NEDÌLÍ.

PROVOZOVNA:
U strašnického krematoria

Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10
Tel.: 602 321 762, 602 379 162

e-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz

Po 8 - 17:30, Út - Èt 8 - 16:30, Pá 8 - 15:30

POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY
Z PØÍRODNÍHO KAMENE -
VÝPRODEJ SKLADOVÝCH 

ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY
VÁM NABÍZÍ FIRMA


