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Tři nejdůležitější události ďáblického roku 2012

Ďáblice hledají své náměstí
Podoba nového náměstí se vytvářela během celého roku. V lednu byly v
základní škole vyhlášeny vítězné žákovské modely, výkresy i literární vize
budoucího ďáblického náměstí. V květnu proběhla beseda občanů nad
návrhy architektů. Koncem června se konala Oslava náměstí, kde se všichni
mohli seznámit s jednotlivými architektonickými návrhy a své návrhy či
připomínky sdělit vedení obce v prostřednictvím ankety.

Základní a mateřská škola
V březnu vyhlásila rada MČ výběrové řízení na ředitele ZŠ a MŠ.
Dosavadní ředitelka Milada Bulirschová se ho nezúčastnila a na konci
června opustila po deseti naší školu. Během léta nastoupila vítězka
výběrového řízení Mgr. Iveta Horáčková. Podzim pak byl v ZŠ poznamenán
odchodem několika „nespokojených“ pedagogů.

Změna ve vedení kroniky
V průběhu roku 2012 vznikla v Ďáblicích letopisecká komise, která
začala dohlížet na obsah i kvalitu ďáblických kronik. Jejími členy se stali:
Lucie Andršová, Táňa Dohnalová, Jan Havrda, Hana Macháňová, Jana
Růžičková, Josef Růžička, Barbara Tranová a Lydie Veselá.
Po prostudování kroniky z roku 2011 bylo potřeba provést mnoho
změn. Dosavadní kronikář RNDr. Zdeněk Sobotka se po čase své funkce
vzdal. Proto byla Hana Macháňová navržena vedoucí letopisecké komise a
vedením kroniky do té doby, než se podaří najít dalšího kronikáře.
Hana Macháňová
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2. Počasí v průběhu roku

Počasí v průběhu roku
Rok 2012 nezačal zimním počasím, bylo nadprůměrně teplo. Extrémní
mrazy trvaly od konce ledna do poloviny února. Ve druhé polovině února
přišla obleva, tání a v březnu tradiční jarní počasí. Teploty hned po polovině
měsíce dosáhly i 20°C. Od dubna vládlo spíše teplejší a také sušší počasí. Na
konci dubna nás překvapily první tropické dny. V prvním červencovém
týdnu se objevovaly velmi silné bouřky s nebezpečnými projevy. Vrchol léta
přišel v srpnu, teploty vystoupily až ke 40°C. Nový celorepublikový rekord je
z 20. 8. z Dobřichovic: 40.4°C. Podzim byl poklidnější, klasický.
První sníh ale napadl již 27. října! V prosinci přišlo zimní počasí se slabou
pokrývkou sněhu v nížinách, ale také nás trápila ledovka a náledí.
-hm-

3. Obyvatelstvo

Ďáblice měly 3393 obyvatel
V prosinci loňského roku byly zveřejněny předběžné výsledky Sčítání lidu,
domů a bytů 2011. Sčítání, které proběhlo 26. března 2011, odhalilo ve
společnosti řadu nových trendů, které přineslo posledních deset let. Podle
prvních předběžných výsledků sčítání v Česku rychle přibývá cizinců, kteří tu
žijí dlouhodobě. Roste počet vysokoškoláků i lidí bez vzdělání, ubývá
manželství, přibývá rozvodů, výrazně se mění vlastnictví bytů i způsob jejich
vytápění. Ukazuje se také, že lidé chrání své soukromí více než v minulosti,
když hojně využívali možnost, že nemusí na dobrovolné otázky o národnosti
a víře odpovídat.
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Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ukázalo, že v Ďáblicích stojí 735
obydlených domů, v kterých je celkem 1084 bytů. V obci žije 3 393
obyvatel, z toho je 657 dětí do 14 let a 482 seniorů nad 65 let. Při srovnání
s počtem obyvatel zjištěným při sčítání v roce 2001, kdy bylo v naší městské
části evidováno 2 196 lidí, došlo k výraznému nárůstu o více než jednu
třetinu. Zvýšení vynikne při srovnání s rokem 1991, kdy měly Ďáblice pouze
2113 trvale přihlášených obyvatel. Z 57 pražských městských částí, které
byly při sčítání vyhodnocovány samostatně, jsou Ďáblice dle počtu obyvatel
na 33. místě, za Dolními Chabry (3 761 ob.) a Vinoří (3701 ob.) a před Dubčí
(3 343 ob.) a Klánovicemi (3243 ob.).
Jan Havrda (ĎZ 02/2012)

Sčítání lidu a Ďáblické rezidence
Díky sčítání lidu, které proběhlo v roce 2011, víme, že v Ďáblicích v
současnosti žije téměř 3400 obyvatel. Od sčítání z roku 2001 v naší obci
přibylo přibližně 1200 obyvatel. Nárůst počtu obyvatel, k němuž došlo
během deseti let, je výrazný. Přesto se však nevyrovná tomu, co nás čeká,
pokud dojde k výstavbě tzv. Ďáblických rezidencí, sídliště pro tisícovku
nových obyvatel. V takovém případě ke srovnatelnému nárůstu počtu
obyvatel dojde v podstatně kratší době. Se všemi negativními dopady, které
skokový příliv obyvatel přináší: nedostačující kapacita školky a školy, fronty
u lékaře či na poště, zvýšený automobilový provoz, městská anonymita...
Takový přírůstek zaznamenáme mnohem dříve, než bude potvrzen strmě
stoupající křivkou grafu vývoje počtu obyvatel ze sčítání lidu v roce 2021.
Dušan Andrš (ĎZ 02/2012)
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4. Obecní záležitosti

Co nového v Ďáblicích?
(komentář starosty k vybraným událostem minulých týdnů)
Knihovna
Po ročním vyhodnocení vynakládaných peněz na provoz a po aktuálním
posouzení účelnosti se rada rozhodla zapojit do probíhajících organizačních
a personálních změn úřadu i místní knihovnu. Od července je provozní
doba knihovny zkrácena na 3 dny v týdnu a pracovní náplň knihovnice ze
2/3 pracovního úvazku rozšířena o povinnosti na úřadu (evidence obyvatel,
ověřování, CzechPoint a další). Paní Ivana Midlochová se rozhodla tuto
změnu pracovní náplně nepřijmout a ukončit pracovní poměr.
Poděkování: Rád bych paní Ivaně Midlochové touto cestou veřejně
poděkoval za její práci pro obec, za péči o knihovnu i její návštěvníky a
popřál jí hodně zdraví a osobní spokojenosti v dalším životě.
Současně sděluji, že na základě výběrového řízení byla z 35 uchazečů
vybrána a do kombinované funkce (úřednice/knihovnice) nastoupila paní
Bc. Lucie Kosejková. Také jí přeji hodně spokojenosti a úspěchů v práci pro
naši obec.
Finanční odbor úřadu
Vedoucí finančního odboru Ing. Václav Valtr k 31. 8. 2012 ukončil svůj
pracovní poměr. Na místo vedoucího odboru bylo vypsáno výběrové řízení,
tak jako před tím na všechna pracovní místa.
Poděkování: Rád bych i panu Valtrovi touto cestou veřejně poděkoval za
vše dobré, co pro naši obec vykonal a popřál mu hodně zdraví a osobní
spokojenosti v dalším životě.
Přestupková komise
Ve funkci předsedkyně přestupkové komise pro obec pracuje JUDr. Hana
Zelborová. Pracuje sice velmi nenápadně, ale o to více a účinněji.
Přestupková komise se tak v Ďáblicích stala velmi účinným a
profesionálním nástrojem správy veřejných věcí. Paní doktorce děkuji za její
angažovanost a těším se na další spolupráci.
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Základní a mateřská škola
Konkurzní řízení aneb Ďáblice a naší školu/školku navštívili špičkoví
pedagogové a manažeři z oblasti školní výchovy vzdělávání. Výběr ředitele a
autora nejlepšího projektu rozvoje školy provedla v souladu se zákonem
sedmičlenná komise: za zřizovatele starosta MČ, 2 zkušení zástupci České
školní inspekce (Ing. Božena Suková, Mgr. Jiří Wágner), 2 učitelé ďáblické
školy (Naděžda Franková, Mgr. Jitka Stoklasová), nezávislý odborník z
oblasti školství (Ing. Michaela Šojdrová, exposlankyně, nositelka
francouzského státního vyznamenání „Řád za zásluhy“) a v odborných
kruzích velmi uznávaný ředitel mateřské, základní a umělecké školy v
Jesenici Mgr. Bc. Josef Buchal. Jiný než čistě odborný zájem na výběru
ředitele byl vyloučen i tím, že rada MČ se zřekla svého místa a nabídla ho
zkušenému odborníkovi, tedy právě panu řediteli Buchalovi.
Posouzení projektů a konkurzních pohovorů se dále zúčastnilo pět
poradců – renomovaných ředitelů škol a jedné mateřské školky: Ing. Vít
Beran – ZŠ Kunratice, RNDr. František Kopecký - legenda pražského školství
a ředitel gymnázia Jana Nerudy, Mgr. Daniel Přibík – PORG Libeň (statisticky
nejlepší osmileté gymnázium v ČR), Mgr. Zdeněk Bělecký (ZŠ
Meteorologická) a Mgr. Ludmila Šprachtová (MŠ Sokolovská).
Setkat se s těmito osobnostmi, vyslechnout si jejich názory a rady bylo
pro mne i pro účastníky pohovorů velmi poučné a inspirující.
Jmenování ředitele školy/školky. Podáno bylo 12 přihlášek (přitom na
mnoha pražských školách vybírali pouze z několika málo nabídek). K
pohovorům bylo pozváno 11 uchazečů. Z nich komise vybrala a jako
kandidáty na funkci ředitele doporučila radě MČ čtyři uchazeče v tomto
pořadí: Mgr. Ivetu Horáčkovou (1.), Mgr. Evu Duchkovou (2.), Mgr. Janu
Chmátalovou (3.) - současnou zástupkyni ředitelky naší školy a Mgr. Sylvu
Konečnou (4.). Paní ředitelka Milada Bulirschová se rozhodla konkurzu
neúčastnit.
Rada MČ jednomyslně podpořila jak dílčí názor zástupců naší školy, tak i
totožný názor celé komise a jmenovala do funkce nové ředitelky naší školy
a školky paní Mgr. Ivetu Horáčkovou.
Poděkování: Na posledním červnovém jednání zastupitelstva byla
představena a hned i podrobena prvním dotazům nová nastupující
ředitelka. Současně jsem jménem svým i celé rady před zastupiteli
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poděkoval nepřítomné paní Miladě Bulirschové za její dlouholetou práci
pro naší školu/školku a popřál jí hodně zdraví a osobní spokojenosti v
dalším profesním i soukromém životě. Veřejně děkuji paní Bulirschové i
touto cestou.
Obecní dům
Změny probíhají i v našem Obecním domě. Průběžně dochází k drobným
opravám a úpravám, které všem uživatelům zkvalitňují pobyt v těchto
prostorách (oprava oken proti zatékání, oprava větrání klubovny,
vymalování a generální úklid prostor našich dvou mateřských center
(seniorské cvičebny, úprava způsobu vytápění, úprava zabezpečení a
provozu společenské místnosti atp.).
Mohu tedy informovat, že:
a) i přes zrušení již „vybydleného“ a nevyužívaného klubu (s mnoha
dřívějšími návštěvníky klubu se nyní potkávám v sousedním nově
vybudovaném „hudebním studiu/klubu“) se počet různých aktivit
využívajících Obecní dům zvýšil a obohatila se tak nabídka na trávení
volného času,
b) současně byly nasmlouvány spravedlivější a reálnější nájmy a příjmy z
nich nyní znamenají dvojnásobný příjem do ďáblické pokladny oproti
předchozím rokům - a tvrdím, že po dohodě a při zachování spokojenosti
všech, kterých se to týká.
Bytový dům č. p. 339/14 – „Pošta“
Na základě místního šetření a společného jednání vedení obce s
nájemníky byly podstatným způsobem vylepšeny společné prostory domu a
lépe byla zorganizována ochrana a udržování pořádku ve společně
užívaných prostorách domu a na zahradě.
Bylo provedeno: výměna vstupních bytových dveří a zárubní, vymalování
všech společných prostor včetně průchodu, nátěr schodišťového zábradlí,
renovace balkónových dveří, výměna vchodových dveří domu, oprava a
natření vrat do průchodu, zhotovení a instalace schodišťových a okenních
mříží v suterénu domu. Doufám, že tato opatření přispěla k větší
spokojenosti našich nájemníků a ke zkvalitnění jejich vzájemného soužití.
Obdobným způsobem se budeme postupně věnovat i dalším domům v
péči naší městské části.
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Plochy veřejné zeleně ve správě Ďáblic se stále zvětšují
- Údržba veřejného prostoru Ďáblic pro sezónu 2012/2013 byla na základě
výběrového řízení a nejnižší podané nabídky svěřena společnost A.S.A. s.r.o.
- Parčík před Battistovou cihelnou byl vyzdoben závěsnými květinovými
koši. Současně připravujeme opravu chybně provedené výsadby.
- Květinami proti nepořádku, černým skládkám a automobilům – tak bych
snad mohl s nadsázkou popsat umístění mohutných květinových
betonových nádob, které zamezují nedovolenému vjezdu velkých vozidel
na polní cestu, která spojuje ulici Mannerova s ulicí Ďáblická (naproti
vstupu do starého Ďáblického hřbitova). Na obou místech budou květiny
udržovány po celou sezónu a od jara 2013 zatím počítáme opět s jejich
obnovou.
Péče o vzrostlé stromy
Lípy při ulici Šenovská. Výrazně, ale v celém rozsahu odborníky, byly
upraveny (i ke spokojenosti zde bydlících spoluobčanů) mohutné lípy při
ulici Šenovská.
Koníčkovo náměstí. Bezpečnostní a dřívějšími neodbornými zásahy
vynucené výchovné řezy byly provedeny u všech stromů na Koníčkově
náměstí.
Odborná kontrola a posouzení stromů byla provedena také na starém
Ďáblickém hřbitově, v parku při Obecním domě a u sakur v uličních pásech.
Ve všech případech provedeme také odborníky doporučené zásahy.
Správa majetku Ďáblic – investice
Vsakování dešťových vod do zdiva školky a školy. Radní Ing. Tomáš
Dvořák v současné době řídí monitorovací a stavební práce, které by měly
odstranit dlouho trvající problém s odvodem dešťových vod, od kterých
vlhly zdi obou budov. Ve školce docházelo i ke vzdouvání podlahy.
2,5 mil. Kč navíc pro náš rozpočet. Na základě předložené žádosti a
osobní prezentace Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dotaci 2,5 milionu
Kč na opravu a rozšíření naší základní školy. Z těchto peněz budou
financovány zejména tyto práce:
a) vybudování dvou nových tříd pro první stupeň ZŠ,
b) generální oprava ploché střechy ZŠ.
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Bližší informace o těchto akcích vám bude ve zpravodaji průběžně podávat
pověřený radní Ing. T. Dvořák. Také jemu děkuji, zejména za jeho účinnou a
odbornou pomoc při řešení stavebních problémů a při koordinaci prací.
Nová světelně řízená křižovatka Ďáblická – Kostelecká. Většina z nás má
již několikaměsíční zkušenost s užíváním a provozem této nově vybudované
křižovatky. Budu rád, pokud mi napíšete či zatelefonujete své zkušenosti,
postřehy a hodnocení ve smyslu „lepší - stejné - nebo horší než dříve?“.
Miloš Růžička, starosta (ĎZ 07-08/2012)

Najdou Ďáblice svého kronikáře?
Potřebujeme v dnešní internetové době ještě psát kroniku obce? Nestačí
si všechny potřebné informace vyhledat na počítači? To jsou otázky, nad
kterými se dnes zamýšlíme, když před námi stojí úkol najít pro Ďáblice
nového kronikáře.
To, že Ďáblice mají svou kroniku, možná leckdo zaznamenal, například z
článků v Ďáblickém zpravodaji, které psal náš zatím poslední kronikář,
RNDr. Zdeněk Sobotka.
Pokud bychom se ale chtěli dozvědět více informací o historii ďáblických
kronik, o ďáblických kronikářích nebo o historii obce, nepostačí nám k tomu
internet, neboť na internetových stránkách naší obce se dočteme, že tyto
informace se připravují... Museli bychom se tedy obrátit na úřad naší
městské části a požádat pana tajemníka o přístup ke kronikám. K tomuto
kroku se odhodlá asi málokdo, nejspíš nějaký vysokoškolský student, který
píše odbornou studii o Ďáblicích.
Zpřístupnění informací o historii Ďáblic na webových stránkách obce by
snad mohlo být jednou z priorit nového kronikáře. Přečíst si zajímavé články
o tom, jak se v Ďáblicích žilo, prohlédnout si dobové fotografie nebo
zavzpomínat na dobu svého mládí, je pro leckoho lákavé a taky přínosné.
Připomenutím a oživením historie se stává náš vztah k místu, v němž
žijeme, osobní, a více nám pak záleží na tom, kde žijeme. Také se učíme
vážit si toho, co vytvořily předchozí generace, a lépe si můžeme představit,
že za konkrétním činem nebo úspěchem, stojí vždy konkrétní lidé.
V Ďáblicích se dosud vždycky našel člověk, kterému „paměť obce“ ležela
na srdci natolik, že byl ochoten ujmout se role kronikáře. Nejznámějším z
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nich byl PhDr. Miloslav Wimmer, který vedl ďáblickou kroniku 19 let (v
letech 1986-2005). Po něm převzal štafetu již zmiňovaný RNDr. Zdeněk
Sobotka, kterému vděčíme za sedmileté trpělivé zaznamenávání aktuálních
událostí i doplňování bílých míst v předchozích kronikách. Za jeho práci pro
obec mu upřímně děkujeme.
Zbývá tedy vznést aktuální otázku: Najdou Ďáblice svého nového
kronikáře? Věříme, že ano, ale nemusí to být snadné. Proto se obracíme na
každého z vás, abyste se nad touto výzvou zamysleli a ve svém okolí
pomohli objevit člověka, který má vztah k naší obci, její historii i
současnosti, umí používat počítač a spolu se členy letopisecké komise by
byl ochoten pokračovat ve vedení kroniky pro budoucí generace.
Barbara Tranová, členka Letopisecké komise (ĎZ 12/2012)

Vášniví čtenáři jistě již postřehli, méně vášniví ještě postřehnou, ale obecní
knihovna má nejenom novou otevírací dobu, ale i novou knihovnici.
V úřední hodiny MČ Ďáblice se můžeme potkat v oddělení Evidence
obyvatel, v úterý, čtvrtek a pátek pak v knihovně. Budu také vést Czech
Point, vidimaci a legalizaci dokumentů, a to jak na radnici, tak i v knihovně.
Další novinkou, kterou mnozí jistě rádi přivítáte, je on-line katalog knih,
který bude během měsíce září k dispozici na stránkách MČ
http://www.dablice.cz/. Zde si budete moci prohlédnout v klidu domova
nabídku knihovny. Pokud budete chtít, je možno vybrané knihy sepsat do
mailu knihovna@dablice.cz spolu s termínem, kdy si je vyzvednete. Budou
pro vás připraveny. On-line katalog bude k dispozici samozřejmě i v
knihovně.
Další plánovanou novinkou je oddělení knih pro -náctileté tak, aby i tito
čtenáři měli možnost půjčování knih.
Během prázdnin jsem nakoupila nějaké nové knihy, další přibudou
začátkem září, většinou dle vašich podnětů. Ráda bych to takto dělala i
nadále, takže pokud v on-line katalogu nenaleznete autora, kterého byste
rádi četli, stačí napsat a já se při nejbližším nákupu knih pokud možno
postarám o splnění vašich požadavků.
Těším se, že se s vámi budu potkávat nejenom při vyřizování úředních
záležitostí na úřadě, ale i v knihovně.
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Otevírací doba knihovny je: úterý a čtvrtek 14-19, pátek 8-13 hodin.
Lucie Kosejková, samost. referent občansko-správní, knihovník (ĎZ 02/2012)

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v Ďáblicích
Ve dnech 12. a 13. října proběhlo ve dvou ďáblických volebních okrscích,
stejně jako v dalších 131 okrscích volebního obvodu Praha 8, první kolo
senátních voleb. O týden později v druhém kole byla do Senátu zvolena
politička ODS Daniela Filipiová. V seznamu voličů je v Ďáblicích registrováno
2452 osob. Celkem v Ďáblicích přišlo volit v prvním kole 789 voličů a ve
druhém 859 občanů. Volební účast byla mírně nad celostátním průměrem.
Volby do Senátu proběhly v našem volebním obvodě již počtvrté. V roce
2006 do druhého kola postoupil Michael Hvížďala (nezávislý kandidát) a
Alena Palečková (ODS), která byla nakonec zvolena. V roce 2000 byla také
zvolena A. Palečková, kdy porazila Jiřinu Voňkovou, kandidátku 4koalice
(ODA, KDU, DEU a Unie svobody). Při vůbec prvních senátních volbách roce
1996 byl ve druhém kole neúspěšným soupeřem vítězné A. Palečkové
politik ČSSD Stanislav Křeček. V tomto roce mohli v prvním kole občané
vybírat z mnoha zajímavých kandidátů. Za ODA kandidoval známý psychiatr
profesor Cyril Hőschl, dalším z kandidátů na senátora byl statečný politik
Rudolf Battěk, který kandidoval jako nezávislý.
Letos se ve druhém kole voleb utkala architektka Daniela Filipiová (ODS)
s překvapivě postoupivším komunistou J. Dolejšem. Je zarážející, že většina
levicových voličů upřednostnila komunistu před nestraníkem a obecně
uznávaným odborníkem, profesorem sociologie Martinem Potůčkem,
kterého nominovala ČSSD, KDU a Strana zelených. M. Potůčka, kterého v
jednom ze dvou ďáblických volebních okrsků přeskočil i kandidát TOP 09 a
Starostů a nezávislých novinář V. Buchert. Pouze tito kandidáti překročili
hranici 10 %.
Jan Havrda (ĎZ 11/2012)
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Okrsek: 674 – západní polovina obce, volební místnost v Obecním domě
-

Voliči

Vydané obálky

Volební účast v
%

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

1. kolo

1 160

405

34,91

405

398

98,27

2. kolo

1 160

452

38,97

451

445

98,67

Okrsek: 675 – východní polovina obce, volební místnost ve škole
-

Voliči

Vydané obálky

Volební účast v
%

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

1. kolo

1 291

384

29,74

384

374

97,4

2. kolo

1 292

408

31,58

408

399

97,79

Po volbách…
Tak nám zvolili senátorku, nezbývá než upravenými slovy Švejka shrnout
volební kvas posledních týdnů. Vítězství pravicové senátorky proti zástupci
KSČM není (neb jsme v Praze) až tak překvapivé jako fakt, že v prvním kole
bylo pořadí opačné a komunistický kandidát hřál týden naději na velký
úspěch.
To, co mne poněkud překvapilo, byl výsledek voleb v naší městské části
ve srovnání s celou Prahou 8. A totiž, že u nás má komunistický kandidát
nesrovnatelně větší podporu. Proč, když zde rostou domy majetnějších
obyvatel, od kterých bych očekával opačnou volební aktivitu? Asi proto, že
ti k volbám nechodí, podobně jako řada dalších středo- či pravostranných
voličů.
Důvody nízké účasti pravicových voličů v posledních volbách, stejně jako
odklon mnoha z nich k nezávislým kandidátům nebo novým stranám a
volebním sdružením, si vysvětlují zástupci největších pravicových stran
všelijak. V pondělním vydání deníků vycházejících hned po skončení
senátních voleb jsem si s (ne)chutí přečetl rozbory a vyjádření politiků a
udivilo mne, jak nikdo z nich není ochoten neúspěch pravicových stran
pojmenovat pravými slovy. Že ve skutečnosti jde o znechucení voličů z
TVÁŘÍ, které máme spojené s kmotry, klientelismem, vším tím odporným,
co politika v posledních letech přináší.
Politici, kteří se drží zuby nehty u moci a rvou se stále nahoru, srážejí a
odstraňují každého, kdo se jim postaví. A je jedno, zda jde o primátora
nebo předsedu strany. Hlavně, že jim to přinese profit. Na úkor idejí,
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myšlenek, budoucnosti společnosti. Když si projdu charakteristiky tzv.
odpadlíků z ODS, zvedá se mi žaludek. Každý soudný člověk musí vidět, že
jim nejde o procenta DPH v rozpočtu, ale jen a jen o to dostat se znovu k
moci. A nerozumím tomu, proč je konečně nedokáže někdo odstranit z očí
veřejnosti a zbavit veškeré moci.
Volby skončily, před námi jsou volby prezidentské. Jaký by měl být náš
nový prezident? Mám v tom jasno - inteligentní, silná osobnost,
respektovaný, s velkými znalostmi, politickými zkušenostmi. Takový, za
kterého se nebudu muset stydět. Nestačí být schopný úředník, dobrý
herec, charakterní člověk. Bojím se, že takový prezident by byl jen figurkou
v rukách politických stran, neznámou a neviditelnou tváří. Podobně jako
prezidenti v některých dalších evropských zemích.
Volby jsou za námi. Věřím, že na to kandidáti, kteří zaplavili naši obec
plakáty a cedulemi na sloupech, nezapomenou. Je jedno, zda vyhráli, či
skončili na štítu. Danielo, Viliame a vy ostatní. Pokud jste tak ještě neučinili,
sundejte výzdobu, která naší obci na kráse nepřidává. I to patří k vašim
povolebním povinnostem.
Martin Smrček (ĎZ 11/2012)
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5. Hospodaření obce
Rozpočet obce pro rok 2012
Příloha č.1 k usnesení č. 020/11/ZMČ
Městská část Praha-Ďáblice

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
DAŇOVÉ
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
Správní poplatky
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
Daň z nemovitosti
Majetkové daně
NEDAŇOVÉ
Příjmy z poskytování služeb
Výnosy z finančního majetku
Příjmy z vlastních činností
Přijaté sankční platby
Přijaté neinvestiční dary
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Ostatní příjmy
Ostatní nedaňové příjmy
Finanční vypořádání
PŘIJATÉ TRANSFERY
Neinvestiční transfery od SR
Neinvestiční transfery od HMP
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
Neinvestiční přijaté transfery
Investiční transfery od HMP
Investiční přijaté transfery
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

1 000
433 000
150 000
100 000
684 000
2 850 000
2 850 000

10 000
390 000
400 000
0
0
250 000
0
250 000
0

815 000
20 440 000
21 255 000
0
0
25 439 000
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
BĚŽNÉ
Kapitola 2 Městská infrastruktura
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Komise životního prostředí
Ostatní péče o životní prostředí
Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO)
CELKEM Městská infrastruktura

1 100 000
5 000
660 000
900 000
2 665 000

Kapitola 3 Doprava
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
CELKEM Doprava

802 000
500 000
1 302 000

Kapitola 4 Školství a mládež
Předškolní zařízení
Základní škola
v tom:
Školská a kulturní komise
Neinvestiční transfery
Školy v přírodě
Dětská hřiště a klub
CELKEM Školství a mládež

příspěvek ZŠ + MŠ

110 000
8 415 000
4 250 000
120 000
60 000
1 700 000
507 000
10 912 000

Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast
Příspěvky na zájmovou činnost a rekreace
Sociální komise
CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost

170 000
100 000
270 000

Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury - kronika
Ostatní záležitosti kultury - akce MČ
Ostatní zál.ochrany památek a péčo o kult.dědictví
Neinvestiční transfery
Sportovní komise
CELKEM Kultura sport a cestovní ruch

445 000
26 000
55 000
40 000
400 000
30 000
996 000

Kapitola 7 Bezpečnost
Požární ochrana - dobrovolná část
CELKEM Bezpečnost

400 000
400 000

Kapitola 8 Hospodářství
Pořízení neinvestičního majetku (byty,nebyty)
CELKEM Hospodářství

50 000
50 000
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Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné
Nákup materiálu
Nákup služeb
Ostatní nákupy
Dary obyvatelstvu
Celkem samospráva

2 160 000
50 000
890 000
70 000
235 000
3 405 000

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné
Nákup materiálu
Nákup vody, paliv a energie
Nákup služeb
Ostatní nákupy
Daně a poplatky SR
Ostatní neinvestiční transfery
Celkem vnitřní správa
CELKEM vnitřní správa a samospráva

2 754 500
300 000
290 000
1 195 000
230 000
5 000
200 000
4 974 500
8 379 500

Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa
Nespecifikované rezervy
CELKEM Všeobecná pokladní správa
CELKEM Běžné výdaje
KAPITÁLOVÉ
Kapitola 1 Rozvoj obce
Centrum I. a II.

299 400
299 400
25 273 900

6 800 000

Kapitola 3 Doprava
Silnice
Ostatní komunikace

300 000
400 000

Kapitola 4 Školství a mládež
Školství

920 000

Kapitola 6 Kultura a sport
Sportovní zařízení
Kapitola 8 Hospodářství
Nebytové prostory
Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl. 2012)
Kapitola 9 Vnitřní správa
Stroje, přístroje zařízení
Výpočetní technika
CELKEM Kapitálové výdaje
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

45 100

290 000
310 000

50 000
50 000
9 165 100
34 439 000
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Převod sociálnímu fondu
Převod do FRR

150 000
0

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

25 439 000

Převody z vlastních fondů (SF)

150 000

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV

-9 000 000
9 000 000
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Přestavba MŠ bez zatížení rozpočtu MČ
V současné době probíhají práce na přestavbě přízemí pavilonu C naší
školky na dvě třídy základní školy. Hned po obdržení informace o
narůstajícím počtu tříd v základní škole začala rada operativně řešit
problém nutného zvýšení počtu tříd základní školy. Jako ekonomicky
nejvýhodnější byla zvolena varianta přestavby přízemí jednoho z pavilonů
školky. Díky získání dotace z Magistrátu hlavního města Prahy ve výši 2,5
mil. Kč bude celá přestavba realizována bez přímého zatížení rozpočtu naší
městské části. Vzhledem k výši dotace je navíc možno z těchto peněz
provést i generální opravu ploché střechy nad atriem základní školy U
Parkánu (po dvanácti letech provozu!) a provést nezbytné úpravy k
odstranění zvýšené vlhkosti v prostorách školy a školky. Zejména v
„modrém“ pavilonu C školky bylo třeba zvýšenou vlhkost podlah řešit s
ohledem na přestavbu velmi rychle, a to i s ohledem na probíhající
reklamaci zde zvlněného PVC. Jako příčina byla vedle nefunkční
hydroizolace podlahy stanovena vysoká vlhkost podloží způsobená zjevně
nevhodným způsobem likvidace dešťových vod v těsném sousedství
pavilonu vsakováním do podloží, které svým složením toto vsakování reálně
neumožňuje. Již v průběhu projektu a následně i realizace se objevily
některé problémy v původních návrzích stavby i jejím následném
provedení, které bylo nutno, a to tak trochu „navíc“, vyřešit. Některé
nedostatky se vyskytují i u dalších pavilonů školky a zejména pro zajištění
požární a provozní bezpečnosti je bude třeba postupně vyřešit i tam.
Tomáš Dvořák (ĎZ 07-08/2012)

Opravy obecních budov
Když jsem si v rámci svého předsevzetí práce pro obec vzal za své, že se
dle svého nejlepšího svědomí a technických znalostí zasadím o zlepšení
technického stavu budov patřících městské části, na první pohled mi bylo
jasné, že to nebude věc jednoduchá, ale že to bude setkání s takovou
spoustou nedostatků a technických hrůz, to jsem si vskutku představit
nedovedl. Pokud si dám dohromady, kolik se za některé akce utratilo
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peněz, a to jak na realizaci, tak na projekty a dozory, je mi z toho skutečně
smutno.
Zejména voda se nám do objektů tlačí zdola shora. Začal jsem s řešením
zatékání střechou do bytového domu na Ďáblické, zatékáním do tehdy ještě
solária v areálu U Holců, mokrými stěnami v hasičárně (dodnes
nevyřešeno), pokračoval vlhkostí vzedmutým rok starým PVC v modrém
pavilonu školky, mokrými stěnami v přízemí staré budovy základní školy,
zatékáním střechou a světlíky atria teprve dvanáct let staré přístavby
základní školy, zatékáním střešními okny v podkroví obecního domu, v
současnosti se připravuje řešení protékání sedm let staré střechy na
kuchyni mateřské školy. Vždy je třeba seznámit se se stavem a skutečným
provedením souvisejících konstrukcí a hledat příčinu vzniku poruch. Téměř
každá akce by vydala na samostatný článek, ale nyní bych si dovolil přiblížit
vám více boj s vodou a vlhkostí v naší základní škole, který sice stále není u
konce, ale podařilo se dosáhnout zásadních dílčích úspěchů.
Pro návrh provedení nutných prací na snížení vlhkosti ve staré budově
základní školy byl nejprve nutný podrobný průzkum sítí. Kdo si myslí, že se
dá u dvanáct let staré akce dohledat výkresová dokumentace skutečného
provedení kanalizace, hluboce se mýlí. Kamerová zkouška ukázala jisté
netěsnosti v hlavní kanalizační přípojce a pouhý pohled do kanalizační
šachty provedené bez dna se zaústěným dešťovým svodem dával tušit, že
voda nám pod školu teče, kde nemá. Lehký šok jsem zažil v okamžiku, kdy
jsem spatřil skutečné provedení kanalizační přípojky. Pokud by takto měli
provedené napojení kanalizace všichni v Ďáblicích, patrně by půlka Ďáblic
vymřela na choleru.
K celkovému snížení vlhkosti v okolí školy přispělo nové odvedení
srážkových vod ze severního průčelí staré budovy školy k uliční vpusti. V
minulých letech byly před severním průčelím provedeny dvě rádoby
vsakovací jámy, bez projektu, bez vsakovací zkoušky. Ve zde přítomných
spraších lze velmi pochybovat o funkčnosti vsakovacích jam (jak navíc
ukázaly výkopy zaplněné i stavební sutí), i na fasádě školy bylo patrné, že
vlhkost zůstává v těsném okolí budovy. Zároveň se kdosi pokusil o jakési
odvětrání podzákladí, vše je však zakončeno lištou, která vody zároveň i
nemálo přivede.
Protože bylo zastaveno zvyšování vnější vlhkosti v těsném okolí školy,
byly ve východní části přízemí provedeny nové sanační omítky a nově
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vymalováno. Zároveň v současnosti řešíme stejný problém v západní
polovině přízemí budovy a hledáme možný a velmi pravděpodobný další
zdroj nezvyklé vlhkosti v této oblasti.
Samostatnou kapitolou je ukončená generální rekonstrukce dvanáct let
staré ploché střechy nad atriem základní školy. Tato střecha vykazovala
takové vady a nedostatky, že pokud jsme chtěli zamezit dalšímu zatékání a
problémy s kondenzacemi ve střešním plášti, bylo nezbytné vytvořit nový
tepelněizolační a hydroizolační plášť. Odstraněno bylo původní, na údržbu
velmi nepříjemné a vzhledem ke světovým stranám a způsobu osetí a
osázení skomírající ozelenění. Bylo nahrazeno vrstvou praného kačírku. Již
při prvních odstraněných částech původních vrstev bylo patrné, že celá
střecha je plná vody, a to i pod hydroizolací. Detaily byly velmi špatně
provedeny, použit byl i velmi nekvalitní materiál.
Po dvanácti letech dáváme tedy 1 500 000 za novou střechu (původně
odhadovaná cena 2 500 000). Aby toho nebylo málo, ještě se ukázalo, že
střešními světlíky zatéká přímo na chodbu v přízemí. Budeme tedy ještě
přetěsňovat a opravovat světlíky, doplňovat jejich nefunkční
elektropohony. Jako bonbónek navrch bylo třeba ještě opravit odpad od
jedné vpusti, který tekl do interiéru. Při té příležitosti jsme toto vedení,
které při deštích dělalo zurčivé akustické pozadí konajícím se akcím, nově
opláštili obkladem s akustickou izolací.
Jako důkaz těsnosti hydroizolací byla (shodou okolností v čase
posledního veřejného zasedání zastupitelstva, kdy jsme měli nad hlavou
něco kolem 20 cm vody) provedena zátopová zkouška. Přes to, že zkouška
proběhla úspěšně, stále v současné době hledáme záhadný zdroj vody
objevující se po dlouhodobějších deštích na stropě sálu. Stejně budeme
hledat i zdroj vlhkosti v západním křídle v přízemí staré budovy. O
výsledcích této detektivní činnosti vás budu někdy příště zase informovat.
Tomáš Dvořák (ĎZ 11/2012)
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6. Podnikání na území obce
pohostinství: Restaurace Battistova cihelna, Restaurant Červený mlýn,
Restaurace Květnová, Restaurace Na Růžku, Fotbalová kantýna,
Sportbart Bella
penziony: Nová Doba, Stodola, penzion Bibrdlík
firmy: KoloProfi, Žaluzie Vamberský, IMP, Prima Bohemia s.r.o., Apoklem
s.r.o., Půjčovna profi nářadí, W-Plast, 2x Autoservis-Pneuservis, Spojovací
materiál, stavebniny Stavl, Flopp, Systemair, a.s., iM Služby, MIJU,
Autodoprava Tumpach s.r.o., Podlahářství Tomáš Tvrdek, Akros s.r.o.,
Komstav-Projekt
Rehaklub Jami, Yoga centrum Ďáblice
2 večerky na Ďáblické ulici, Trafika-drobné zboží, Trafika-textilní zboží,
Zlatnictví, Ďáblická vinotéka

Battistova cihelna - rekonstrukce dokončena (2003 - 2012)
Po dlouhých sedmi letech skončila nákladná rekonstrukce areálu
Battistovy cihelny. Na začátku této dlouhé cesty v roce 2003 stálo mimo
jiné šťastné rozhodnutí radních tuto jedinečnou kulturní památku
nezbourat a zachovat ji pro budoucí generace.
Cihelna je pojmenována po Josefu Battistovi, majiteli rozsáhlého statku
č.p. 1 a vlastníkovi řady zemědělské půdy v Ďáblicích a Hrdlořezích. Na
svém pozemku, v místech zvaných Ládví, Battista v roce 1893 zahájil stavbu
První strojní a parní cihelny. Cihelna sice byla nazvána jako první, ale nebyla
v Ďáblicích jediná. Další cihelna s pecí i samostatným komínem stála ještě v
roce 1963 severně od Chaberské ulice.
Slavnostní otevření Battistovy cihelny proběhlo po pěti letech v roce
1898 a nad obcí Ďáblice se mohl pyšně tyčit komín vysoký 30 metrů.
V dobách své největší slávy byla cihelna velice prosperujícím podnikem,
který vyráběl až 25 tisíc cihel denně. Těsně před začátkem první světové
války se Battista odstěhoval do Karlína a pole i cihelnu pronajal. Provoz
cihelna ukončila v roce 1939 během mobilizace a v průběhu války zde firma
Avia umístila své sklady. Po skončení války v roce 1945 objekt po tři roky
sloužil soukromé firmě pana Červenky k výrobě dlaždic a tvárnic ze škváry.
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Ani cihelna však neunikla v roce 1948 znárodnění a vznikly zde výzkumné
dílny a laboratoře Stavoprojektu pod hlavičkou národního podniku PREFA.
V té době již nebyla cihlářská pec využívána. Po revoluci v roce 1993 byl
tento areál jako vysoce neekologický asanován. Připomínkou zašlé slávy
národního podniku je již pouze název ulice U PREFY. Po dlouhou dobu
deseti let se rozhodovalo, kterým směrem se vydat při kultivaci celého
území, vznikl neuskutečněný koncept ďáblického náměstí, jehož měla být
cihelna součástí. Mezitím byla stavba cihelny, tj. pec a komín, prohlášena
v roce 1996 za státní kulturní památku, což ji zřejmě také zachránilo od
definitivní demolice.
V roce 2003 se uskutečnilo výběrové řízení k prodeji celého pozemku.
Soutěž vyhrál soukromý investor z Prahy 8, především díky zajímavé
architektonické studii zpracované firmou Atelier Krátký.
Projekt
rekonstrukce objemově navazoval na původní proporce cihelny v dobách
jejího založení. Po téměř deseti letech od zadání se z ruin mohly vynořit dvě
unikátní architektonické stavby. Komín se při rekonstrukci znovu přeložil a
na základ kruhové pece byla usazena prosklená dřevěná konstrukce se
sedlovou střechou a s viditelnými vzpěrami. V chladných cihelných
chodbách vznikla nová restaurace Battistova cihelna. V nástavbě bude
v budoucnu otevřena kavárna s cukrárnou. K původnímu objektu pece byla
přistavěna druhá provozní budova obložená dřevěnými latěmi, která slouží
jako zázemí restaurace.
V červnu 2012 se v rekonstruovaném areálu otevře již zmíněná
restaurace a přiláká své návštěvníky nejen na architektonický, ale
především gurmánský zážitek. Vařit se bude česká i mezinárodní kuchyně,
kuchaři vám rádi připraví pohoštění pro jakoukoli významnou událost, ať už
to bude svatba, promoce či narozeninová oslava. Za zmínku rozhodně stojí i
romantické prostředí pro dva při svíčkách, kde se bude nad hlavami hostů
klenout masivní cihelná klenba původní pece. „Přáli bychom si, abyste se
cítili uvolněně, obklopila vás rodinná atmosféra, nechali zastavit čas a rádi
se k nám zase vraceli,“ říkají novým hostům bratři Jan a Martin Průšovi.
Nezbývá než popřát, ať se jejich přání promění ve skutečnost.
Iva Průšová (ĎZ 05/2012)
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Aby hospůdka U krále Holce nechátrala...
Přibližně rok zůstávala hospůdka „U Holců“ vedle dopravního hřiště
prázdná. Po skončení restauračního provozu se totiž nenašel zájemce, který
by ji chtěl provozovat. Jednoho dne jsem se doslechl, že úřad Městské části
chce prostor na dva roky pronajmout a rozhodl se dát těmto prostorům
další šanci pro „život“.
Už dnes můžeme na první pohled vidět, že se od uzavření hospody pro
veřejnost opět začalo něco okolo budovy dít. Začínaje zakrytím oken v
hlavním sále, konče cedulí nad hlavním vchodem, kde již budova nese nový
název Wezeli Music Studio. Co se pod tímto názvem skrývá? Obec pronajala
prostory pro kulturní vyžití nejen pro mladou generaci, a tak v prostorách
vznikla prozatím jedna plně vybavená hudební zkušebna pro amatérské a
začínající kapely nejen z Prahy 8 a okolí.
Proces uvádění zkušebny do provozu, hlavně její odhlučnění vůči
blízkému okolí, trval necelé 2 měsíce, kdy jsme s přáteli vlastními silami
uváděli každý kout budovy do takového stavu, aby místo nepůsobilo jako
tmavé, vybydlené doupě.
Příprava pro provoz také obsahovala nečekaně administrativně složitý
proces zapojení plynu a elektřiny. Paní Bronislava Lomozová z místního
úřadu byla ale velice vstřícná a ochotná pomoci s jakoukoliv reorganizací a
nacházela alternativy, díky kterým se při přípravě zkušebny zbytečně
neztrácel čas.
Co nejdříve bylo nutné uvést do provozu například celý systém topení,
jelikož budova i přes letošní poměrně mírnou první polovinu zimy začínala
chladnout a tím ztěžovala práce uvnitř, kde byla často teplota nižší, než
venku. S tímto problémem velmi ochotně pomohl pan Jiří Černý, který
uvedl kotel do provozu a byl v pohotovosti vždy, když bylo potřeba.
Ve zkušebně začíná být živo, přicházejí kapely, které mají zájem prostory
využívat. Hlavní záměr této budovy pro následující 2 roky je tedy
odstartován a po zimě se snad můžeme také těšit na úpravu prostorů pro
menší společenské akce ďáblických občanů.
Jonathan Veselý (ĎZ 02/2012)
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7. Životní prostředí a doprava

Petice za rozumný okruh kolem Prahy přináší naději také Ďáblicím
2. února 2012 se na Senovážném náměstí v Praze uskutečnila tisková
konference, na níž byla představena PETICE ZA ROZUMNÝ OKRUH KOLEM
PRAHY. Tiskovou konferenci moderoval jeden z organizátorů iniciativy,
starosta Ďáblic Ing. Miloš Růžička. PETICE ZA ROZUMNÝ OKRUH KOLEM
PRAHY vznikla z iniciativy starostů 11 městských částí Prahy a obcí
Středočeského kraje, mezi něž patří také MČ Ďáblice. Smyslem petice je
podpořit hospodárné, ekologické a rychlé řešení dostavby silničního okruhu
kolem hlavního města. Petice adresovaná ministru dopravy ČR, primátorovi
Hlavního města Prahy a hejtmanovi Středočeského kraje vyzývá, aby byla
zvolena nová trasa silničního okruhu, která obyvatele okrajových částí
hlavního města – mimo jiné též Ďáblic – ochrání před vpádem tranzitní
kamionové dopravy, nevratným poškozením životního prostředí a zničením
cenných přírodních lokalit. Dopis 11 starostů adresovaný ministru dopravy
je uveřejněn na webových stránkách naší MČ.
Pokud si nepřejete, aby se Ďáblice staly průtahem pro mezinárodní
kamionovou dopravu a aby na katastru naší MČ vznikla jedna z největších
mimoúrovňových křižovatek v České republice, připojte pod PETICI ZA
ROZUMNÝ OKRUH KOLEM PRAHY svůj podpis.
Karolina Kovtun, členka petičního výboru za Ďáblice (ĎZ 02/2012)

Sběr podpisů pod Petici za rozumný silniční okruh kolem Prahy pokračuje
Na pražském magistrátu došlo v posledních týdnech a měsících k řadě
změn k lepšímu. Bohužel, původní plán předraženého pražského silničního
okruhu, přivádějícího dálkovou nákladní dopravu na území řady městských
částí a obcí, je pražskými radními a zastupiteli stále prosazován jako jediný
možný.
5. dubna byl veřejně oznámen podpis memoranda mezi ministerstvem
dopravy a Magistrátem HMP o spolupráci v oblasti dopravní infrastruktury.
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Hlavním tématem má být dostavba Silničního okruhu kolem Prahy v úsecích
Ruzyně - Suchdol - Březiněves a Běchovice – D1.
Z úst pana primátora mimo jiné zaznělo: „Není možné, aby byli Pražané
dlouhodobě v pozici rukojmích, kteří trpí neúnosnou dopravní zátěží. Návrh
severozápadní varianty hejtmana Ratha, který v dopise zaslal premiéru
Nečasovi, je pohádka z Černého lesa: v současné době je jediným reálným
řešením, jak ulevit Pražanům i Středočechům, dostavba Pražského okruhu v
dlouhodobě připravované variantě. Pokud se peníze na dostavbu nenajdou,
hrozí Praze kolaps.“
Ing. Jaroslav Korf, zástupce petičního výboru Petice za rozumný okruh
Prahy uvádí: „V ČT dnes zaznělo, že problémem dostavby ve staré trase
jsou prý finance a také výkup pozemků. Radní pan Nosek zdůraznil, že jiná
řešení jsou z technických a časových důvodů nemožná! Nepadlo však ani
slovo o tom, že zmíněné úseky okruhu byly pro závažná pochybení a právní
vady zrušeny v Zásadách územního rozvoje Prahy a že Nejvyšší správní soud
doporučil Praze posoudit varianty okruhu. O dlouhodobém, oprávněném a
úspěšném odporu dotčených městských částí a široké občanské veřejnosti
pochopitelně také ani zmínka. Příslušná územní rozhodnutí na trasy přes
Suchdol a Běchovice byla navíc v minulosti vydávána pod masivním
politickým tlakem primátora P. Béma.
Přesto byla ministerstvem pro místní rozvoj pro vážné chyby opakovaně
rušena.
Z jakého důvodu se i nyní trvá na zastaralé a extrémně drahé trase? Pro
koho je skutečně prospěšná? A proč se město i ministerstvo dopravy tak
houževnatě brání otevření diskuze s oponenty zastaralé trasy? To se zatím
můžeme jen domýšlet, ačkoliv nedávné kauzy na ŘSD navozují různé úvahy.
Iniciativa dvanácti starostů městských částí a obcí, která petici „za rozumný
okruh kolem Prahy“ podporuje, také požaduje, aby v souvislosti s
přípravami zásad územního rozvoje Prahy, Středočeského kraje a v
souvislosti s tvorbou územních plánů byla posouzena dopravní situace
hlavního města a regionu v několika variantách (mj. jedna z podmínek
projektování mezinárodních staveb financovaných z evropských
prostředků), na základě technické proveditelnosti, vlivu na životní prostředí,
časové proveditelnosti, ekonomické náročnosti a provozní efektivity.
Přitom podle všech dostupných informací je 50 let stará a Prahou stále
prosazovaná trasa jižní podle jejich názoru tou nejméně vhodnou.
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Ďáblice patří k těm městským částem, které již dnes trpí hlukem z
intenzivní silniční dopravy. Pokud by došlo k realizaci okruhu v podobě tzv.
jižní varianty, byla by až do hlavního města, tedy k nám do Ďáblic zavedena
mj. mezinárodní kamionová doprava.
Součástí iniciativy za ROZUMNÝ OKRUH je petice, pod kterou připojují
podpisy nejen obyvatelé ohrožených městských částí a obcí. Také v
Ďáblicích pokračuje sběr podpisů i během dubna. Podepsaný petiční list,
který byl přílohou únorového čísla Ďáblického zpravodaje, je stále možné
odevzdávat mimo jiné v obecní knihovně, v prodejně tabáku v ulici
Kokořínské, v Obecním domě či na úřadu naší městské části. Petice,
podpisové archy a podrobné informace k historii i současné problematice
silničního
okruhu
kolem
Prahy
naleznete
na
adrese:
http://www.rozumnyokruh.cz.
Karolina Kovtun, členka petičního výboru za Ďáblice (ĎZ 04/2012)

Komise životního prostředí a dopravy uskutečnila na přelomu roku průzkum
názorů občanů žijících poblíž Ďáblické ulice v oblasti vymezené ulicemi
Hořínecká a Zářijová. Formou anketních lístků roznesených do schránek byli
občané dotázáni na to, zda by jim vyhovovalo či nevyhovovalo případné
posunutí zastávky autobusů příměstské linky, která se dnes nachází v
blízkosti ulice K Letňanům, výše směrem k Akcízu, do prostoru mezi ulice
Zářijová a K lomu. Jednalo se o předběžný a neoficiální průzkum názorů na
otázku, která bude aktuální až v horizontu několika let, kdy budou v
dotčených zastávkách zastavovat minimálně 2 autobusové linky. Z více než
150 roznesených lístků se vrátilo 24 odpovědí (formou vyplněného lístku či
elektronickou poštou), přičemž 17 občanů by uvažovaný přesun uvítalo,
naopak 7 občanů se vyslovilo proti. Vzhledem k nízké návratnosti odpovědí
není možné učinit si představu o převládajícím názoru na dotazovanou
problematiku. Anketa přesto jistou vypovídající hodnotu má. Z malého
ohlasu lze usuzovat, že na případný přesun zastávky veřejné dopravy
většina obyvatel dané oblasti nemá vyhraněný názor. Můžeme se jen
dohadovat, z jakého důvodu se naprostá většina dotázaných pro tuto chvíli
možnosti ovlivnit umístění zastávky vzdala. Je to nedůvěra k anketám?
Nechtějí se vyjadřovat k záležitosti, která není aktuální? Lze z mlčení
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vyvodit, že většina spoléhá na dopravu vlastním autem a hromadnou
dopravu nepotřebuje? Je na vině nezájem o veřejné záležitosti?
Za komisi životního prostředí a dopravy
Dušan Andrš (ĎZ 02/2012)

Letmé ohlédnutí za činností komise životního prostředí a dopravy
V komisi již více než rok pracují L. Stroblová, T. Dohnalová, M. Janek,
P. Morée a D. Andrš. V polovině roku 2011 se do práce v komisi zapojil pan
M. Tumpach. Komise se schází pravidelně jednou měsíčně a vyjadřuje se k
problémům, záměrům a projektům souvisejícím s životním prostředím a
dopravou v naší městské části. Komise mimo jiné zpracovala mapu veřejné
zeleně, která má usnadnit rozhodování o údržbě a posilování zeleně v
konkrétních lokalitách. Komise se rovněž vyjadřovala k několika stavebním
projektům. K nejproblematičtějším posuzovaným záměrům patřil projekt
Ďáblických rezidencí, jehož realizaci v předložené podobě komise
jednoznačně nedoporučila. Zmíněný developerský projekt by totiž vedl k
zastavění velké rozlohy kvalitní zemědělské půdy a ohrozil by prameniště
jediného ďáblického potoka. Schůzováním ztuhlá těla si členové komise
protáhli při podzimní brigádě, během níž s pomocí dalších občanů očistili od
plevele vybrané chodníky v centrální části obce. Komise uvítá jakékoli
připomínky a návrhy ďáblických občanů, které souvisejí s životním
prostředím a dopravou. Své názory a nápady můžete posílat na adresu:
komisezp@dablice.cz
Dušan Andrš (ĎZ 04/2012)

Radar na Cínovecké
MČ Praha-Ďáblice požádala v červnu loňského roku TSK hl. m. Prahy o
zřízení stanoviště se stálým úsekovým měřením maximální rychlosti na
komunikaci Cínovecká R8. Svoji žádost odůvodnila vysokou hladinou hluku,
která nepříjemně zatěžuje občany Ďáblic, hlavně ty, kteří bydlí v oblasti Na
Blatech a U Červeného mlýnku. K této své žádosti doložila souhlasné
stanovisko Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy. TSK hl. m. Prahy
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rozhodla na základě našeho požadavku osadit měření úsekové rychlosti na
ulicí Cínovecké, směr centrum. Z přiložené mapy je patrné, kde je měření
rychlosti umístěné a od ledna 2012 funkční. Doufáme, že tímto opatřením
dojde ke snížení hluku v oblasti Na Blatech. Tuto informaci jsme sdělili
občanům i na veřejném zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 14.
12. 2011. Jako reakci na tuto informaci jsme obdrželi požadavek od občanů,
že by si představovali, aby zařízení na měření úsekové rychlosti mohlo být
instalováno i v opačném směru, tedy z centra Prahy. MČ Praha-Ďáblice se
pokusí i v letošním roce toto přání našich občanů vyřešit a bude jednat
s příslušnými institucemi o realizaci tohoto požadavku.
Zdeňka Fišmistrová (ĎZ 02/2012)

Od září letošního roku dochází ke změnám v dopravních opatřeních
autobusů a tramvají v Praze
V naší obci zůstávají i nadále linky č. 103, 202 a příměstské linky č. 345,
348, 368. V rámci plánovaného opatření probíhala na jaře a na podzim
loňského roku na ROPIDu Praha, a. s. se zástupci naší MČ Praha 8 - Ďáblice
(T. Dohnalová, Ing. T. Dvořák, Z. Fišmistrová) jednání.
Naším požadavkem bylo zkrácení intervalu linky 202 a dále jsme
uplatňovali požadavek, aby linka 103 nebyla ukončena v provizorní otočce v
ul. Chřibské. Naši zástupci usilovali o zřízení nové otočky linky 103 v místech
před skládkou A.S.A. Praha, a.s.. Po několika jednáních s Dopravním
podnikem Praha, odborem dopravy Praha 8 a dopravní policií by se však
musela vybudovat nová otočka, která by vyhovovala dopravním
parametrům. Zástupci ROPIDu ale se zřízením otočky nesouhlasili z důvodu
najetí dvou km navíc, čímž by se prodražily náklady za pohonné hmoty.
Od 1. 9. 2012 dochází ke změnám v dopravních opatřeních: na základě
požadavku MČ Praha 8 - Ďáblice bude linka č. 202 v pracovní den i o
víkendu prodloužena ze Kbel až na Černý most. Na základě našeho
požadavku se intervaly linky zkracují tak, že v době dopravní špičky, kdy byl
interval původně 30 minut, se zkrátí na 20 minut, během dne mimo špičku
se interval zkrátí z 60 na 30 minut.
Autobusová linka č. 103 zůstává od 1. 9. 2012 beze změny trasy a
intervalů.
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Dle aktuálního stavu projednávání dopravního opatření mezi ROPIDem a
Středočeským krajem se rozšíření integrace do oblasti Neratovic a Mělníku
v termínu od 1. září 2012 realizovat nebude. Toto je stále v jednání.
V případě rozšíření integrace příměstských linek se předpokládá
napřímení příměstských linek (345, 348 a 368) pro zlepšení dopravní
obsluhy zastávky „K Letňanům“. Dále dojde k zavedení polookružního
vedení linky 103 (trasa linky č. 103 - Ládví, stávající zastávky jako doposud
až do zastávky Na Štamberku, odkud bude linka odkloněna ul. Na
Štamberku a U Parkánu do zastávky Ďáblice (křižovatka). Zde bude výstupní
a součastně nástupní stanice. Autobus bude dále pokračovat po Ďáblické
ulici do zastávky Kokořínská a dále pojede po své stávající trase na Ládví).
Intervaly linky budou stejné jako nyní, mimo špičku 20 minut. Polookružním
ukončením linky č. 103 se také vyřeší problémy se stížnostmi občanů
bydlícím v okolí současné provizorní otočky v ul. Chřibská.
Obsluha Březiněvsi bude zajištěna dostatečným počtem příměstských
linek. Interval ve špičce 5-8 minut, 15 minut mimo špičku. Pozdě večer a
brzy ráno 30 minut.
Zástupce ROPIDu, vedoucí odboru plánování Ing. Martin Jareš, Ph.D.,
nám sdělil, že předpokládá, že změny v autobusové lince č. 103 a
příměstských linkách budou odsouhlaseny a potvrzeny na základě jednání
zástupců ROPIDu a Středočeského kraje od 1. 10. 2012 nebo v následujícím
měsíci.
Zdeňka Fišmistrová (ĎZ 07-08/2012)

Kontejner na bioodpad
Od června letošního roku je umístěn v areálu bývalé firmy montážních
spojů trvale kontejner na bioodpad, sloužící nám, „Ďábličákům“, k ukládání
trávy, listí a větví, které nemůžeme uložit na vlastní zahradě. Po naplnění je
vždy kontejner s bioodpadem odvážen do kompostárny v Malešicích. Byli
jsme informováni paní Janou Novotnou, obchodním zástupcem spol. A.S.A.
s.r.o., že se poslední dobou stává, že po vysypání kontejneru v
kompostárně se najde ve spodní části objemný odpad, např. koberce,
dřevo, igelity. V kompostárně takový odpad samozřejmě nepřijali. Odvozem
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na skládku v Ďáblicích tak vznikly další náklady k naší tíži. Vzhledem k tomu,
že se tato situace stává opakovaně, pracovníci v kompostárně kontejner již
odmítají přijmout. Vzniká problém, kam bioodpad odvážet. Městská část
sice činí opatření (která by mohla trochu pomoci) spočívající v umístění
další tabule na plotě v těsné blízkosti kontejneru s textem „Bioodpad
vhazovat bez pytlů, krabic a jiných obalů“. Je nezbytně nutné, abyste
respektovali upozornění a do kontejneru vkládali pouze zeleň.
Kontejner na bioodpad bude v Ďáblicích přistavován do 15. listopadu.
Městská část za období od června do srpna přistavila celkem 20
kontejnerů a zaplatila za likvidaci zeleně 49 475 Kč.
Závěrem uveřejňujeme část e-mailové korespondence pracovnice firmy
A.S.A. spol. s r.o. paní Jany Novotné:
Chci vás informovat o tom, že dne 17. 10. jel náš řidič do kompostárny
Jena v Malešicích vysypat kontejner s bio odpadem, který je přistaven u ul.
Šenovská v Ďáblicích.
Po vysypání kontejneru bylo zjištěno, že vespod kontejneru, a to do jeho
téměř poloviny, je kontejner zaplněn objemným odpadem (koberec, dřevo,
igelity apod.). V kompostárně si tento odpad v žádném případě nechtěli
nechat, a tak byl řidič nucen čekat na nakládku tohoto odpadu a odjel
odpad vysypat na skládku v Ďáblicích pod kód odpadu 200203.
Vzhledem k tomu, že se tato situace stává opakovaně, se lidé na
kompostárně nechali slyšet, že tento kontejner už tam nechtějí vidět.
Jen Vás chci informovat, že pokud se tato situace bude opakovat,
budeme nuceni Vaší MČ fakturovat prostoje řidiče na vykládce a nakládce
znečištěného odpadu v kompostárně.
Zdeňka Fišmistrová (ĎZ 11/2012)
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8. Výstavba

Nejasnosti kolem pozemků, na nichž má vzniknout sídliště „Ďáblické
rezidence“
Koncem března uveřejnila média zprávy týkající se Ďáblic. Zpravodajský
portál iHned.cz a Hospodářské noviny z 27. března podávají zprávu o
aktuální situaci kolem pozemků, na nichž společnost Ďáblické rezidence
zamýšlí postavit rozsáhlý soubor rodinných a bytových domů. Jak to
naznačuje již titulek Hospodářských novin, „Developer chce stavět na
pozemcích rytířů“, pozemky, jimiž dnes disponují soukromí majitelé, jsou
majetkem církve, konkrétně Rytířského řádu Křižovníků s červenou
hvězdou. Autor reportáže poukazuje na to, že Pozemkový fond tyto
pozemky v roce 1998 převedl na soukromé osoby v rozporu se zákonem.
V této souvislosti cituje právníka MČ Praha-Ďáblice, podle nějž „pozemky,
které byly ve vlastnictví církve, by se neměly do vyřešení restitucí vůbec
převádět“. Pochybení úřadu uznává i současný ředitel Pozemkového fondu.
Naopak developerská společnost Ďáblické rezidence zdůrazňuje, že veškeré
smlouvy týkající se dotčených pozemků jsou v pořádku. V souvislosti
s přípravou infrastruktury projektu společnost Ďáblické rezidence nedávno
požádala MČ Praha-Ďáblice o souhlas s přístupem na pozemky v majetku
obce. Jak v článku Hospodářských novin uvádí starosta MČ Praha-Ďáblice
Miloš Růžička, právě při prošetřování této žádosti vyšly najevo
nesrovnalosti ve vlastnických nárocích na pozemky, na kterých chce
společnost Ďáblické rezidence stavět. Hospodářské noviny závěrem uvádějí,
že se Pozemkový fond z podnětu Rytířského řádu Křižovníků s červenou
hvězdou chystá podat soudní žalobu s cílem napravit pochybení, k němuž
došlo vydáním církevního majetku soukromým osobám.
Dušan Andrš (ĎZ 05/2012)
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Severní okraj Ďáblic - novodobá historie pozemků:
1998 - pozemky jsou vyvedeny ze správy Pozemkového fondu do
soukromého vlastnictví, v následujících letech střídají své majitele, roste
jejich realizovaná kupní cena (z několika stovek tisíc na desítky milionů)
1999 - usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy je schválen Územní plán hl. m.
Prahy
2000 - ke schválení (po mnoha měsících práce odborníků) je připraven
koncept urbanistické studie Ďáblic, který má v budoucnu plnit funkci
podrobného „územního plánu“ Ďáblic (na jeho dodržování se pak např.
odvolávají v dalších letech při schvalovacích řízeních stavební odbor a další
příslušné instituce)
2002 - teprve po dvou letech schvalování je (i se souhlasem Ďáblic) vydán
čistopis urbanistické studie, severní okraj: zástavba rodinnými domky při
jedné komunikaci lemované stromořadím
2004 - je schválena změna územního plánu č. 0722 - už po dvou letech je
urbanistická studie popřena a změna vychází vstříc vlastníkům pozemků,
zabírá další dříve nezastavitelné plochy (pole, zeleň) a zvětšuje na severu
zastavitelné plochy cca 2x
2008 - je podána žádost HKR Architects (nyní Ďáblické rezidence, s.r.o.) na
další úpravu územního plánu. Jde o navýšení koeficientu zastavění z B na D:
když už úřady předtím vlastníkům odsouhlasili v rozporu s urbanistickou
studií změnu zastavitelného území do šířky, tedy na celou výměru jejich
pozemků, „bylo zapotřebí“ a zbývalo ještě vyhnat zástavbu do výšky
(nesouhlas Ďáblic s předloženým projektem 500 bytů v řadových a
pětipodlažních domech tuto žádost zastavil)
2009 - tento rok je již úspěšný. Je předložen upravený projekt bytové
výstavby Ďáblické rezidence, následuje souhlas MČ a během několika
měsíců úředníci magistrátu schvalují vyšší míru zastavitelnosti na koeficient
C (třípodlažní domy)
2011 - zahájeno zjišťovací řízení, Ďáblice předkládají své argumenty a žádají
posouzení výstavby dle zák. č. 100/2001 Sb. (posuzování vlivů na životní
prostředí) - Praha, Odbor ochrany prostředí rozhodl, že toto posouzení není
potřeba
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2011/12 - uskutečnilo se několik jednání zástupců městské části a
společnosti Ďáblické rezidence k nalezení shody v otázkách výstavby,
názory jsou odlišné, jednání na obou stranách velmi korektní
2012 - v rámci série odhalení skandálních pochybení Pozemkového fondu v
médiích se ukázalo, že některé tyto případy se týkají také pozemků na
katastru Ďáblic, vrací se tím i celý příběh severního okraje na úplný začátek
21. prosinec 2012 - v den mayskými astrology avizovaného konce světa
přilétají zástupci mimozemské civilizace, přivážejí delegace zaniklých kultur
Atlantidy a dalších...organizují školení na téma poučení z vlastních chyb a
zjednávají v Evropě pořádek. Co se stalo s Ďáblicemi, zejména na jejím
severním okraji, zatím není nahlížením do křišťálové koule zřejmé...
Táňa Dohnalová a Miloš Růžička (ĎZ 05/2012)

Developer chce na pozemcích rytířů stavět bytový komplex
Sporné pozemky
Pozemkový fond neoprávněně vydal 9 hektarů pozemků
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou se začal domáhat svých
původních pozemků v pražských Ďáblicích.
Už v roce 1998 totiž Pozemkový fond ČR převedl téměř devět hektarů
církevních pozemků třem soukromým osobám. Tím podle právníka městské
části Praha-Ďáblice Pavla Trnky úřad porušil zákon. „Vzhledem k zákonu o
církevním majetku a restitučním zákonům byl tento převod protizákonný.
Pozemky, které byly ve vlastnictví církve, by se neměly do vyřešení restitucí
vůbec převádět,“ řekl Trnka.
A Pozemkový fond porušení zákona přiznává. „K pochybení při převodu
pozemků došlo v roce 1998 na straně bývalého vedení územního pracoviště
Praha,“ řekla HN mluvčí Pozemkového fondu Monika Machtová.
Stavební parcely za desítky milionů
Sporné pozemky jsou dnes v katastru nemovitostí vedeny jako stavební
parcely. Právě na nich chce jejich současný majitel, firma Ďáblické
rezidence s.r.o., stavět rozsáhlý bytový komplex jedenácti domů s téměř
250 byty a 22 řadových dvojpodlažních domků.
Podle starosty Ďáblic Miloše Růžičky mají parcely, na kterých chce
developer stavět, hodnotu několika desítek milionů korun.
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Velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou proto v únoru
letošního roku požádal Pozemkový fond, aby podal žaloby na určení
neplatnosti právního úkonu z roku 1998. „Chceme, aby Pozemkový fond
učinil takové právní kroky, které povedou k zápisu našich pozemků v
Ďáblicích zpět do vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu,“
řekl velmistr řádu Josef Šedivý.
Podle Pozemkového fondu se stala chyba už před čtrnácti lety, kdy se
pozemky převedly na soukromé majitele, přestože byly vedeny jako
církevní majetek.
Tehdy podle mluvčí Pozemkového fondu Moniky Machtové totiž
neexistoval zákon, který by fondu přikazoval zjišťovat, komu pozemky ve
skutečnosti patří. „V té době Pozemkový fond ČR neměl povinnost zjišťovat
u převáděných pozemků, zda nebyly majetkem církve, náboženského řádu
nebo kongregace. Tato povinnost platí až od roku 1999, kdy vstoupil v
platnost zákon o prodeji půdy,“ řekla Machtová. „Až od této doby je
Pozemkový fond ČR u jednotlivých pozemků, které zamýšlí převést, povinen
zjistit, zda převodu nebrání zákonná překážka, a žádá příslušné katastrální
úřady o ověření v jejich evidenci,“ doplnil ředitel Pozemkového fondu
České republiky Radim Zika.
Developer má prý všechno ošetřené smlouvami
Zástupce firmy Ďáblické rezidence o problémových pozemcích ví. „My
máme všechny dokumenty v pořádku. Vše jsme řešili několik let a máme to
ošetřené smlouvami,“ řekl projektový manažer Ďáblické rezidence Pavel
Šrámek. Developer plánoval zahájit výstavbu domů a bytů už minulý rok v
létě. Projekt měl být rozdělen do více etap a podle záměru měl být hotový
do konce roku 2013.
Podle dokumentace k posouzení vlivu stavby na životní prostředí je
projekt situován ve vzdálenosti necelého kilometru od rozsáhlé ďáblické
skládky. „Skládka je rekultivována a v době realizace záměru Ďáblické
rezidence nebude pro okolní životní prostředí problematická,“ prohlásil
investor.
Na církevní majetek upozornili pamětníci
Na problém s vlastnictvím téměř 90 tisíc metrů čtverečních pozemků
upozornili starostu Ďáblic Miloše Růžičku sami občané. Firma Ďáblické
rezidence s.r.o. totiž požádala městskou část minulý rok o přístup k
pozemkům přes parcely, které jsou ve vlastnictví obce.
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„V rámci prošetřování toho, zda developerovi dáme či nedáme souhlas o
využívání našich parcel, se ozvalo několik našich občanů, pamětníků a mých
kolegů. Ti mě upozornili na to, že pozemky, na kterých chce firma stavět,
dříve patřily církvi, a to Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou,“
popsal Růžička. „Nebylo prioritou městské části zjišťovat historii pozemků
takto hluboce, ale jakmile se objevila tato pochybnost, tak jsme to začali
řešit,“ dodal starosta.
Pozemkový fond chce chybu při vydávání církevního majetku soukromým
osobám napravit. „Na základě žádosti velmistra Rytířského řádu Křižovníků
s červenou hvězdou pana Josefa Šedivého připravujeme žalobu a Rytířský
řád Křižovníků s červenou hvězdou byl o tomto informován,“ prohlásil
ředitel Zika.
O odškodnění současného majitele rozhodne soud
Pokud Pozemkový fond v žalobách uspěje a církevní parcely dostane zpět
do vlastnictví, získá je Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou do svého
vlastnictví v rámci církevních restitucí.
Kdo ovšem odškodní současného vlastníka pozemků, společnost Ďáblické
rezidence, Pozemkový fond neví. „O náhradě současným vlastníkům bude
muset rozhodnout až nezávislý soud,“ domnívá se ředitel Pozemkového
fondu Zika.
Sami Křižovníci už žalobu na určení vlastnictví svých bývalých pozemků
dát nemohou. V roce 2000 se totiž svých pozemků domáhali u soudu.
„Chtěli jsme svůj historický majetek ochránit. Bohužel jsme byli ve sporu
neúspěšní,“ popsal velmistr řádu Šedivý, který doufá, že řád poslední šanci
na uhájení svého majetku nepromarní. „Doufám, že žalobou přes
Pozemkový fond uspějeme a pozemky dostaneme zpět,“ řekl velmistr.
Řád Křižovníků kdysi vlastnil a provozoval na pozemcích velkostatek Ďáblice
a Hloubětín. Křižovníci hospodařili na 290 hektarech půdy. Statek i půda jim
byly zabaveny v roce 1948 komunisty.
Bedřich Kratochvíl (HN - příloha Praha, 27. 3. 2012) (ĎZ 05/2012)
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9. Zdravotní a sociální péče
Praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Romana Benešová
Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Kateřina Auzká
Oční ordinace MUDr. Hana Pešková
Oční optika SRNA
Zubní ordinace:MUDr. Jiří Procházka
Zubní ordinace MUDr. Marta Procházková,
OK Dental Clinic, s.r.o.

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze
Pečovatelská služba Ďáblice
Cílovou skupinou naší pečovatelské služby jsou senioři a lidé se
zdravotním postižením, kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu k zajištění svých potřeb pomoc jiné osoby. Jedná se především o lidi
se sníženou mobilitou, Alzheimerovou chorobou a smyslovými poruchami.
Pro většinu uživatelů jsou jejich zdravotní problémy natolik závažné, že by
bez další pomoci nemohli zůstat sami doma, nebo by neměli dostatečně
zajištěné vše, co k životu potřebují. Nejběžnější důvod, pro který nás
zájemci o službu oslovují, je právě ten, že by rádi dožili v prostředí, které
důvěrně znají, mají zde rodiny, přátele a kde prožili většinu svého života.
Velká část klientů je odkázána na pomoc v průběhu celého dne a
pečovatelská služba poskytuje některým z nich potřebnou péči i 2x – 3x
denně. Nejčastěji jde o úkony spojené se zajištěním a podáním stravy. Dále
poskytujeme pomoc při hygieně, vstávání z lůžka a oblékání (při večerních
službách i ukládání na lůžko), asistenci při pohybu v bytě i mimo byt, pomoc
při udržování pořádku v domácnosti a doprovodech k lékaři, na úřady apod.
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Nedílnou součástí naší práce je sociální poradenství (informace o dalších
sociálních službách, pomoc s vyřizováním příspěvku na péči apod.) i pomoc
při vyřizování záležitostí na úřadech.
Z fakultativních služeb poskytujeme uživatelům se sníženou pohyblivostí
dovoz autem např. k lékaři, na úřady apod. Pro řadu z nich je to často jediný
způsob, jak si zařídit sami to, co potřebují, protože oblast, ve které
působíme, je z dopravního hlediska špatně dostupná. Pracoviště má také
širokou nabídku kompenzačních pomůcek, které zapůjčuje jak svým
uživatelům, tak ostatním zájemcům.
Oblast působení: Ďáblice, Čimice, Bohnice, Dolní Chabry, Březiněves,
Čakovice, Kobylisy a přilehlý okraj Střížkova a Libně.
Pracovní tým:
1 vedoucí pečovatelské služby – sociální pracovnice
5 pracovníků/pracovnic v sociálních službách
Statistika roku 2012:
počet hodin přímé péče
počet uživatelů
počet podaných obědů
dovozy autem (počet uživatelů)

4 029
67
5 756
11

Komunitní a společenské aktivity roku 2012:
- na jaře a na podzim jsme zorganizovali ve spolupráci s Diakonií Broumov
dvě charitativní sbírky šatstva a obuvi
- pomáhali jsme při organizaci Dne seniorů, konaného ve spolupráci se
sociální komisí při místním zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice
Miriam Svobodová, vedoucí sociální pracovnice

41

10. Veřejný a kulturní život
10.1

Kulturní a společenské akce

4. 2.
25. 2.
3. 3.

Fotbalový ples
Obecní ples
Společná akce ďáblických sousedů - Komentovaná prohlídka výstavy
Svatá Anežka Česká
30. 4. Čarodějnice, ohňostroj
1. 6.
Noc kostelů
23. 9. Koncert duchovní hudby
7. 12. Adventní koncert v ďáblické kapli

Ples fotbalistů
Třetí ročník plesu fotbalistů proběhl 4. 2. 2012 v sále základní školy U
Parkánu. Večer zahájilo předtančení v několika choreografiích taneční školy
HES a následovalo vystoupení skupiny A je to band, která stejně jako minulý
rok bavila osazenstvo plesu a spolehlivě naplnila parket.
Ve večerních hodinách potom došlo i na tradiční tombolu, která byla i
letos velmi bohatá. Výhry zajistila řada sponzorů v čele se společností
A.S.A., Pavel Mihálik - AUTODÍLY, vlasovou stylistkou Evou Švehlovou,
Stanislavem Mačákem ze studia relaxačních masáží nebo Zlatnictvím
Němeček. Všem patří dík, stejně jako rodičům hráčů, kteří pomohli nejen s
organizací plesu, ale také vytvořili skvělou atmosféru v sále.
Po celý večer byl k dispozici bohatý catering, který zajišťovala kantýna z
klubovny ďáblického fotbalového klubu. Večer skončil v dobré náladě a už
teď se těšíme na další, v pořadí již čtvrtý ročník, tradičního fotbalového
plesu v roce 2013.
Jiří Holík (ĎZ 03/2012)

Obecní ples
V sobotu 25. 2. 2012 se v Ďáblicích konal obecní ples, který připravila
školská a kulturní komise. Od plesu si komise slibovala, že kromě toho, že
se všichni hosté budou příjemně bavit, se zde také setkají mnozí z těch,
které zajímá dění v Ďáblicích. Velmi příjemným překvapením večera byla
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nad očekávání vysoká účast hostů. Chladný prostor auly školy se díky
výzdobě ďáblické floristky Petry Pekárkové a osvětlení zajištěné firmou
START production proměnil v příjemné místo, ve kterém byla radost
posedět. Paní Pekárková speciálně pro ples vyrobila dvě bysty v nadlidské
velikosti zdobené květinovým aranžmá. Kovové podstavce vyrobil a věnoval
jeden ďáblický kovář.
Starosta Ďáblic Miloš Růžička každého z příchozích osobně přivítal. Mezi
hosty byli mimo jiné starosta MČ Praha-Suchdol, náměstek ministra
zahraničí, proděkan fakulty architektury, zdravici poslali starostové Dolních
Chaber, Čakovic a Tróji. Po dobu celého večera hrála kapela COOL BAND
výběr hudby napříč žánry. Vynikající občerstvení zajistil restaurant Červený
Mlýn.
Pro tento večer byl připraven bohatý program - své taneční umění ukázal
mladý taneční pár Josef Franěk (12 let) s partnerkou Janou Bezrukovou (10
let), kteří předvedli ukázky společenských tanců. Následně pokračovaly
dvěma vstupy ďáblické mistryně světa ve stepu z Tanečního studia Andrea,
ukázku a následnou lekci zapomenutých tanců představila vedoucí studia
Andrea Myslivečková. Na závěr večera vystoupila taneční skupina Impuls
(Šakalí léta či Prima sezóna), která předvedla ukázky současného
moderního scénického tance. Příjemným zpestřením večera byly vstupy
Simony Dvořákové, která se ujala moderování plesu. Večer byl ozvláštněn
exkursem do známých i neznámých událostí a kuriozit, které se odehrály
v pro nás neslavném dni 25. února. Akce byla zakončena tombolou s řadou
zajímavých dárků, z nichž většinu věnovali ďábličtí podnikatelé a živnostníci,
kterým tímto moc děkujeme. Slosovatelné byly samotné vstupenky a tak
málokdo odcházel s prázdnou.
Na závěr bych ráda ještě poděkovala všem, kteří ples pomáhali
připravovat. (Dík patří zejména: Simoně Dvořákové, Alžbětě Mošničkové,
Věře Hajšmanové, Zuzaně Tomanové, Petře Pekárkové, Veronice Růžičkové
a Janu Boučkovi, dále paní Bártové a její kolegyni, paní Denise Pokorné,
firmě Sodexo a manželům Tačovským). Snad jsem na nikoho nezapomněla.
Denisa Havrdová (ĎZ 03/2012)
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Pálení čarodějnic 2012
A byla tady opět magická Filipojakubská noc, kdy se čarodějnice slétají na
čarodějnický sabat a lidé se scházejí u zapálených ohňů, aby oslavili příchod
jara.
I v Ďáblicích jsme se v areálu u Holců opět po roce sešli a mohli jsme si
tento svátek skutečně užít – počasí bylo nádherné, návštěvnost velká. Pro
děti byl na začátek opět připraven čarodějnický pětiboj – zkouška odvahy
(pohlazení tchoře a vylovení stonožky z krabice plné jeskynních červů),
trefování se míčkem do rozpustilých duchů, stavění májky a hranice,
vymalovávání čarodějnice a překážková dráha s lektvarem na udici.
Všechny děti tyto disciplíny absolvovaly bravurně a s nadšením. Za odměnu
na ně poté čekalo loutkové divadlo Honzy Hrubce s představením Aladin,
po němž následovala čarodějnická dílna, ve které si každý mohl uvařit svůj
vlastní lektvar.
Dospělí mohli mezitím posedět při pivu nebo limonádě a opéci si buřt.
K poslechu i tanci jim přitom hrála kapela Rabaca. A po setmění na ně
čekalo představení divadla Bořivoj s názvem Rakvičkárna. Celou akci
důstojně zakončil krásný ohňostroj.
Doufám, že všichni, kteří na Pálení čarodějnic přišli, zažili příjemný večer
a odcházeli spokojeni.
Letošní Pálení čarodějnic organizovala Kulturní a školská komise společně
s ďáblickým sborem dobrovolných hasičů. Jejich nápadem bylo také
postavit u Holců májku. Moc se jim povedla! Bohužel vydržela pouze jeden
den – ještě tu noc ji někdo zlomil a ukradl karabiny i lana, kterými byla
připevněna k okolním stromům ve výšce zhruba sedmi metrů. Velmi tento
horolezecký výkon obdivujeme a prosíme dotyčné o navrácení lan a
karabin. Předem děkujeme.
Hasiči také postavili hranici a pan Jirků vyřezal čarodějnici. Byla tak
vydařená, že nám bylo skoro líto ji zapálit… Během celé akce zajišťovali
hasiči odborný dozor a na konci odpálili ohňostroj. Ti, kdo ho viděli, mi
určitě dají za pravdu, že se bylo na co dívat. Pro informaci uvádím, že
ohňostroj stál celkem 17844 Kč. Kdybychom museli objednat
specializovanou firmu, která by ohňostroj dodala a odpálila, vyšel by
mnohem dráž.
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Celá akce letos proběhla za skutečně krásného počasí. Díky tomu jsme
také zažili takřka rekordní návštěvnost, která se podle mého pohybovala na
hranici kapacity areálu u Holců a na hranici možností organizátorů. Proto se
budeme muset zamyslet nad tím, zda pro tuto akci příští rok nenajdeme
vhodnější místo. A budeme muset také sehnat více pomocníků, kteří nám
pomohou celou akci zajistit. Předem děkujeme všem, kteří nám příští rok
nabídnou pomocnou ruku.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří pomáhali s organizací akce,
především pak členkám Kulturní a školské komise a jejich stálým
pomocnicím, jakož i Sboru dobrovolných hasičů Ďáblice.
Děkujeme také paní Maříkové, paní Tůmové a paní Sigmundové, které
napekly nejrůznější, moc dobré koláče a buchty. Velmi si vážíme toho, že
tyto seniorky jsou ochotny této společné věci věnovat svůj čas a energii.
Naše díky patří také panu Lukaczovi, který areál u Holců na druhý den
uklidil. Nakonec bylo ovšem potřeba úklidem pověřit ještě i Pražské služby
a.s. Tato firma mimo jiné odstranila střepy z trávníku a uklidila ohniště.
Děkujeme rovněž všem občanům, kteří bydlí v okolí areálu u Holců. Jsme
si plně vědomi toho, že tato akce pro ně představuje nemalou zátěž, proto
jim děkujeme za shovívavost a trpělivost.
Simona Dvořáková, Kulturní a školská komise (ĎZ 05/2012)

Koncert v kapli
V neděli 23. září se v kapli Křižovníků u nás v Ďáblicích uskutečnil první z
podzimních koncertů. Na programu byly skladby Dvořáka, Bacha, Mozarta a
dalších v podání sopranistky Alžběty Poláčkové, kterou doprovázela Tereza
Večerková na příčnou flétnu a František Šťastný na varhany. Těsně před
vlastním zahájením koncertu došlo k výpadku elektrické energie, a muselo
se tedy improvizovat s osvětlením pomocí svíček, vzduch do varhan musel
být jako v minulosti vháněn pomocí šlapacích měchů. Osobně mi takto
ozvláštněná atmosféra koncertu ještě více umožnila vnímat krásu
přednesených skladeb. Rád bych ještě jednou poděkoval všem těm, kteří se
jakoukoliv formou podíleli na přípravě a vlastní realizaci koncertu. Již nyní se
těším na případný další koncert.
Martin Křížek (ĎZ 10/2012)

45

Vánoční koncert Ďáblíku po deváté
Tak jako každý rok, i o letošních Vánocích uspořádalo Hudební sdružení
Ďáblík pod vedením Michala Sevruka vánoční koncert. Po loňské úspěšné
premiéře v prostorách Modlitebny Čs. církve husitské bylo rozhodnuto
duchovního prostředí, tak dobře ladícího s atmosférou Vánoc, využít i letos.
Jako organizátoři jsme však malinko podcenili skutečnost, že Ďáblík se rok
od roku rozrůstá a tak zájem rodičů a příznivců byl letos tak velký, že
modlitebna praskala ve švech a na mnoho diváků se nedostalo míst k
sezení. Přesto byla atmosféra výborná, všichni účinkující od předškolních
dětí až po vysokoškoláky a absolventy ze sebe při vystoupení vydali to
nejlepší. Skladby Mozartovy, Haydnovy a Beethovenovy se střídaly s těmi,
které osobně složil vedoucí Ďáblíku, pan učitel Sevruk, neúnavný hnací
motor celého sdružení. A došlo i na mnoho vánočních koled, z nichž tu
poslední, nejznámější - Narodil se Kristus Pán - si s dětmi zazpíval celý sál
společně. Připravené slavnostní občerstvení, jež vlastnoručně upekly
některé maminky a také představitelky církve, připravené malé dárečky pro
každého účinkujícího jako výraz poděkování za to, že se celý rok snažil a o
výsledek svého snažení se podělil s ostatními, i přátelské pobesedování
vytvořily rámec příjemného předvánočního zastavení. Tak na shledanou na
jarním koncertě!
Lea Smrčková (ĎZ 01/2013)

Adventní koncert v kapli
7. prosince, před 2. nedělí adventní, proběhl v ďáblické kapli Nejsvětější
Trojice další adventní koncert. Pořádání koncertu v této době je již v
Ďáblicích zaběhlou tradicí, a tak ani tentokrát nebylo v auditoriu volného
místa a program byl bohatý.
Duchovní správce P. Marek Pučalík, OCr. přivítal přítomné a účinkující a
podpořil pořádání obdobných kulturních událostí v kostele. K jeho
úvodnímu přání klidného a duchovně plného prožití adventní doby se v
závěru koncertu přidal také starosta Ďáblic Ing. Miloš Růžička.
Účinkující kvarteto ve složení Jan Hádek (housle), Tereza Večerková
(příčná flétna), Veronika Hádková (hoboj) a Filip Dvořák (cembalo) provedli
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sedm skladeb klasické hudby. S ohledem k mrazu, kterým právě v těch
dnech ohlásila svůj příchod zima, jim patří dík i za přídavky a vytvoření
příjemné a rozjímavé atmosféry, která nikterak chladná nezůstala.
Věříme, že i v příštím roce se Ďáblice dočkají dalšího koncertu, který
otevírá období před svátky vánočními.
Alžběta Mošničková (ĎZ 01/2013)

10.2 Aktivity a akce pro děti
21. 1.
25. 3.
3. 4.
4. 4.
5. 4.
14. 4.
20. 4.
2. 6.
5. 9.
8. 9.
12. 9.
15. 9.
16. 9.
10. 10.
14. 10.
10. 11.
24. 11.
14. 12.
17. 12.
19. 12.

Divadlo O dvanácti měsíčkách
Sportovní odpoledne
Jarní kreativní dílny a velikonoční jarmark v ZŠ
Jarní květinové dekorace
Velikonoční dílna - D.Tůmová
Jarní bojovka
Pohádka Bajaja
Den dětí
Den otevřených dveří – SK Ďáblice
Rozloučení s prázdninami
Den otevřených dveří – SK Ďáblice
Ďáblické šlapky
Cyklovýlet rodin
Vítání nových občánků
Drakiáda
Svatomartinský lampionový průvod
Předčítání nejoblíbenějších pohádek
Společné tvoření vánočních ozdob a dekorací
Adventní podvečer s koncertem HS Ďáblík
Zpívání pod vánočním stromem a vánoční jarmark

Divadélko Romaneto v Ďáblicích
V sobotu 21. 1. 2012 navštívilo Ďáblice Divadélko Romaneto s
představením pohádky "O dvanácti měsíčkách". Soubor divadla dorazil k
základní škole s velkým předstihem, aby si mohl vše připravit. K téměř
dokonalé atmosféře přispěl pan školník Tačovský, který se postaral o
technické zázemí a Zdeňka Tačovská, která všem uvařila dobrou kávu. V
15.30 se začali trousit první diváci a začátek pohádky sledovalo asi 50 dětí a
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jejich doprovod. Děti napjatě pozorovaly děj, do kterého slovně vstupovaly
jen na vyzvání některé z postav na podiu, některé děti to nevydržely a
poutavý příběh bezprostředně doprovázely všelijakými výkřiky a radami. Jak
už to v pohádkách bývá, vše dobře dopadlo. Herci po skončení pohádky
vyzvali děti, aby přišly na podium a zazpívaly si s nimi. Děti také měly
možnost prohlédnout si loutky a "sáhnout" si i na živé herce. Díky tomuto
hezkému lidskému přístupu Divadélka Romaneta si mohla Školská a kulturní
komise, která tuto akci zařizovala, v klidu oddechnout a těšit se na další
setkání s ďáblickými dětmi.
Věra Hajšmanová (ĎZ 02/2012)

Když skřítek zacinká
V Ďáblicích se každý pátek schází houf dětí od kojenců po předškoláčky
se svými maminkami ke společnému dopoledni. Vítá je veselý skřítek
cinkáním svého kouzelného zvonečku. Nechybí říkadla, hrátky, ani pohádka.
„Ve svém pojetí je klub Na Kopečku unikátní, v té záplavě akcí okolo vytváří
ucelená a ojedinělá koncepce kroužku s říkadly, společné svačinky, tvoření
pro maminky a závěrečné pohádky pro děti skvěllý výchovný prvek“, říká
Magda Žáková, maminka Honzíka a Simonky, jedna z organizátorek
pravidelných setkávání.
Klub Na Kopečku pořádá každý pátek od 10 do 12:30 hodin, od září do
května (v Obecním domě v Ďáblicích, Ke Kinu 159/7) občanské sdružení
Našim dětem, o.s. Sdružení založila Vlasta Vetešníková, spolu s tuctem
dalších maminek, před třemi roky. „Když jsem navštívila podobné mateřské
centrum v Praze 6, natolik mě to nadchlo, že jsem měla potřebu se hned
sama zapojit“, ukazuje své nadšení zakladatelka. A vyzdvihuje základní
myšlenku klubu Na Kopečku: maminky si připravují program svépomocí,
samy pro sebe a své děti. Jedná se čistě o nekomerční aktivity. Tomu
odpovídá i příspěvek na klub ve výši 60 Kč/dopoledne pro celou rodinu.
Součástí programu je také tvoření pro maminky, do kterého se často
zapojí i starší děti, takže si každý pátek odnášíme domů vlastnoručně
vyrobenou drobnost. Během svačinky i vyrábění je také dost prostoru na
sdílení zkušeností s péčí o děti, zdravých receptů i na obyčejné popovídání.
Koncepce mateřského centra je inspirována waldorfskou pedagogikou
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Rudolfa Steinera: volná hra podněcuje u dětí tvůrčí fantazii; společná
svačinka uspokojuje silnou potřebu sounáležitosti; pomocí hlubokého
zážitku z pohádek, přírody a říkadel má dítě možnost prožít sebe sama v
kulturních i přírodních souvislostech. To vše přispívá k vyváženému rozvoji
dítěte předškolního věku s důrazem na oblast citovou i morální. Sdružení
Našim dětem, o.s. zajišťuje nejen mateřské centrum, ale nabízí i další
aktivity, především roční slavnosti, které dětem v přijatelné formě
zprostředkovávají pravidelný rytmus celého roku. Pevný životní rytmus je
základem pro vnitřní jistotu dítěte a pomáhá od malička budovat smysl pro
pořádek.
Žil, byl jednou jeden skřítek v domečku Na Kopečku. A ten skřítek měl ze
všeho na světě nejraději dětský smích. Pošeptal to jedné mamince a ta
svolala do domečku Na Kopečku děti a jejich maminky, aby si tam mohly
společně hrát, smát se a radovat. Nevěříte? Přijďte se přesvědčit na vlastní
oči...
Markéta Salajová (ĎZ 04/2012)

Mateřské centrum Ďáblice o.s. – Jak dál?
Letos v únoru Mateřské centrum oslavilo své čtvrté narozeniny. Po
prvních měsících zkušebního provozu a po následném rozjezdu se nám
postupně podařilo rozšiřovat nabídku kurzů, takže v posledních třech letech
můžeme maminkám s dětmi ve věku 0 – cca 4 roky nabídnout kvalitní
hudební, výtvarné a pohybové vyžití.
Tým maminek, který se o toto všechno zasloužil, zůstával celá ta léta
takřka beze změn – paní Lucie Jandová je od vzniku Mateřského centra jeho
předsedkyní (když byla paní Jandová na rok v zahraničí, zastoupila ji v této
funkci paní Simona Dvořáková). Funkci místopředsedkyně nejprve
vykonávala paní Simona Dvořáková, kterou před dvěma roky vystřídala paní
Monika Píchová.
Všechny jsme tehdy před čtyřmi roky byly na mateřské dovolené a
Mateřské centrum vzniklo vlastně proto, že nás bolela záda a my jsme
hledaly nějaké cvičení, které by bylo blízko, dopoledne a kam bychom si
mohly s sebou vzít své děti. Záda sice bolí dál, ale mateřská nám všem někomu už dávno, někomu teprve nedávno – skončila. A my teď musíme
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do práce (tedy, ne že bychom v minulých letech nic nedělaly, ale říká se
tomu zkrátka „mateřská dovolená“…), a proto se zamýšlíme nad další
budoucností Mateřského centra.
Odejde nám naše vynikající lektorka Monika Píchová, která od září
nastoupí jako učitelka v naší MŠ. Hledáme tedy šikovnou maminku, která
ráda pracuje s dětmi a chtěla by vést výtvarný nebo pohybový kurz. Dále
hledáme maminky, které by se chtěly podílet na zajišťování chodu
Mateřského centra. Potřebujeme rozšířit naše řady a předat naše knowhow a snad i celé vedení (hlavně účetnictví) dalším. Neboť po čtyřech
letech se dostavila i jistá únava a úbytek motivace. Tím, že nám vyrostly
děti, jsme se tak trochu posunuly někam dál…
Mateřské centrum prostě potřebuje čerstvé síly. Už proto, že stojí před
novou výzvou - největší boom dětí předškolkového věku v Ďáblicích
pominul a my musíme nalézt cestu, jak oslovit i ty starší děti. Hledáme tedy
také maminky, které by byly ochotny vést odpolední kurzy pro předškolní a
školní děti.
Když jsme před čtyřmi roky začínaly, byly jsme široko daleko jediné
centrum tohoto typu nabízející kurzy pro malé děti. Dnes nalezneme
podobná zařízení všude v okolních obcích. Konkurence je tedy velká a my
doufáme, že Mateřské centrum Ďáblice v ní s vaší pomocí obstojí. Prosíme
tudíž všechny, kdo by nám chtěli v tomto pomoci, abyste nám napsali na
mc-dablice@seznam.cz. Pevně věříme, že se nám podaří najít ty správné
lidi a na příští školní rok sestavit kvalitní nabídku kurzů.
Ještě bych chtěla poděkovat všem, kteří nám již pomáhají a podporují
nás a také všem dětem a maminkám, které naše kurzy letos i v minulých
letech navštěvovaly.
Simona Dvořáková, Mateřské centrum Ďáblice o.s. (ĎZ 06/2012)

Odpoledne plné her aneb veselý dětský den
Přívětivé počasí s občasným sluníčkem přilákalo v sobotu 2. 6. 2012 na
fotbalové hřiště SK Ďáblice spoustu dětí spolu s jejich rodiči a prarodiči. Aby
také ne – vždyť pro ně byl nachystán zábavný program na celé odpoledne.
Hned na úvod byla připravena ukázka činnosti policie ČR, poté následovaly
sportovní soutěže, výtvarná dílnička a pohádka. Každé dítko si odneslo
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vysoutěženou cenu, sladkou odměnu, vlastnoruční výrobek a ovocnou
taštičku věnovanou restaurací Mc Donald´s.
K uspořádání letošního dětského dne spojily síly komise sportovní,
školská a kulturní i SK Ďáblice. A jestli se povedlo, posuďte z rozesmátých
tváří dětí.
Děkuji všem, kteří se na přípravě pohodového odpoledne podíleli, a
těším se na další společné setkání.
Markéta Bouzková, sportovní komise (ĎZ 06/2013)

Dobrodružství na míru
Pionýrská skupina Rozmarýn - oddíl Sluníčko a kulturní a školská komise
MČ Praha-Ďáblice, uspořádala 8. září 2012 soutěžní odpoledne pod názvem
Rozloučení s prázdninami. Sluníčko nám přálo, děti soutěžily a bavily se s
úsměvy na tvářičkách. Přijela nás podpořit také firma Twint, v jejímž stanu
si děti vytvářely obrázky podle svých představ a fantazie. Naše pionýrské
vedoucí Lucinka Jeníčková a Zuzanka Kučerová se dětem v tomto vytváření
velice věnovaly a děti to bavilo, což bylo poznat dle nadšení a krásných
obrázků, které si děti s jásotem odnášely domů. Muzika nám vyhrávala a
občerstvení zajistila paní Kateřina Mušková. Každé dítko, které absolvovalo
soutěžní klání, na konci povzbuzovalo některého z rodičů ve skládání
vlaštovky. Musím říci, že někteří rodiče byli opravdu úžasní. Děti si
samozřejmě zasloužily ceny a magnetky na památku, že s námi prožily
,,Dobrodružství na míru a rozloučily se s prázdninami“. Chtěla bych touto
cestou poděkovat panu starostovi ing. Miloši Růžičkovi za podporu i pomoc
a paní Simoně Dvořákové za pomoc při realizaci této akce. Jsme rádi, že jste
se přišli pobavit.
Pionýrský oddíl Sluníčko (ĎZ 10/2012)

Boj s drakem
Občanské sdružení Našim dětem, o.s. v pátek 21. září 2012 uspořádalo
pro své děti v Ďáblickém háji tradiční Michaelskou slavnost. Děti se vydaly v
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červeném pláštíku a se symbolickým mečem v ruce na stezku odvahy vstříc
bájnému drakovi. A nejen to...
Léto skončilo. V našich srdcích nás ještě hřejí zážitky a vzpomínky z
prázdninového pobytu „Našich dětí“ v Krušných horách, ale příroda rychle
ztrácí svou sílu a houževnatost. Nastupující podzim tak otevírá prostor v nás
samotných a vyzývá k zamyšlení. Kam chceme naše bytí směřovat? Jak se
dokážeme vypořádat s nástrahami okolního světa? Máme dost odvahy a
síly postavit se novým výzvám - pomyslnému drakovi?
Rodiče z občanského sdružení Našim dětem, o.s. (www.nasimdetem.eu)
se snaží svým dětem zprostředkovat smysluplné zážitky v souladu s
přírodou a životními cykly. V září připravili pro své děti další z tradičních
slavností. Všechny slavnosti v průběhu roku představují pro děti a jejich
rodiče nevšední vybočení z rutiny všedního dne, a dají jim tak zažít pocit
výjimečnosti, pocit vzrušení. Slavnosti tvoří silné mezníky v čase a prostoru
každého z nás. A na to se dnes často zapomíná, na pravou podstatu
slavností bohužel často nezbývá čas...
Pásmo říkanek a písniček zahájilo setkání rodičů s dětmi v areálu zdraví
Ďáblického lesa. Následovaly hry zaměřené na rozvoj odvahy a síly. Třeba
oblíbené divoké přetahování, které nám vzdáleně připomnělo rytířské
turnaje. Nebo děti s šátkem na očích přecházely po klikaté kládě. Také si
mohly z proutěného košíčku vzít jablko, ale nejprve musely překonat svůj
strach a vylézt si pro něj do koruny stromu. Děti si samy vyrobily barevné
vlasaté komety, které pak prohazovaly zavěšenou obručí. Kouzelnou
atmosféru navodila loutková pohádka o statečném a vytrvalém Bajajovi,
který dokázal zachránit nešťastnou princeznu ze spárů strašlivého draka,
ačkoliv mu nikdo nevěřil.
Na závěr čekal ale děti skutečný boj s drakem, který se usídlil za
nedalekou skálou, odkud vycházel hustý dým. Každý bojovník si oblékl
červený královský plášť symbolizující statečné srdce, dostal do rukou
dřevěný meč a už jako odvážný rytíř se vydal sám po cestě lemované
zlatými valouny do dračí sluje. Jako odměnu za svou odvahu dostal každý
kus dračí šupiny nebo dračí zub. Ostatní ho na jeho cestě provázeli písní a
hrou na flétnu.
Mít odvahu k uskutečnění svého cíle je pro každého moc a moc důležité!
Markéta Salajová (ĎZ 11/2012)
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Co nám Centrum Sovička přineslo
Dovolte nám vrátit se téměř na sklonku roku o pár měsíců zpět. Do
období, kdy se Mateřské centrum působící v Ďáblicích několik let přeměnilo
na Centrum Sovička, o. s. a začalo pracovat především s našimi nejmenšími
občánky. Od letošního září na nás čekalo nové prostředí a nové lektorky,
které se za tu dobu seznámily s dětmi a postupnými krůčky si k nim našly
cestičky. Nyní společně pracujeme a rozvíjíme si svou dětskou tvořivost
a nekončící fantazii při zvládání základních technik malování a pohybu.
Hrátky nejen výtvarné a Pohybové hrátky si našly přízeň dětí i jejich
rodičů a staly se oblíbenými tak, že se k nám děti těší a chodí za námi
s úsměvem. Všichni se snažíme, aby děti získávaly všestranný rozvoj, který
prohlubuje jejich vztah s rodičem i s ostatními dětmi. Postupně a přirozeně
si osvojují pravidla kolektivní práce a spolupráce, rozvíjejí si svoji hrubou i
jemnou motoriku a prvky montessori pedagogiky.
Lucie Veselá (ĎZ 12/2012)

10.3 Aktivity a akce seniorů
12. 1.
26. 1.
9. 2.
23. 2.
8. 3.
11. 3.
22. 3.
19. 4.
25. 4.
31. 5.
14. 6.
20. 9.
21. 9.
4. 10.
18. 10.
6. 11.
24. 11.

Co dělat, aby tělo nebolelo - rehabilitační lékařka MUDr. Sládková
Na návštěvě v Indii - L. Veselá
Vzpomínky na Ďáblice - vzpomínky Z. Sobotky
Hvězdy nad Ďáblicemi - ing. V.Pribáň
Zapomínáte? My také! - ergoterapeutka K. Svěcená
Evropský den mozku
Nordic walking - M. Matušíková
Co přináší sociální reforma 2012 seniorům? - Š. Kozlerová
Nordic walking
Jarní výlet seniorů
Nordic walking v Ďáblickém háji
Nordic walking v Ďáblickém háji
Tai Chi – cvičení
Podzimní výlet seniorů
Nordic walking v Ďáblickém háji
Prevence trestné činnosti páchané na seniorech – beseda
Adventní setkání seniorů
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Pozvánka na besedy s hosty v Klubu seniorů
První setkání s hostem v ďáblickém Klubu seniorů se uskutečnilo 12. ledna.
Pozvaná rehabilitační lékařka MUDr. Petra Sládková si připravila téma Aby
nás tělo nebolelo, které do klubu v suterénu Obecního domu přilákalo
osmnáct seniorů. Samotná přednáška doprovázená názornými obrázky
promítanými na plátno trvala hodinu. Poté následovala rušná téměř
hodinová debata o bolestech zad, zdravé stravě, pitném režimu atd.
Z diskuse vyplynul velký zájem o pravidelné přednášky se zdravotní
problematikou. Příště by se mohlo besedovat např. o tom, jak si
s přibývajícím věkem udržet dobrou kondici i náladu.
Besedy v únoru a březnu
23. února od 14 hodin – Hvězdy nad Ďáblicemi – hvězdář z ďáblické
hvězdárny pan ing. Václav Přibáň nás seznámí s osobami a zajímavostmi
spojenými s historií místní hvězdárny, dále s typy dalekohledů používanými
v ďáblické hvězdárně, z nichž jeden je zajímavý i z hlediska mezinárodního.
V obrazové části se pak projdeme oblohou od našeho nejbližšího
kosmického souseda Měsíce až po nejvzdálenější objekty galaxie.
8. března výjimečně od 17 hodin – Zapomínáte? My také! – ergoterapeutka
Mgr. Kateřina Svěcená nám poví o tom, jak funguje paměť, proč
zapomínáme a jak se dá paměť udržet v dobré kondici. Také budeme mít
příležitost si svou paměť otestovat.
Evropský den mozku
Dne 11. března 2012 můžete s námi společně oslavit Evropský den mozku.
V přízemí Obecního domu budou od 10 do 12 hodin pro malé i velké
připraveny různé hry a hlavolamy, kterými procvičíte svou šedou kůru
mozkovou.
Na všechny hráče čeká malá odměna.
Za kulturní a školskou komisi Simona Dvořáková
Březen, za kamna vlezem
Nebo se půjdeme ohřát do klubu v suterénu Obecního domu...?
První příležitostí k tomu budeme mít 8. března. Po velmi úspěšné besedě
týkající se našeho fyzického zdraví, jsme zvolili téma o našem duševním
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zdraví. Zapomínáte? My také! Ergoterapeutka Mgr. Kateřina Svěcená nám
poví o tom, jak funguje paměť, proč zapomínáme a jak se dá paměť
celoživotně udržet v dobré kondici. Také budeme mít příležitost si svou
paměť zábavnou formou otestovat. Vzhledem k velkému zájmu občanů,
kteří chodí do práce, posunuli jsme začátek této čtvrteční besedy na 17.
hodinu.
22. března již opět od 14 hodin nám bude instruktorka České asociace
nordic walking paní Markéta Matušíková povídat o blahodárném vlivu této
nové sportovní disciplíny na zdraví člověka. Seznámí nás se speciálními
holemi a správnou technikou chození. Pokudmáte zájem, můžete si s sebou
přinést svoje hole a konzultovat s paní instruktorkou i své praktické dotazy.
...duben ještě tam budem
Na Zelený čtvrtek 5. dubna od 14 do 17 hod. bude v klubu v suterénu
Obecního domu probíhat Velikonoční dílna pod vedením paní Daniely
Tůmové, která se celý život věnuje ručním pracím (korálkování, paličkování,
drátování, síťování, pletení, háčkování apod.). Budeme společně zdobit či
vyrábět z různých materiálů vajíčka, kytičky, zajíčky, košíčky a jiné
dekorativní předměty, které se nám mohou hodit na velikonoční výzdobu
bytu. Na tuto akci jsou zváni nejen prarodiče, ale i rodiče se svými dětmi.
Organizátorky akce zajistí materiál, takže zájemci si na místě mohou sami
vyrobit to, co se jim zalíbí. Uvítáme všechny další tvořivé lidi, kteří by se na
Zelený čtvrtek přidali k paní Tůmové a o své dovednosti se podělili s
ostatními.
Touto akcí ještě aktivity Klubu seniorů před letními prázdninami končit
nebudou. Předpokládáme, že pravidelné besedy a přednášky budou
pokračovat až do začátku května. Všechny uvedené akce pořádané sociální
komisí MČ Praha–Ďáblice a Klubem seniorů se konají v klubu v suterénu
Obecního domu, Ke kinu 7 a jsou na ně zváni nejen senioři.

Čtvrtky v klubu aneb Z bohaté historie Ďáblic
V měsíci únoru jsme se dvakrát sešli v klubu v suterénu Obecního domu
na pravidelných čtvrtečních besedách. Témata besed Vzpomínky na Ďáblice
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a Hvězdy nad Ďáblicemi nepřilákala velké množství posluchačů, což ale
neubralo na kvalitě přednášek.
První besedu vedl ďáblický kronikář ing. Zdeněk Sobotka, který nás díky
množství barevných fotografií promítnutých na plátno, doprovozených
barvitým vyprávěním, provedl historickým centrem Ďáblic, které se od
pradávna rozkládalo v okolí dnešních ulic U Parkánu a Na Štamberku.
Prohlédli jsme si všechny původní ďáblické statky, které v časech svého
rozkvětu bývaly centrem místního života. Slyšeli jsme vyprávění o těžkých
zkouškách rodin statkářů, které po roce 1948 musely pod nátlakem a
hrozbami komunistických úředníků opustit svá sídla, po několik století
patřící jejich rodům. Stejný osud potkal také členy Rytířského řádu
Křižovníků s červenou hvězdou, kterým patřil největší místní statek přibližně
od roku 1233. Statky bez řádného hospodáře začaly chátrat a mnohé z nich
se dodnes nevzpamatovaly ze ztráty původního majitele. Naštěstí po letech
chátrání některé z nich našly nové majitele, kteří staré budovy opravují
velmi citlivě a díky nimž v Ďáblicích pomaličku začíná probleskovat
zapomenutá krása historického centra.
Čtrnáct dní poté nás v klubu v suterénu Obecního domu navštívil
astronom ing. Václav Přibáň z Ďáblické hvězdárny a Planetária Praha. Také
on své povídání zpestřil mnoha obrázky. Přednášku rozdělil na tři části:
Hvězdárna - Dalekohledy - Pozorování. Všechna vyprávění obsahovala
mnoho zajímavých informací, ale zejména první část stojí za zmínku.
Dozvěděli jsme se v ní, že v 50. letech minulého století žilo v Praze několik
nadšenců, které společný zájem o astronomii přivedl k aktivitě, na jejímž
konci stála Ďáblická hvězdárna. Mezi osobnostmi, které iniciovaly vznik
hvězdárny, byl pan Zdeněk Corn, dlouholetý ředitel ďáblické školy a
zakladatel astronomického kroužku. Spolu s dr. Wimmerem a partou
nadšenců vybudovali celou hvězdárnu za pouhých 18.000 Kč. Většina práce
byla vykonána dobrovolně o nedělích a většinu materiálu se nadšencům
podařilo sehnat velmi levně - např. na hrubou stavbu bylo použito 40
panelů, které zbyly ze stavby prvního panelového domu. Kovovou kostru
kopule svářel osobně pan ředitel Corn s dalšími pomocníky. Na odbornou
stránku stavby i pozdější fungování hvězdárny dohlížel dr. Hubert Slouka,
velký popularizátor astronomie.
Obě tyto besedy nás shodně upozornily na skutečnost, že i v Ďáblicích
máme místa, na která můžeme být patřičně hrdí. Jsou to například
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hvězdárna a historické centrum, bývalé statky a kaple Nejsvětější Trojice a
sv. Václava. A to nejen pro samotný význam a krásu staveb, ale i pro úsilí
konkrétních lidí, kteří se o jejich existenci nějakým způsobem zasloužili.
Barbara Tranová (ĎZ 03/2012)

Poděkování ďáblickým čarodějnicím, pozemským hasičům a babičkám s
pohádkovými buchtami
Jak jste sami viděli, slyšeli, ochutnali, den 30. 4. 2012 byl v Ďáblicích
skutečně veliký a myslím, že úspěšný. Ještě větší bylo (muselo být)
vynaložené úsilí všech, kteří se na přípravách a vlastní organizaci akce
podíleli. Většina jich je jmenována v článku paní Simony Dvořákové „Pálení
čarodějnic 2012“. Ale dovolte mi, abych jmenovitě právě jí - předsedkyni
školské a kulturní komise, poděkoval za její mimořádné nasazení, nápady a
desítky hodin práce, které je ochotna veřejnému životu v obci a našim
dětem věnovat.
Totéž platí pro paní Barbaru Tranovou, předsedkyni sociální komise,
nejen za její možná méně nápadnou, ale velmi potřebnou a promyšlenou
sociální práci. A platí to i pro babičky - kuchařky, z jejichž mlsných výrobků
jsem byl nejen já již poněkolikáté nadšen.
S radostí si také všímám rostoucí aktivity našich hasičů, jejich nových
nápadů a rostoucího zájmu, zejména dětí, o jejich činnost. Po nástupu do
funkce starosty jsem byl jediný člen/hasič z Ďáblic, a tak trochu jsem měl
pocit, že hasičárna je nejen zakletý, ale také spící zámek. Ale to se mění a
jsem za to rád.
Všem patří velký dík... a omlouvám se všem dalším aktivním, které jsem
tentokrát nejmenoval. Omlouvám se i čtenářům, kteří budou mít pocit, že
zabírám papír zbytečnými frázemi a trapnou chválou. Jsem přesvědčen, že
ti, co se rozhodli část svého času věnovat druhým, sice chválu pro sebe
skutečně nepotřebují, ale vnímají tento článek jinak.
Miloš Růžička (ĎZ 05/2012)
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Nordic walking
Letos se již potřetí vydáme do Ďáblického háje na ukázkovou procházku s
holemi, kterou opět povede instruktorka České asociace nordic walking paní
Markéta Matušíková. Ta nám pomůže nastavit si správnou výšku holí a
poradí nám, jak máme chodit, aby účinek chůze byl co největší.
Nordic walking získává čím dál tím více příznivců a bývá označován jako
„seniorský sport“, neboť se při něm aktivuje celé tělo nenásilným
způsobem. Oproti běžné chůzi se zapojují také svaly trupu a paží, spaluje se
větší množství energie a klouby nejsou tolik zatěžovány.
Ti, kdo se zúčastnili přechozích dvou vycházek, byli s jejich průběhem
natolik spokojeni, že jsme se domluvili vyrazit před prázdninami na ještě
jednu společnou procházku. Zveme na ni všechny zkušené chodce i ty, kteří
si chůzi s holemi chtějí třeba jen vyzkoušet. Není potřeba mít vlastní hole,
neboť paní instruktorka přiveze dostatek kvalitních holí k zapůjčení.
Barbara Tranová (ĎZ 06/2012)

Jarní výlet seniorů aneb Krajem mého mládí
Manžel dávno toužil podívat se do cukrovaru, zvláště Dobrovického,
který je v současné době jedním z mála dosud v provozu. Nejméně dvakrát
ročně jezdíme kolem, protože navštěvujeme moje příbuzné v nedalekém
Libichově a hřbitov v Rejšicích.
Své dětství jsem trávila u babičky ve Smilovicích, odkud pocházel můj
tatínek a jeho rodina. Loučeň, Chudíř, Jivák, Jabkenice byla místa, kam jsme
se jezdívali koupat a na výlety ke známým.
První zastavení jarního výletu bylo v Jizerním Vtelnu, kde jsme si mohli
prohlédnout zámek Stránov. Je situován v klidném, krásném prostředí ve
svahu. Právem je pokládán za jeden z nejpohádkovějších zámků, přestože je
hodně poničen a jeho interiéry byly po znárodnění vyrabovány. Po
znárodnění původnímu majiteli panu ing. Jaromíru Šimonkovi byl v
prostorách zámku umístěn dětský domov. Nebylo to ideální místo pro děti,
ale stále lepší, než žít někde v nuzném obydlí nebo venku. Děti tam bydlely
od roku 1952 až do roku 2000. Dochovala se původní kaple z patnáctého
století v gotickém slohu. Jednotlivé místnosti se proměnily v muzeum
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dětských kočárků i kočárků pro panenky od roku 1901. Z původní obrazové
galerie se dochovaly pouze dva obrazy, z toho jeden značně poškozen. V
místnostech se zachovaly původní křišťálové lustry, původní parkety 120 let
staré, krásná sbírka motýlů, které nasbíral dědeček původního majitele.
Dochovalo se loutkové divadlo staré asi 80 let. Jsou zachované kulisy i
loutky. Divadlo bylo velice oblíbené dětmi majitelů. Z 15 dětí se dospělého
věku dožilo pouze 6. Dnes je zámek vrácen panu Šimonkovi a ten se snaží
postupně opravovat poničené interiéry. Průvodce byl velmi příjemný a
dovedl osobitě vyprávět historii zámku i majitelů.
Po prohlídce zámku jsme zamířili přímo do Dobrovického cukrovaru. Je to
nejstarší cukrovar ze 7 zachovaných v dnešní době. Zde se zpracovává 14
tisíc tun řepy denně. Cukrovar získal na rekonstrukci dotaci z fondů EU.
Bývalý kravín se tak proměnil na muzeum zemědělských strojů pro
obdělávání cukrovky. Pěstování řepy od semínek je velice pěkně znázorněno
v pochozích vitrínách v podlaze. Stodola z 19. století se proměnila v
muzeum exponátů pro výrobu technického lihu z vylisovaných sladkých
cukrových šťáv. Rozšíření pěstování cukrové řepy pomohla Napoleonova
blokáda. Největší rozvoj byl v letech 1925, kdy byla cukrovka nazývána bílým
zlatem. Vědecká literatura od Acharda zachycuje pěstování cukru od roku
1802. Prohlídka cukrovaru byla velice poučná a průvodkyně podala
vyčerpávající výklad ke všem vystaveným exponátům, k celému výrobnímu
postupu i k historii majitelů cukrovaru rodu Thurn-Taxisů.
Po obědě jsme pokračovali na zámek Loučeň. Tento 300 let starý zámek
je majetkem rodu Thurn-Taxisů. Tento rod pohádkově zbohatl na poštovních
službách. Členové tohoto rodu byli velmi pracovití a podnikaví lidé. Některé
zámecké prostory prošly úpravou v roce 1911 v anglickém stylu, což
dokládají dřevěné kazetové stropy a dřevěné obklady stěn. Jiný salonek je v
čínském stylu, protože pan majitel byl v Číně a dovezl nějaké čínské
vybavení. Nejstarším majitelem byl Alexandr von Thurn-Taxis, který měl v 80
letech ještě nemanželskou dceru. V jeho době navštěvoval zámek často
Bedřich Smetana, který žil u své dcery v nedalekých Jabkenicích, kde je do
dnešní doby zachováno jeho muzeum. Často spolu hráli - Alexandr na
housle a Smetana na klavír. Ve vitríně je uložena skladba Z domoviny, kterou
panu majiteli v roce 1882 Smetana věnoval. Alexandr měl rád koně,
vychovával je pro soutěže a ve výcviku jezdeckých koní mu pomáhal bratr
mého tatínka, kterého si kníže velice oblíbil. Strýc o knížeti rád vyprávěl.
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Erich von Thurn-Taxis studoval v Anglii a po svém návratu přivezl z Anglie v
roce 1889 jako první hadrovou merunu a začal učit fotbal. První utkání se
tehdy hrálo v zámecké zahradě. Erich se rychle odklonil od koní a pořizoval
si automobily.
V zámku je překrásná knihovna, která je v původním anglickém stylu se
zajímavě řešeným schodištěm k horním knihovnám. Jsou tu zachovány také
pohádkové knihy a ilustrace princezny Marie. Průvodce zámkem byl velice
šaramantní pán, dokonale znalý historie zámku i celého rodu. Představil se
jako komorník a jeho dokonalé dobové oblečení i vystupování tomu
odpovídalo. Ještě snad zmínka, že zámek byl od roku 2000 rekonstruován a
znovu otevřen 7. 7. 2007. Velice krásně je upraven zámecký park a 10
labyrintů. Vzhledem k tomu, že při konci prohlídky zámku začalo velmi silně
pršet a bylo již dost pozdě, nebylo na prohlídku parku dost času, tak
budeme muset příště třeba jenom navštívit park.
Ráda bych poděkovala touto cestou naší průvodkyni paní Vlaďce
Němcové za její trpělivost a vstřícnost. Doufám, že tento výlet nebyl
poslední a že se můžeme těšit zase na podzimní.
Eva Vacková (ĎZ 07-08/2012)

Ohlédnutí za aktivitami našich seniorů
Kurz angličtiny
Na podzim loňského roku se na mne obrátila sociální komise MČ PrahaĎáblice, jestli bych neměla zájem vést kurz angličtiny pro začátečníky seniory. Jsem rodilá mluvčí, proto se na mě často někdo obrací s prosbou,
abych ho učila. Moje zkušenosti jsou však spíše s konverzací s pokročilými
studenty. Přesto se mi tuto nabídku učit nechtělo odmítnout a udělala jsem
dobře. Každý pátek jsem měla radost ze svých studentů, kteří od listopadu
udělali veliký pokrok. Už umí klást otázky, z kladné věty udělat zápornou,
naučili se používat čtyři časy... a v září začne opakování a pokračování.
Karolina Kovtun, lektorka angličtiny
„Kurz angličtiny pro seniory začal v listopadu loňského roku celkem
nesměle. Ze začátku se kurzu účastnily dvě studentky, v prosinci jsem se
přidal já a začátkem roku se počet účastníků rozrostl na 9 studentů seniorů. Nyní, na konci našeho školního roku, můžeme bilancovat. Kurz pod
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vedením lektorky Karoliny Kovtun hodnotíme jako velice úspěšný, nebylo to
jen nějaké scházení se z dlouhé chvíle. Naše lektorka Karolina nás nenechala
ani na chvilku zahálet a dnes můžeme říci, že jsme se dostali s výukou
angličtiny opravdu daleko.“
- z dopisu účastníka kurzu Vladimíra Trči z června t. r.
Pár slov o počítačovém kurzu pro seniory
V dnešní době jsou počítače neodmyslitelnou součástí našeho života stále více se dostávají do popředí zájmu celé naší společnosti - a práce s
nimi se stala téměř nutností pro všechny společenské i věkové vrstvy.
Nejinak je tomu i v případě seniorů, kteří díky počítačům a internetu
rozvíjejí svůj osobní potenciál, procvičují své duševní schopnosti, rozšiřují si
všeobecný rozhled a vzdělávají se.
Poté, co jsem převzala vedení kurzu po ing. Mašikovi, pro mě bylo
radostným zjištěním, že účastníci počítačového kurzu pro seniory už s
počítačem leccos uměli, nicméně si potřebovali své dovednosti zopakovat a
prohloubit. Velice mě potěšil jejich neustálý zájem jak o další možnosti PC,
tak i o nové programy, které by jim pomohly v jejich aktivitách - a těch mají
naši senioři neuvěřitelně mnoho.
Vytvořil se perfektní tým, všichni byli velice činorodí, zvídaví a hlavně milí
a přátelští, což dohromady vytvořilo nádhernou srdečnou atmosféru ve
vyučovacích hodinách.
Na konci kurzu jsem s potěšením zaslechla: „Co jsem potřebovala, to
jsem se naučila.“, „Počítače už se nebudu bát.“, „Určitě přijdu zas.“
Tímto bych ráda oslovila další seniory, kteří by se chtěli naučit pracovat s
počítačem, ale bojí se, že to nezvládnou. Přijďte mezi nás, neostýchejte se a
počítač se stane vaším kamarádem. Otevřou se vám neomezené možnosti k
získání jakýchkoliv informací, což vám pomůže ve vašich zájmech a také při
komunikaci s vašimi dětmi, vnoučaty, kamarády, ať už jsou kdekoli.
Po krátké prázdninové přestávce se kurzy rozběhnou znovu na začátku
října letošního roku, a to jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.
Taťjana Zapletalová, Ing., vedoucí kurzu
„Počítačový kurz pod vedením pana ing. Ladislava Mašiky i paní ing.
Taťjany Zapletalové byl výbornou aktivitou pro seniorskou kategorii. Oba
dva lektoři svým kamarádským přístupem rozšiřují naše vědomosti,
upozorňují na novinky a aktuality, aby nás seniory práce na počítačích
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především bavila a byla nám i dobrým a spolehlivým pomocníkem ať již při
internetových nákupech nebo různých potřebných vyhledáváních.“
Jitka Seidlová, účastnice kurzu
Zdravotní cvičení
Cvičení pro seniory probíhalo v uplynulém školním roce v tělocvičně
Obecního domu v úterý a ve čtvrtek a navštěvovalo ho celkem 15 cvičenců.
Cvičení bylo zaměřeno na seniory se závažnou poruchou pohybového
aparátu spojenou s bolestí páteře a kloubů, kteří nemohou docházet na
běžná skupinová cvičení. Snažila jsem se maximálně respektovat
individuální pohybové možnosti jednotlivých cvičenců a „ušít“ všem cviky
na míru. Délka i obsah jednotlivých lekcí se vždy řídil aktuálním stavem
cvičenců. Začínalo se obvykle úvodním rozhýbáním a protažením.
Následovalo individuální vyšetření a případné uvolnění zablokovaných a
bolestivých míst.
Každý cvičenec během lekce předvedl několik konkrétních cviků, které
pak cvičili všichni společně. Na samotný závěr bylo zařazeno krátké
zopakování všech předvedených cviků. Každý senior odcházel se znalostí
toho, co by měl cvičit, co naopak ne, a jaká pohybová aktivita je pro něj
optimální.
Dokladem toho, že pravidelná a správně prováděná pohybová aktivita má
smysl, je fakt, že u všech seniorů došlo ke zlepšení schopnosti pohybu a
ústupu bolestí. Co je ale nejdůležitější, že všichni účastníci cvičení začali
cvičit pravidelně ve svém domácím prostředí.
V lekcích budeme pokračovat od září 2012. Oba kurzy jsou již plně
obsazeny, přesto se noví zájemci mohou přihlásit a budeme se snažit najít
vhodné řešení.
MUDr. Petra Sládková, rehabilitační lékařka, vedoucí kurzu
Plavání v Neratovicích
Na podzim loňského roku začalo pravidelné plavání v krytém bazénu v
blízkých Neratovicích podporované sociální komisí. Sešla se skupinka plavců,
pro které je návštěva bazénu společným zážitkem. Vyzkoušeli jsme různé
dny v týdnu, ale jednoznačně vyhrál pátek odpoledne, kdy je plavání klidné
a pohodové. Páteční navečer je pro řadu seniorů tou nejlepší zábavou s
plným sportovním vyžitím. Plavání v Neratovicích si získává stále větší oblibu
mezi ďáblickými seniory.
Jitka Seidlová, plavkyně
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Těší nás, že aktivity seniorů pořádané ďáblickou sociální komisí se
setkávají se zájmem a přinášejí užitek a potěšení všem, kdo se jich účastní.
Sociální komise MČ Praha-Ďáblice (ĎZ 07-08/2012)

Příjemné odpoledne pro seniory
24. listopadu 2012 se konalo „předadventní setkání ďáblických seniorů“,
které každoročně organizuje obec, přesněji sociální komise.
Jsem přesvědčen, že málokterý občan příslušného věku odmítl osobní
pozvánku na toto setkání, které se konalo v hezky vyzdobených prostorách
místní školy.
Již před naším příchodem byly stoly obtěžkány chlebíčky z lahůdkářství v
Bořanovicích, cukrovím od cukrářských učňů z Kobylis a ovocem. Uvítala
nás předsedkyně sociální komise Mgr. Barbara Tranová s přáním
příjemného odpoledne i následných dnů předvánočních a vánočních.
Následoval projev starosty Ing. Miloše Růžičky, který se nesl v podobném
duchu.
Kdo se dosud ostýchal při projevech hodovat, nyní nastala ta pravá
chvíle. A plný žaludek je základ spokojenosti. Také pití bylo dostatek: od
kávy a čaje k vánočnímu punči - specialitě vedoucí školní jídelny paní
Petříkovové. O přípravu i spokojenost všech se staraly nejen členky komise,
ale také jejich ratolesti.
Dlouhou dobu nás bavil písničkami z našeho mládí s vlastním
doprovodem na akordeon pan Milan Miškařík, člen klubu harmonikářů
Františka Kopeckého z Prahy 8. V příjemném prostředí a při dobré náladě
jej mnozí zpěvem doprovázeli.
Znovu je třeba poděkovat všem, kteří přispěli ke zdaru úspěšné akce. To
znamená i dětem ze školní družiny, jejichž krásná vánoční přání jsme si
odnesli domů.
Ing. Zdeněk Sobotka, Dr.Sc. (ĎZ 12/2012)
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Činnost sociální komise MČ Praha-Ďáblice v roce 2012
Práce v komisích městské části je vždy dobrovolná a všichni členové ji
vykonávají ve svém volném čase. Odměnou je především dobrý pocit z
práce vykonané pro druhé a malé finanční ocenění od obce na konci
kalendářního roku.
V roce 2012 pracovalo v sociální komisi sedm aktivních členek (Lydie
Veselá, Josefa Tomková, Jana Kacovská, Marcela Mašínová, Petra Sládková,
Vlaďka Němcová, Barbara Tranová). Každý měsíc (kromě letních prázdnin)
se členky komise scházely na schůzkách a projednávaly podklady pro svou
práci.
V roce 2012 sociální komise vykázala tuto činnost:
Jednorázové akce:
• besedy pro seniory v klubu v suterénu Obecního domu (9x) - pozvaní
hosté: rehabilitační lékařka MUDr. Petra Sládková, Lydie Veselá o cestě do
Indie, kronikář ing. Zdeněk Sobotka, hvězdář ing. Václav Přibáň,
ergoterapeutka Mgr. Kateřina Svěcená, instruktorka Nordic walking
Markéta Matušíková, sociální pracovnice Mgr. Štěpánka Kozlerová,
zahradní architektka ing. Lenka Stroblová a zahradník Rubén Monserrat,
policista nprap. Jiří Havel
• jarní a vánoční tvoření (2x): vyrábění papírových květin a vánočních
ozdob s paní Danielou Tůmovou se konalo v Obecním domě a v základní
škole
• společné vycházky Nordic walking s instruktorkou v Ďáblickém háji (5x)
• výlety seniorů (2x) - jarní výlet: na zámky Stránov a Loučeň a do
cukrovaru v Dobrovici, podzimní výlet: na hrad Český Šternberk, do
pivovaru Velké Popovice a do muzea těžby zlata v Jílovém u Prahy
• vítání nových občánků Ďáblic v Obecním domě - přivítáno bylo 13 dětí
• adventní posezení seniorů v jídelně základní školy pro občany nad 70
let
• koláčky našich babiček (2x) - ďáblické seniorky napekly koláčky pro
akce Pálení čarodejnic v areálu U Holců a vernisáž výstavy Tomáš Janouška
v základní škole
Pravidelné aktivity pro seniory:
Sociální komise již druhým rokem organizuje aktivizační kurzy pro
ďáblické seniory. Tyto kurzy, které probíhají během školního roku,
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navštěvovalo přes 50 seniorů. Někteří aktivnější senioři se účastnili i více
kurzů z této nabídky:
• rehabilitační cvičení - lektorka: MUDr. Petra Sládková - horní sál
Obecního domu, cvičení ve dvou skupinách dvakrát týdně
• angličtina - lektorka: Mgr. Karolina Kovtun - suterén Obecního domu,
1x týdně
• PC kurzy - lektorka: ing. Tatjana Zapletalová - Obecní knihovna, výuka
ve dvou skupinách dvakrát týdně
• Tai Chi pro seniory - lektorka: Iva Lhotská - suterén Obecního domu, 1x
týdně
• plavecké permanentky na 10 vstupů do bazénu v Neratovicích (obec
hradí 50% ceny)
Gratulace jubilantům
Členky sociální komise vykonaly 65 návštěv u jubilantů - s kyticí, přáním a
dárkovou poukázkou v hodnotě 500 Kč.
Bytová politika, žadatelé o byt
Členky sociální komise provedly 12 místních šetření za účelem zjistění
sociální situace osob v souvislosti s jejich žádostmi o byt nebo kvůli pomoci
při řešení jejich složité sociální situace.
Zapsala Barbara Tranová, předsedkyně sociální komise

10.4 Ďáblické náměstí
18. 1.
26. 1.
31. 5.
28. 6.

Projekt Ďáblice hledají své náměstí
Finále projektu Ďáblice hledají své náměstí
Ďáblice hledají své náměstí - beseda
Oslava nového ďáblického náměstí

Nové náměstí – zatím jen ve škole
Ve čtvrtek 26. ledna v podvečer jsem se vydala do základní školy. Čekala
jsem leccos, ale moje překvapení bylo obrovské. Aula i přilehlé prostory v
přízemí byly plné modelů vytvořených buď kolektivně ve třídě nebo
jednotlivými dětmi. Nedokázala jsem je ani spočítat a na pečlivou prohlídku
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bych potřebovala hodně času. Nápadité a krásně barevné, některé téměř
profesionálně vytvořené, z papíru, modelovací hmoty či jiných materiálů,
jen zřídka na nich chyběla cukrárna či fontána. Tak si to přejí děti. Při
vyhlašování vítězných modelů, kdy si některé děti poprvé v životě
vyzkoušely, co to je mluvit do mikrofonu, bylo spousta legrace. Bavili se i
rodiče a učitelé, když děti sdělovaly svoje postřehy a líčily atmosféru, v níž
modely vznikaly.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na přípravě i samotném průběhu
večera podíleli. V prvé řadě dětem, které všem přítomným připravily
nezapomenutelný zážitek, pedagogickým pracovníkům, Občanskému
sdružení pro Ďáblice, především předsedkyni paní Karolině Kovtun a další
dobré duši celé akce, paní Věře Prokešové. Nesmím zapomenout na
architekty, kteří s dětmi spolupracovali, pana Ing. Petra Hlaváčka,
proděkana fakulty architektury ČVUT, paní Annu Háblovou a v neposlední
řadě na pana starostu Ing. Miloše Růžičku, který má na úspěchu celého
projektu velký podíl.
Práce dětí by neměly skončit kdesi ve skříních či snad dokonce v
popelnici, je proto dobře, že se nyní hledají prostory k jejich vystavení.
A co napsat na závěr? Teď už je řada na nás, dospělých, co z dětských
nápadů uskutečníme, aby se našim dětem či vnukům alespoň některá z
jejich přání splnila.
Tatjana Dohnalová (ĎZ 02/2012)

Ve čtvrtek 26. ledna 2012 se v sále základní školy uskutečnilo setkání dětí,
rodičů a pedagogů, na němž byly vyhlášeny vítězné žákovské modely,
výkresy i literární vize budoucího ďáblického náměstí. Velký dík za vydařené
setkání patří pedagogům a vedení školy, která se zapojila do projektu
„Ďáblice hledají své náměstí“ tím, že historii Ďáblic a otázku náměstí učinila
součástí školního vzdělávacího projektu. Děti z prvních až devátých tříd na
modelech a výkresech náměstí pilně pracovaly celé pololetí, což bylo znát
na překvapivě vysoké kvalitě finálních návrhů. Odborná porota stanovila
deset kategorií, podle kterých byly modely hodnoceny a oceňovány. Hledal
se tak například model nejpromyšlenější, stejně jako návrh nejbarevnější.
Mnohdy bylo obtížné rozhodnout, které modely vyzdvihnout jako
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nejzdařilejší. Pochvalu a uznání si zasloužili všichni. Na slavnostním
předávání cen děti a jejich učitelky za velkého zájmu publika představily, jak
jejich projekty vznikaly a s čím se při vytváření návrhů potýkaly. Nezbývá
než doufat, že budoucí náměstí bude přinejmenším tak dobře promyšlené,
jako tomu bylo u řady modelů a výkresů, a že se bude líbit dětem i
dospělým tak, jako se jim líbily výtvarné kreace vystavené v prostorách naší
školy.
Za Občanské sdružení pro Ďáblice Karolina Kovtun (ĎZ 02/2012)

Náměstí ďáblických dětí
Žáci naší základní školy během podzimních měsíců přemýšleli o
podobách budoucího ďáblického náměstí. Vyvrcholením úsilí dětí v rámci
projektu „Ďáblice hledají své náměstí“ bylo představení a ocenění
výtvarných i slovesných kreací a návrhů na lednovém setkání v sále školy.
Položili jsme tři otázky těm, kteří děti při jejich hledání ďáblického
náměstí provázeli a podporovali.
Co považujete za největší přínos „dětské“ části projektu?

Jana Chmátalová (zástupkyně ředitelky ZŠ):
O tom, čím děti práce na projektu může obohatit, jsem psala v
prosincovém čísle Ďáblického zpravodaje. Přínosů je samozřejmě více –
možnost prosadit a obhájit svůj názor nebo přání, kolektivní práce,
spolupráce. Ta probíhala nejen mezi dětmi, ale mnozí zapojili do výroby
projektů i svoji rodinu. Děti chodily na průzkumy, přemýšlely více o místě,
kde žijí, více ho poznávaly a dostaly možnost se vyjádřit k jeho eventuální
proměně. Je obtížné vybrat největší přínos, protože pro každého to může
být něco jiného.
Petr Hlaváček a Anna Háblová (architekti, studio Headhand):
Za největší přínos považujeme pokračování v diskuzi o budoucnosti
ďáblického náměstí, které má v Ďáblicích jistou historii i tradici. Může se
zdát, že mnohaleté diskutování nepřineslo až tak velké a viditelné změny,
jaké by odpovídaly strávené energii a uběhlému času. Jde však i o přijetí
veřejného prostoru jako veřejného tématu, o to, aby na něj nezapomínaly
ani naše děti, díky kterým se náměstí třeba stane skutečností.
Karolina Kovtun (Občanské sdružení pro Ďáblice):
Největším přínosem je to, že děti přemýšlely o tom, co by se na náměstí
nejvíc hodilo. Nemyslely přitom jen na sebe, ale na celé Ďáblice. Mluvily o
náměstí s rodiči a prarodiči, mezi sebou, se svými učitelkami a učiteli. To
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znamená, že se díky dětem mnoho lidí v Ďáblicích tím či oním způsobem
zapojilo do vytváření podoby budoucího náměstí.
Miloš Růžička (starosta MČ Ďáblice):
Veřejná diskuse na toto téma, které se díky projektu mohly účastnit i
naše děti, je důležitá mimo jiné proto, že se jasně ukazuje, jak velké
společenské - mezilidské - sousedské napětí často vyvolává dnešní život ve
velkoměstě. V našem případě navíc život na okraji velkoměsta, v
rozvojovém nestabilním území. Respekt k soukromému na straně jedné a
úcta k hodnotám a uznání důležitosti potřeb celé komunity na straně druhé
se naší společnosti zatím nedaří dát do rovnováhy. Výrazně nás rovněž
ovlivňuje prohlubující se celospolečenská, zejména ekonomická krize.
Vstupujeme do období, kdy bude stále složitější rozvíjet materiální
vybavenost obce. Pokud široký okruh ďáblických občanů nepřijme
myšlenku veřejného prostoru náměstí za svou, kvůli sobě a zejména kvůli
svým dětem, pak nic podstatného „veřejného“ nevznikne. Při rozhovorech
s architektem Hlaváčkem jsem opakovaně ocenil jeho názor, že veřejný
prostor je vážným tématem dnešní doby. Prožíváme invazi soukromých
zájmů do veřejného prostoru, které často narážejí na silnou negativní reakci
veřejnosti. Současně však neumíme ve veřejném prostoru žít. Společnost je
atomizována množstvím osobních zájmů či nezájmů. Bylo tedy na místě
položit otázku o veřejném prostoru Ďáblic nejmladší generaci, která tento
trend může zvrátit. Kdy? Uvidíme. Možná to ani není podstatné, důležité je
stále se snažit. V tomto směru je mi vidění světa skrze periodu volebních
období ukradené.
Mohou být dětské kreace inspirací pro dospělé?

Jana Chmátalová (zástupkyně ředitelky ZŠ):
Spokojenost našich dětí je i naší spokojeností. Ten, pro koho toto platí, se
jistě zajímá o přání, potřeby a touhy dětí a nechá se jimi inspirovat.
Domnívám se, že je správné zjišťovat a zohledňovat přání a názory dětí v
některých plánech a rozhodnutích, o kterých si myslíme, že jsou pouze věcí
dospělých.
Petr Hlaváček a Anna Háblová (architekti, studio Headhand):
Inspirující jsou už jen díky tomu, že je děti konzultovaly se svými učiteli i
rodiči. Samozřejmě že děti si často do návrhů projektují svá přání
odpovídající jejich věku. Je ale důležité, že se učí pracovat se svým sídlem a
s veřejným prostorem. Ďáblice jsou okrajovou a jedinečnou obcí Prahy,
která by si měla svou jedinečnost chránit. Proto je třeba každý zásah pečlivě
promýšlet. Workshop s dětmi je proto v tomto směru cennou zpětnou
vazbou.
Karolina Kovtun (Občanské sdružení pro Ďáblice):
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Jsem přesvědčená, že ano. Pro mě osobně bylo velice inspirativní být
svědkem toho, jak děti pilně pracovaly a jak komplexně přemýšlely.
Kdybych měla já sama vytvořit plán náměstí, určitě by byl fádnější a méně
nápaditý. Děti také dokázaly společně diskutovat nad tím, co na náměstí
umístí, a dokázaly řešit svoje konflikty. Doufám, že až přijde řada na nás
dospělé, budeme také schopni podobné spolupráce.
Miloš Růžička (starosta MČ Ďáblice):
Vše krásné a myšlenkově hluboké vzniká skrze dětské vidění světa, díky
silnému emocionálnímu vhledu. Takové „dítě“, takové vlastnosti jsou ukryty
v každém z nás, v každém věku. Je jen potřeba nestydět se za ně,
nepotlačovat je, chápat je jako součást naší reality. Dětská konference pro
mne byla velkým zážitkem umocněným navíc tím, že jsem jej mohl sdílet s
přítomnými rodiči, učiteli a návštěvníky. V projektu jde hodně právě o
spolupráci dětí, pedagogů a rodičů. Jde o sondu do našeho „ďáblického
společenství“.
Překvapily děti něčím? Pokud ano, čím?

Jana Chmátalová (zástupkyně ředitelky ZŠ):
Děti nás neustále něčím překvapují. Při práci nad modely nás překvapily
nebývalou shodou ve svých přáních. Například téměř všichni chtějí v
Ďáblicích pěknou cukrárnu, hodně se mluvilo o možnostech sportovního
vyžití. Děti překvapily také tím, jak vážně a zodpovědně přistoupily k
plánování a realizaci svých projektů. Je vidět, že se o dění a budoucnost
místa, kde žijí, zajímají.
Petr Hlaváček a Anna Háblová (architekti, studio Headhand):
Překvapila nás kvalita prací a v některých případech i profesionální
přístup, kdy děti zpracovávaly ankety nebo se snažily návrh co nejvíce
zasadit do reálného prostředí. Bylo velmi těžké práce hodnotit, protože ze
všech byla cítit kreativita i radost z práce.
Karolina Kovtun (Občanské sdružení pro Ďáblice):
Překvapila mě barevnost a kreativita dětských modelů. Samozřejmě že
jsem věděla, že děti mají fantazii, nečekala jsem však, že tuto svoji přednost
tak úspěšně využijí. Každý model, každý návrh je unikát. Na některých
modelech je znát kolektivní spolupráce, na jiných samostatnost budoucího
architekta. Mezi projekty snad není jediný, který by postrádal vlastní energii
a za nímž bychom netušili příběh.
Miloš Růžička (starosta MČ Ďáblice):
Překvapilo mne, že děti neinklinovaly k nejasným futuristickým
představám, ale dávaly přednost osvědčeným formám náměstí s tradičními
funkcemi. Používaly přitom neotřelé výrazové prostředky, veselé organické
tvary a barvy. Silný důraz kladly na prvek společného sdílení veřejného
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prostoru s druhými. Součástí řady dětských projektů bylo kino, které má v
daném místě svoji tradici. Děti ho vnímají jako prostor pro sdílení zážitků s
kamarády. V minulých letech jsme si prožili expanzi tzv. multiplexů, které
tradiční formu městského kina popírají. Možná je ale již čas uvažovat o
městských projektech, které dají vzniknout malým klubovým kinům. Pokud
by měly vazbu například na víceúčelový taneční sál, kavárnu a další funkce a
služby, mohly by být místy vzájemného setkávání. Příprava takového
projektu by byla náročná a vyžadovala by ještě další veřejnou debatu.
Dětské projekty také potvrdily můj názor, že nám chybí vhodný prostor pro
setkávání mládeže, která již vyrostla z dětských hřišť, pro kterou ale prostor
Ďáblic ještě není příliš těsný. Prostor setkávání a komunálních aktivit by
jistě uvítali senioři a také maminky, které jsou v této krásné i nelehké
životní etapě hodně vázány ke svému bydlišti.
Dušan Andrš (ĎZ 03/2012)

Oslava náměstí
Ve čtvrtek 28. června 2012 se v areálu u Krále Holce - ve stínu vysokých
stromů i na rozpáleném hřišti - uskutečnila Oslava náměstí. Silné bouřky a
deště, které koncem června často přicházely, si na tento den vzaly
dovolenou, slunné a teplé počasí venkovní akci velmi zpříjemnilo. Program
začal v 16 hodin výtvarnou dílnou a soutěžemi pro děti, které připravil
pionýrský oddíl pod vedením Jarky Kučerové a Petra Jeníčka. Mateřské
centrum Ďáblice nachystalo aktivity pro nejmenší děti. Děti se výborně
bavily, lítaly od jednoho stánku k druhému, sbíraly body a radovaly z
odměn. Mumraj zpříjemnila hudba a mezi dětmi neúnavně procházel pes
Pio. Kdopak to asi byl?
Program pokračoval od 18 hodin vystoupením dětského loutkového
souboru s představením Žabí království. Postupně se děti i ostatní účastníci
oslavy přesunuli na trávník a lavičky u dětského hřiště, kde začala hudební
část večera. Nejdříve vystoupila kapela Hradní duo, později též kapela The
Idlers. Občerstvení zajistili pánové z nově otevřené ďáblické restaurace –
Battistovy cihelny.
Po celou dobu oslavy byly u plotu vystaveny čtyři panely informující o
projektu „Ďáblice hledají své náměstí“ a o historii prostoru, v němž má
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nové náměstí vzniknout. Občané měli možnost seznámit se s jednotlivými
variantami náměstí, popřemýšlet o jejich kladech a záporech, popovídat si
o nich se sousedy. K dispozici byly anketní formuláře, jejichž
prostřednictvím mohli lidé sdělit svůj názor na velikost a podobu budov,
rozsah zeleně či povahu sportovních a jiných zařízení.
Proč vlastně oslava náměstí? Když se minulé léto projekt „Ďáblice hledají
své náměstí“ chystal, bylo zřejmé, že za rok nevznikne nová stavba ani
nedojde k proměně zanedbaného prostoru. Chtěli jsme oslavit úspěšné
završení projektu, jehož smyslem bylo zapojit občany Ďáblic do hledání
nápadů a inspirace pro budoucí náměstí. Chtěli jsme též oslavit návrhy a
plány, které z tohoto hledání vzešly. Na řadě setkání, která byla součástí
projektu, se často mluvilo o tom, proč jsou náměstí důležitá a k čemu
slouží. Oslava náměstí byla vlastně ukázkou toho, k čemu náměstí sloužila v
minulosti a k čemu by měla sloužit i dnes. Sešli se na ní bližší i vzdálenější
sousedé, děti si pohrály, lidé si prohlédli výstavu, podávalo se jídlo, hrálo se
divadlo, starosta řečnil, hudba hrála, bylo i kde se zastavit, posedět...
Projekt „Ďáblice hledají své náměstí“ skončil a nezbývá než poděkovat
všem, kteří se na něm podíleli a pomáhali. Nejprve bych chtěla poděkovat
svým kolegům z Občanského sdružení pro Ďáblice. Nadaci Via vděčíme za
grant, bez něhož by projekt nebyl myslitelný. Velký dík také patří panu
starostovi Miloši Růžičkovi, který projekt inicioval a architektům Anně
Háblové a Petrovi Hlaváčkovi, kteří dokázali, že jsou nejen odborníky, ale
také lidmi, kteří dovedou úžasně komunikovat s dětmi. Děkuji vedení a
učitelskému sboru základní školy, která byla vůči projektu velmi vstřícná a
poskytla všem žákům prostor k vymýšlení a zhotovování vlastních modelů a
návrhů náměstí. Děkuji paní knihovnici za možnost pravidelných setkání v
obecní knihovně a za poskytnutí výlohy pro výstavu modelů. Děkuji panu
kronikáři za poskytnutí informací a fotografií z kroniky. Děkuji Kulturní a
školské komisi, zejména Simoně Dvořákové, za pomoc při přípravě Oslavy
náměstí a Pionýrskému oddílu za přípravu bohatého dětského programu.
Děkuji rodině Průšových za občerstvení pro účastníky oslavy. Děkuji
Jonathanu Veselému za focení a pomoc při oslavě. Děkuji Star Production
za bezplatné zapůjčení lavic a stanu. Pokud jsem na někoho zapomněla,
moc se omlouvám.
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Přeji všem krásné léto a těším se na další společná setkání. Držím
ďáblickému náměstí palce. Jak pravili žáci 4. A: „Ďáblice...s náměstím nebo
bez náměstí...hlavně, aby nám tu bylo dobře!“
Karolina Kovtun (ĎZ 07-08/2012)

Vážený pane starosto,
chtěla bych Vám touto cestou poděkovat jménem svým a hlavně našich
dětí za uspořádání akce „Oslava náměstí“, v jehož rámci probíhaly akce
určené dětem. Děkujeme PS Rozmarýn, oddílu Sluníčko za výbornou
organizaci a hlavně za nápad toto pro děti vytvořit. Výtečná akce, výborné
koláčky tety Jarky, další občerstvení a příjemná hudba. Budeme se těšit, že
našim dětem vytvoříte nové sportoviště i s klubovnou, kde se bude oddíl
Sluníčko nadále scházet a zpříjemňovat odpoledne. Již teď navštěvuje syn i
spousta jiných dětí tento oddíl a je nadšený z toho, co se zde vše nové
naučí a jak se mu trpělivě věnují vedoucí Jarka a Petr.
Rodina Melzerova

Jaké představy mají ďábličtí občané o budoucím náměstí?
(výsledky ankety provedené při červnové Oslavě náměstí)
Z odpovědí na anketní otázky vyplývá, že většina respondentů dává
přednost velkorysejším variantám architektonického řešení prostoru
budoucího ďáblického náměstí. Zastánci větších variant, označených jako
XXL a XL, vyzdvihují lepší šance na udržení celoročního provozu sportovních
a společenských zařízení, naopak ti, kdo upřednostňují menší varianty,
označené jako M a S, vnímají jako přednost menší zastavěnou plochu a
větší podíl zeleně.
Většina respondentů se shoduje na tom, že součástí nového centrálního
prostoru by mělo být multifunkční sportoviště určené dětem i dospělým
všech věkových kategorií. Řada respondentů se přimlouvá za to, aby bylo
pamatováno na skatepark, lezeckou stěnu či lanovou dráhu. Svůj prostor by
na sportovišti také chtěli nalézt ti, kdo se rádi projedou na kolečkových
bruslích. Někteří dotázaní rovněž navrhují, že by v zimě mohla být plocha
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sportoviště přeměněna na kluziště s přírodním ledem. Herní prvky určené
dětem by měly být z přírodních materiálů, nedílnou součástí sportoviště by
podle představ některých respondentů měly být stromy, tráva, kameny a
voda. Některé anketní lístky rovněž navrhují, aby tato část centrálního
prostoru Ďáblic měla charakter přírodního, neorganizovaného prostoru,
který by se díky netuctovému, avšak citlivému architektonickému řešení
odlišoval od běžných veřejných sportovišť.
Společenský prostor, s nímž je počítáno ve všech variantách, je většinou
vnímán jako kombinace klubovny a kavárny či čajovny. Mírná převaha
respondentů se přimlouvá za prostornější objekt, v němž by bylo možné
nejen posedět s přáteli a známými, ale který by též posloužil jako prostor
pro konání nejrůznějších setkání, přednášek, seminářů, kurzů, kroužků,
koncertů či představení. Jak upozorňují někteří dotázaní, nemělo by se
rovněž zapomenout na koutek určený dětem a na bezbariérový přístup do
celého objektu. Vedle sociálního zařízení by v objektu nemělo chybět
bezdrátové připojení WiFi, případně volně přístupné počítače připojené na
internet. Mnozí by rovněž ocenili, kdyby součástí objektu byla čítárna knih a
periodik, herna společenských her a prostor pro pohybové aktivity, jako
jsou tanec, zdravotní cvičení či stolní tenis. Objekt, který by vedle výše
uvedených funkcí mohl rovněž sloužit jako půjčovna sportovních potřeb či
jako hudební zkušebna pro začínající kapely, si většina představuje jako
dřevostavbu, případně jako stavbu, která kombinuje dřevo s jinými
materiály, nejlépe s kamenem či betonem. Dotázaným též leží na srdci
soulad nové budovy se stávající zástavbou. Někteří v této souvislosti
upozorňují na tradici cihlářské výroby v Ďáblicích a navrhují, aby byl objekt
vybudován z cihel, případně z cihel a dalších vhodných materiálů.
V souvislosti s otázkou po případném zájmu o využití objektu se část
dotázaných přimlouvá za možnost pronájmu prostoru na soukromé akce,
jako jsou svatby či rodinné oslavy, jiní pak deklarují zájem o provozování
kavárny, malého vzdělávacího zařízení, mateřského centra či dílny pro děti.
Dušan Andrš (ĎZ 09/2012)
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10.5 Ostatní akce

25. 2.
Vycházka za zimními obyvateli Vltavy
17. 3.
Bazar jarního a letního dětského oblečení
22. 3.
Vítání jara v Otevřeném Ateliéru
12. 5.
Burza rostlin a semen
19. 5.
Bleší trh
31. 8. – 2. 9. Výstava zvířectva
13. 10.
Nové trendy na našich zahradách – beseda
16. 11.
Charitativní sbírka
26. 11.
Problematika šikany – přednáška
29. 11.
Výstava děl Umělců Malujících Ústy a Nohama

Vycházka za zimními obyvateli Vltavy se vydařila
Poslední sobotu v únoru proběhla procházka, na kterou zval Ďáblický
zpravodaj ve svém únorovém čísle, na níž se zájemci mohli seznámit se
zimními opeřenými obyvateli vltavského údolí v pražské Troji. Ptáci zde
přečkávají mrazivé měsíce, během kterých většina otevřených vodních
ploch zamrzne, a pouze řeka zůstává zdrojem potravy. Vltava v Praze je též
významným zimovištěm vodních ptáků, kteří k nám přilétají z dalekého
severu od Grónska přes Island, Skandinávii po sever Ruska. Během
dopolední pěší exkurze, kdy jsme procházeli podél řeky od ZOO směrem k
Podhoří až k přívozu do Podbaby, jsme pozorovali množství různých ptačích
druhů. To i přesto, že vzhledem k teplému konci února již některé skupiny
odletěly na sever. Na hladině plavaly různé druhy kachen, prolétávali zde
kormoráni, labutě apod. Prohlédnout jsme si mohli i ptáky, kteří se v Praze
objevují ojediněle. Dvěma desítkám zájemců vybaveným teplým oblečením
a dalekohledy poskytl zajímavý odborný výklad RNDr. Martin Smrček, který
se ptáky profesionálně zabývá. Myslím, že nikdo ze zúčastněných nelitoval
brzkého sobotního vstávání.
Jan Havrda (ĎZ 04/2012)

Ohlédnutí za květnovou burzou rostlin
V sobotu 12. května se v Obecním domě uskutečnila první ďáblická burza
rostlin a semen. Smyslem burzy bylo vyměnit nebo nabídnout rostliny či
jejich části, aniž by bylo nutné disponovat penězi. Druhým, a pro
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organizátory neméně důležitým, smyslem bylo setkat se se sousedy i
přespolními, kteří mají podobné zájmy.
Tato první výměna, na kterou přišlo kolem 15 osob, nabídla širokou
paletu rostlin k výměně. V nabízeném sortimentu převládaly rostliny pro
venkovní použití, z nichž můžeme jmenovat například sazeničky zeleniny –
salát, rajčata, mangold, dýně Hokaido, cukiny, tak i sazenice okrasných
venkovních květin – z letniček měsíčky, čínské karafiáty, astry, z trvalek
denivky, nocenky a keříčky šeříků, hortenzie, maliníky. Účastníci akce
nabízeli i interiérové květiny ze svých domovů, například kalanchoe,
tlustice, lopatkovce, kaktusy a podobně.
V průběhu akce vládla příjemná atmosféra a všichni (věříme), co přišli, si
mohli tyto momenty hezky užít. Někdo se přišel spíše podělit, jiní vyměnit,
ale byli i tací, kteří si nepřinesli nic, ale nakonec ani oni s prázdnou
neodcházeli. My osobně jsme chtěli získat rostlinku oleandru a získali jsme
ji. Jsme velmi rádi za zájem, který příchozí projevili a za přátelskou
atmosféru. Děkujeme za účast a těšíme se na další setkání tohoto typu,
možná již na podzim, kdy by předmětem výměny mohly být cibule
okrasných rostlin, odkopky trvalek, keříků i semena.
Burza byla organizována pod záštitou Komise životního prostředí a
dopravy.
Lenka Stroblová a Rubén Monserrate (ĎZ 06/2012)

První bleší trh
V sobotu 19. května se v Ďáblicích konal bleší trh. Na travnaté ploše
vedle dětského hřiště U Holců se sešli ti, kdo chtěli prodat nebo koupit
nejrůznější drobnosti nebo i větší kusy za velmi výhodné ceny. Příjemnou
sousedskou atmosféru umocnilo slunečné počasí, hudba z reproduktorů
Wezeli Music Studia a domácí koláče. Věříme, že tento první vydařený trh
byl počátkem nové tradice.
Barbara Tranová (ĎZ 06/2012)
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Ne ruka, to duše maluje aneb v Ďáblicích došlo ocenění umění silné životní
vůle
Malý dopravní kolaps a katastrofální nedostatek parkovacích míst.
Přicházející lidé rychle zaplňují sál a atrium ďáblické základní školy,
docházejí místa k sezení a málem i k stání. Uvnitř školy napovídá lehká
nervozita několika pobíhajících tomu, že program již za chvíli začne. Co se
toho běžného čtvrtečního večera na počátku zimy stalo?
Stěny sálu, atria a školní jídelny zdobí několik desítek obrazů různých
stylů. Vše doplňuje velký stůl zaplněný pohlednicemi s reprodukcemi,
barevnými vánočními papíry a mnoha dalšími předměty nesoucími výtvarné
dekorace.
Na podiu zahajuje program vernisáže paní Simona Dvořáková. Z prvních
řad, usazeni ve svých křeslech, vše sledují autoři vystavených a
představovaných děl - Tomáš Janoušek z Ďáblic s maminkou, Petr Šrámek z
Hodkovic nad Mohelkou, Mgr. Šárka Dvorská z Prahy a Lenka Kalinová,
která přijela až z Havířova. Uvítání patří především těmto umělcům, ale
také zástupkyni sdružení UMÚN paní Janě Fialové a Michaele Žumárové,
která je také jejich lektorkou. Sama se pak ujímá mikrofonu a následně
divákům představuje zvláštní techniku, kterou vznikají nejen obrazy, které
jsou v Ďáblicích vystaveny.
Žádný z vystavených obrazů nemaloval totiž malíř stojící u plátna s
paletou v jedné ruce a štětcem v druhé. Malovali je lidé, kterým jejich
postižení nedovoluje stát, ani držet cokoli v ruce. Malovali je štětcem, který
drží ústy, nebo prsty u nohou. Nohama dokážou i mačkat a míchat barvy.
Malovali je lidé, kteří někdy mnohem lépe než slovy vyjadřují a zachycují
radost ze života a ze světa, ve kterém žijí svůj život, který by mnoho z nás
považovalo za smutně těžký. Malovali je pro lidi, kterým chtějí předat kus té
radosti a krásy.
Jaké to asi je vést štětec přesnými tahy, když jej sami držíte v ústech a
můžete se jen velmi omezeně pohybovat ve své židli? Formou workshopu si
to mohli vyzkoušet zájemci přímo na místě. Pod vedením a dohledem
slečny Julie Růžičkové a na připraveném papíru vznikala obvykle změť čar s
jen vzdáleným tušením tvaru. Přesto ve veselé a srdečné atmosféře.
Techniku malování ústy si vyzkoušely také ďáblické děti, které v rámci
školní výuky namalovaly obrázek nejprve rukou, a poté se pokoušely
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zvládnout to samé ústy nebo nohou. Výsledky byly vystaveny na panelech v
prostoru jídelny.
Vernisáží nás provázely veselé semaforské písně ve skvělém podání
ďáblických sborů paní učitelky Součkové a působivé vystoupenízpěvačky
Oliny Patkové a jazzového klavíristy Martina Brunnera.
Vernisáž trvala do pozdních večerních hodin. Návštěvníci se jen pomalu
rozcházeli do svých domovů. Dozněla doprovodná hudba a zpěvy. Jídelna,
sál i ostatní prostory se opět staly školou. Jen na stěnách budou obrazy
Tomáše Janouška a dalších umělců sdružení UMÚN ještě chvíli připomínat
vzrušení a báječnou atmosféru onoho večera na začátku zimy, kdy skutečně
hojná účast vzdala jakýsi pomyslný hold vůli, která překonává překážky,
duši, která rozdává radost a práci, která nečeká jen na přidělenou podporu.
Díky tedy samotným umělcům, těm, kteří jim vytváří podmínky a
prostředí pro život a tvorbu, ale také ďáblickým organizátorům, Veronice
Růžičkové, školské a kulturní komisi a všem ostatním, kteří se na přípravě
celé akce podíleli.
Pavel Šindelář (ĎZ 12/2012)

11. Škola a školka

Quo Vadis školo a školko?
Konkurzní řízení na jmenování ředitele/ředitelky ďáblické školy a školky
do pracovního poměru na nové funkční období.
Širší souvislosti
Žijeme ve stále propojenějším světě. Říkáme mu „globální“. Ve světě
plném změn a ve stále větší rychlosti všeho. Svět informací se živelně
rozrůstá do nepředstavitelných rozměrů. A za těchto podmínek máme co
nejšťastněji žít, pracovat, vychovávat děti atd. Je stále složitější (a o to více
důležité) pro každého z nás, a zejména pro naše děti, být schopen
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takovému světu rozumět – tedy nebát se ho, umět v něm úspěšně žít –
tedy najít zdroj své síly v něm obstát a současně rozpoznávat, ctít a dále
hájit skutečné, trvalé hodnoty přenášené z generace na generaci.
Ač to tak mnohým z nás možná nepřipadá, právě prostředí kvalitních
mateřských a základních škol může rodičům velmi podstatným způsobem
pomoci děti na život v takovém světě připravit. To je velmi obtížný úkol,
který klade mimořádné nároky na celou organizaci i na každého člena
samostatně. Která škola, školka se s tímto úkolem umí opravdu plně
vypořádat a nepotřebuje k „pohybu vpřed“ vnější zásahy – motivaci?
Vztah zřizovatele a ředitele školy, školky
Je povinností každého vedení školy, školky mj. nejen zajistit pracovní
pohodu svým kolegům, ale i neustále a moudře je motivovat, přinášet
inspiraci a být oporou nejen v obhajobě jejich jistot, ale být jim i oporou v
jejich hledání a odvaze odkládat přežité a přinášet potřebné, nové.
Stejně tak zřizovatel by měl plnit tuto roli vůči vedení své organizace. A
zde byl problém. Na jedné straně byla snaha zákonem garantovat ředitelům
jistotu pro jejich práci tak, aby mohli v klidu, mimo politické nálady ze
strany zřizovatle, pracovat. Na druhé straně se tato ochrana ukázala
dlouholetou praxí jako nadměrná, lákala ke zneužívání, k přílišnému
sebeuspokojení, někdy k vědomé, ale hlavně nevědomé (to mnohem
častěji) konzervaci zaběhnutých pracovních i znalostních návyků. Z toho
plynula pro naše školství i celou společnost řada dalších negativních jevů.
Česká republika se v rámci Evropy a nových moderních zemí východu i
západu začala na pomyslném žebříčku kvality propadat stále níže.
Změna školského zákona – pravidlo funkčního období
Z podnětu odborné veřejnosti na tento stav zareagovala s platností od
1. 1. 2012 novela tzv. školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb., kterým se
změnil zákon č. 561/2004 Sb), která mj. zavádí pravidlo jmenování ředitelů
do pracovního poměru na dobu určitou 6 let. Po jejich uplynutí musí (pokud
má zájem setrvat) ředitel před odborníky (!!!) obhájit jak svou dosavadní
práci, tak je nucen přijít s novými podněty a předložit nový, aktuální plán
rozvoje školy, školky.
Školský zákon a rozhodnutí rady
Stejně jako odborná veřejnost, i zástupci zřizovatelů vnímají tuto
legislativní úpravu jako velmi užitečnou. Stejného názoru je i rada naší
městské části, která po velké diskusi rozhodla všemi hlasy vyhlásit konkurz
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na místo ředitele v naší škole, školce a vyzvat současnou paní ředitelku k
účasti (usnesení rady městské části č. 118/12 ze dne 5. 3. 2012). Opačné
rozhodnutí by znamenalo automatické potvrzení jejího pracovního poměru
na dobu určitou, tedy celkem na 16 let (paní ředitelka pracuje pro naší
školu, školku ve své funkci již téměř 10 let).
Ostatně pravidelná obhajoba, i případná výměna či rotace pracovníků na
řídících funkcích je již dlouho zcela běžná v komerčních, vědeckých,
výzkumných i ostatních neziskových organizacích. Nejen v České republice.
A je ku prospěchu obou stran.
Ze zřizovací listiny
V našem případě role dvou stran plní Městská část Praha–Ďáblice jako
zřizovatel a příspěvková organizace „Základní a mateřská škola, Praha 8–
Ďáblice, U Parkánu 17“.
Uff, už jen ten krkolomný název? Nezasloužil by si změnu?
Dovolte ještě několik poznámek, přestože pouze mým jménem, z pozice
starosty a člena rady (předpokládám, že ostatní kolegyně a kolega v radě by
odpovídali obdobně, ale níže uvedené názory a formulace s nimi nebyly
konzultovány):
Co pro následujících šest let pro naši školu, školku hledám?
• Hledám pro obě ten nejlepší projekt rozvoje. Prioritou je vize, projekt a
ten nejlepší ředitel/ředitelka jakého je zřizovatel (tedy naše městská část)
schopen pro práci v Ďáblicích získat a který je schopný svůj projekt i
odpovídajícím způsobem realizovat a rozvíjet. Takový postoj se jistě
očekává od každého zřizovatele.
• Pro úplnost dodávám, že jsem oslovil paní ředitelku s nabídkou, že pokud
předloží zajímavý koncept dalšího rozvoje školy, školky, budu hlasovat
přímo pro naplňování takového projektu a tedy proti vyhlášení konkurzu.
Plně respektuji její rozhodnutí řešit situaci posvém, jinak, snad i účastí v
ďáblickém konkurzním řízení.
Co dobrého konkurz dále přinese?
• Konkurz umožní velmi efektivně, v krátkém časovém úseku a za účasti
předních odborníků ověřit:
a) jaká je aktuální reálná nabídka a jakou kvalitu je možné pro naši
organizaci v oblasti řízení a v oblasti moderního pedagogického vedení
obou složek organizace (škola, školka) zajistit,
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b) aktuální stav na specifickém pražském „trhu práce“ pedagogických
pracovníků.
• Odborným pohledem zvenčí lépe porozumíme přednostem i slabinám
naší organizace. Odhalíme přehlížené resp. nevyužité další příležitosti
organizace i nedostatky v naplňování funkce zřizovatele.
Jaká úskalí mohou být s konkurzem spojena?
• Zpolitizování ryze odborného rozhodnutí – pokud bude rozhodnutí rady
zneužito a bude celá záležitost interpretována např. jako „odplata“ za
dřívější aktivity paní ředitelky v komunální politice Ďáblic atp.
• Kromě pochopitelné obavy zaměstnanců že „dostanou špatného šéfa“
vidím i projevy neznalosti či nedostatečné informovanosti (např. o průběhu
a nálezech poslední kontroly České školní inspekce), vidím náznaky strachu
z nového, ze změn, z vyšší náročnosti při hodnocení práce vychovatelů a
pedagogů.
Co mohu slíbit?
• Rada hodlá ochránit vše pozitivní, co bylo ve škole, školce vykonáno.
Odmítám zlomyslná nařčení rady z pokusu udělat samoúčelnou, předem
připravenou změnu za každou cenu „ať to stojí, co to stojí“. Pokud nebude
v průběhu konkurzu předložen kvalitní projekt, budu prosazovat opakování
konkurzu (to není nic výjimečného, děje se tak při různých výběrových
řízeních poměrně běžně). Máme vyhrazeno i právo nevybrat žádného
uchazeče přihlášeného do konkurzu. Jsme připraveni toto právo v případě
potřeby využít.
Garance nezávislosti komise a účasti špičkových odborníků.
• Konkurzní komise bude složena dle vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. ze dne
26. 1. 2005.
Osloveni byli přední pedagogičtí odborníci a specialisté. Jmenovité složení
komise bude zveřejněno v následujících dnech na oficiálním webu Ďáblic.
Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Praha-Ďáblice (ĎZ 04/2012)

Občané se zajímají, proč byl vypsán konkurz na místo ředitelky ZŠ a MŠ
Tímto příspěvkem jsem neměla v úmyslu rozněcovat emoce, pouze jsem
se domnívala, že by bylo vhodné, aby občané Ďáblic věděli, že vlivem
legislativních nejasností může dojít k pocitu křivdy člověka, který si to
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nezaslouží. Článek jsem napsala po seznámení se s Výkladem přechodných
ustanovení (v závěru), kde je výslovně uvedeno, že vyhlášení konkurzu na
místo dosavadního ředitele se ponechává na zřizovateli.
Při vstupu do budovy Základní školy návštěvníka osloví vystavené
výtvarné práce dětí, informace o sponzorství chlapce Sama z Afriky od
zahájení školní docházky až po současnost. Díky podpoře této školy studuje
již dokonce školu vysokou. Děti se prostřednictvím dopisování s ním
zdokonalují též v angličtině. Ve vitrínách se blýskají poháry za vícerá
ocenění i výhry žáků v meziškolních utkáních ve florbalu či ve fotbale.
Mladší žáci mohou navštěvovat po vyučování Školní družinu, zatímco starší,
což jistě není vymožeností každé školy, se scházejí odpoledne v Klubu, kde
mají možnost pracovat s počítači nebo navštívit školní knihovnu. Hodně
čtenářů je i mezi dětmi z I. stupně. Škola nabízí mnoho nadstandardních
aktivit, např. kroužek aerobiku, keramiky, sborového zpěvu, výtvarný
kroužek, sportovní hry, angličtinu. (I v tomto jazyce děti vždy velmi dobře
obstojí v umístění při vědomostních soutěžích s jinými školami.) Výčet
aktivit může pokračovat sběrem starého papíru, víček od PET lahví a dalšími
prospěšnými činnostmi. Třeba za sběr kaštanů byli žáci odměněni noční
návštěvou zoologické zahrady. Vím, že děti výtvarně zpracovaly návrhy na
Ďáblické náměstí, což bylo pojato jako projekt.
Když jsem procházela budovou, nezaznamenala jsem žádné „okopané“
zdi ani na chodbách, které zdobí udržované květiny a opět velmi hezké
výtvarné práce dětí. Třídy oživují pedagogický proces svojí barevností. Škola
dává prostory k dispozici i pro veřejné akce, jako jsou např. koncerty, plesy
atd., pronajímá tělocvičnu.
Pracovala jsem přes třicet let ve funkci ředitelky a vím, jak nesnadné je
vést školu v podmínkách právní subjektivity - a to zejména v tak velkém
zařízení. Ve svých začátcích jsem potřebovala mnohdy poradit, a ačkoli
jsme se osobně neznaly s paní ředitelkou zdejší školy - Miladou
Bulirschovou, mohu jí poděkovat za trpělivou ochotu a pomoc. Ředitel školy
musí být nejenom dobrý pedagog, ale měl by umět chápat různé osudy,
problémy, potřeby svých zaměstnanců a především žáků. Paní ředitelka na
mne vždy působila jako empatický člověk, který této problematice rozumí.
Ačkoliv se laické veřejnosti může zdát pedagogický proces zcela
jednoduchou záležitostí, opak je pravdou. Povolání učitele bylo
vyhodnoceno jako jedno z nejtěžších a psychicky nejnáročnějších, protože
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neustále čelí nepředvídatelným situacím. Mohu zcela s čistým svědomím
konstatovat, že pracovní zátěž ředitele školy je nepoměrně vyšší. Pracuje s
nejcitlivějším materiálem, kterým jsou děti a jejich rodiče. Na jiné úrovni
musí být dobrým manažerem, který zvládá personální otázky, celou řadu
předpisů - např. od bezpečnostních a hygienických až po školní stravování.
Znát celou řadu zákonů a vyhlášek, sledovat jejich různé změny. Umět
objektivně řešit stížnosti a připomínky ze strany rodičů, ale i zaměstnanců a
žáků. Vím, že není mnoho ředitelů, kteří jedou s dětmi navíc na lyžařský
výcvik na hory, do školy v přírodě, kde pomáhají svým kolegům při běžných
denních činnostech.
Byla jsem velmi překvapena, že na místo paní ředitelky byl vyhlášen
konkurz, ačkoli jsem na internetu nenašla negativní hodnocení důležitým
kontrolním orgánem - Českou školní inspekcí. Naopak škola v Ďáblicích je
vyhledávána rodiči dětí z okolních obcí, a to v době, kdy mají možnost
svobodné volby. Vím od známých, že mnoho dětí úspěšně složilo přijímací
zkoušky na vybraná gymnázia díky dobré přípravě svých učitelů. Např. na
prestižní státní školu, jakou je gymnázium Hellichova či soukromé
gymnázium vedené synem pana prezidenta Václava Klause.
Škola integruje i děti jiných národností žijící v Ďáblicích. Učitelé se jim
musí více věnovat, protože mají problémy s osvojením českého jazyka a
některé z těchto dětí dokonce též úspěšně složily přijímací zkoušky na
gymnázium. Školní docházka byla nadále umožněna i chlapci, který po
nešťastné autonehodě zůstal invalidní.
Nabízí se otázka: Co očekává zastupitelstvo od nového či jiného ředitele?
Za velké pracovní nasazení bývají v jiných zaměstnáních lidé velmi dobře
finančně ohodnoceni a jejich zaměstnavatel si jich obvykle váží. Paní
ředitelka má dva roky do důchodu a myslím, že by bylo vhodné jí sdělit,
jakého přestupku se dopustila…Za předpokladu, že byl konkurz vyhlášen
pouze formálně je na místě brát v úvahu, že účast je velmi zatěžující,
nepříjemná, mnohdy je již předem znám výsledek...
Na závěr si dovoluji citovat Výklad přechodných ustanovení k novele §
166 školského zákona, který vyšel 10. 1. 2012, č. j. MŠMT-900/2012-20.
Nejedná se o citaci celého Výkladu.
Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se
mění zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. V
§ 166 se pro školy a školská zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí a
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svazkem obcí zavádí pravidlo jmenování ředitelů do pracovního poměru na
dobu určitou 6 let. Konkurz zřizovatel vyhlašuje na základě vlastního
uvážení nebo na návrh školské rady nebo České školní inspekce (ČŠI). Tomu
odpovídá výklad přechodných ustanovení, který ponechává vyhlášení
konkurzu na místo dosavadního ředitele na zřizovateli, resp. omezuje
zřizovatele pouze návrhem ČŠI a školské rady.
Konkurzní řízení na ředitele veřejných škol zatěžuje veřejné rozpočty.
Tyto závěry také podpořila svým stanoviskem ze dne 6. 1.2012 sekce
legislativní rady Úřadu vlády České republiky.
Daria Koukalová (ĎZ 05/2012)

Zápis do budoucích 1. tříd ZŠ
Začátek února je pro školu vždy obdobím, na které se všichni moc
těšíme, obdobím, ve kterém probíhá zápis do 1. tříd. Děti ze školní družiny
se svými vychovatelkami připravují pro své budoucí spolužáky drobné
dárky, žáci 2. stupně ve spolupráci s třídními učiteli vstupní program, paní
učitelky z 1. stupně nejen pomůcky k pohovorům u zápisu, ale také třídy, ve
kterých zápis probíhá. Všichni chceme, aby si předškoláci na zápis odnesli ty
nejkrásnější vzpomínky.
V letošním roce proběhl zápis v úterý 7. února. Se svými rodiči přišlo
k zápisu rekordních 88 dětí. Z toho z obce Praha Ďáblice a Praha Březiněves
se dostavilo celkem 74 dětí. V naší MŠ je v současné době 69 předškolních
dětí a z nich se jich k zápisu dostavilo celkem 65. 9 zapsaných dětí ze
spádové oblasti naši MŠ nenavštěvovalo. Dalších 14 zapsaných dětí je
z nespádové oblasti. Z nich 5 dětí má již v ZŠ starší sourozence. Protože
nevím, kolik rodičů bude pro své děti žádat odklad školní docházky, přijala
jsem pouze děti ze spádové oblasti a z nespádové oblasti jen ty děti, které
mají v ZŠ již sourozence. Předpokládám, že budou otevřeny 3 první třídy s
23 - 25 žáky.
A jak zápis probíhal. Děti nejprve sbíraly korálky (plnily úkoly, které pro
ně připravili skřítci - žáci 2. stupně) a zachraňovaly tak pohádkovou vílu. Ta
je pak za odměnu předala k vlastnímu zápisu. U něho si již s budoucími
prvňáčky popovídaly paní učitelky z 1. stupně, pochválily je za znalosti

83

básniček, písniček, barev, geometrických tvarů a mnoha dalších dovedností.
Na závěr si všichni odnesli malé dárky.
Podle rozzářených očí dětí po zápisu i podle informací od pí učitelek
z MŠ, se dětem zápis líbil. Věřím, že stejně spokojeně budou děti odcházet i
z přípravných kurzů, které pro ně každým rokem v ZŠ připravujeme a
hlavně, že se jim bude stejně tak líbit také ve škole. Děkuji všem, kteří se na
přípravě zápisu a na jeho zdárném průběhu podíleli.
Mé poděkování i poděkování mých kolegů patří ovšem především všem
rodičům, kteří se svými dětmi k zápisu přišli. Vaší důvěry si velice vážíme a
těšíme se s vámi i vašimi dětmi nashledanou 1. září 2012.
Milada Bulirschová, ředitelka školy (ĎZ 03/2012)

Šikovní předškoláci
V průběhu měsíce března a dubna proběhl v naší základní škole kurz
„Předškolák“, který navštěvovaly děti přijaté do budoucích prvních tříd.
Vyzkoušely si, jak pracují prvňáčci, seznámily se s prostředím školy a setkaly
se s bývalými kamarády z mateřské školy.
Cílem kurzu bylo usnadnit dětem zářijový vstup do první třídy, odstranit
strach z neznámého, ale také zjistit úroveň školní zralosti dětí. Na závěr
kurzu předaly paní učitelky, které kurz vedly, dětem osvědčení šikovný
předškolák, hodnocení dítěte i doporučení pro rodiče, jak s dětmi pracovat
na odstranění případných nedostatků jako je špatné držení tužky, vady řeči
atd.
Jsme moc rádi, že zájem o kurz Předškoláka projevilo v tomto roce velké
množství rodičů dětí a už se všichni na naše budoucí prvňáčky těšíme!
Za ZŠ pí učitelky Čuková-Podzimková, Krejcárková a Novotná (ĎZ 05/2012)

Konec TULEŇŮ v Ďáblicích
aneb mini-školka končí k poslednímu dni května 2012
Dlouho jsem přemýšlela, jak pojmout tento malý článek - oznámení o
ukončení naší mini-školky. K poslednímu květnu to bude osm měsíců, kdy
jste nejmenší děti z Tuleňů mohli zahlédnout na hřišti školky, na procházce
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po Ďáblicích, jak se mnohé poprvé snažily být v kolektivu dětí bez svojí
maminky.
Dnešní doba je hodně rychlá - co znamená časové období osmi měsíců v
našem životě? Mnozí řeknou, že není o čem mluvit. Jiní se zastaví a
vzpomenou si na některou z částí svého života, která jim utkvěla v paměti.
Věřím, že většina z nás se shodne na tom, že osm měsíců v životě malého
dítěte je doba dosti dlouhá. Podstatné je, čím ji zaplníte. Když si vzpomenu
na první chvíle dětí v mini-školce, na vycházky, kdy nám pomáhaly barevné
kroužky, neb se nikdo nechtěl držet za ruce, na chvíle, kdy byl problém
strefit se lžičkou do pusy, či poprosit kamaráda o hračku, kdy být bez
maminky bylo hodně těžké, stejně jako utěšovat dítě se slzičkami na tváři. A
teď vidím děti, které ušly pěkný kus cesty. Už vědí, co znamená být malý
kamarád, že bez maminky nějaký čas sám zvládnu (vím, že se pro mne
vrátí), že rozdělit se je prima a být spolu je mnohdy víc než být sám! Z mého
pohledu stálo i těch osm měsíců za to, děti i my tety učitelky jsme získaly
zkušenost a prožitek, který nás posunul dál.
Chceme tímto poděkovat všem, kteří nám chvíle v mini-školce umožnili,
kteří nám dali najevo svou podporu (třeba úsměvem, půjčením sportovního
vybavení, nebo jen nabídkou pomoci) a samozřejmě rodičům, že nám svoje
děti svěřili.
Monika P. a Petra P. (ĎZ 04/2012)

Velký úspěch v matematické olympiádě
Každý ředitel školy se jistě rád pochlubí úspěchy svých žáků, ať již jde o
úspěchy žáků ve vědomostních či sportovních soutěžích. A o jednom
takovém velkém úspěchu velmi ráda informuji. Simona Koudelková, žákyně
9. třídy, postoupila v matematické olympiádě ze školního kola do
obvodního kola Prahy 8, kde si svými znalostmi vybojovala postup do kola
krajského. I v tomto kole prokázala Simona při řešení matematických úloh
velmi dobré znalosti, proto byla dne 16. května na Pedagogické fakultě UK
vyhlášena a oceněna jako úspěšná řešitelka.
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Poděkování za vzornou reprezentaci školy patří nejen Simoně, ale také
paní učitelce Carulkové. Blahopřejeme a Simoně přejeme hodně
takovýchto úspěchů při dalším studiu na střední škole.
Milada Bulirschová, ředitelka školy (ĎZ 06/2012)

Úspěch ďáblických šesťáků ve čtenářské soutěži
Čtenářství se u nás daří, ne že ne!
Že prý čtenářství je v úpadku. Děti raději surfují bezcílně po internetu,
hrají hry, chatují. Ano, počítač je přirozenou součástí jejich světa. S tím se
nelze než smířit. Je na nás dospělých, jak dokážeme jejich pozornost
usměrnit a možnosti internetového prostředí smysluplně využívat. Ale i v
dnešní době stále platí jedno, totiž že děti rády podnikají výpravy do
neznáma, zažívají dobrodružství, dokážou se zapálit pro věc a svým
nadšením i strhnout váhající okolí. Soutěže berou jako výzvu – kdo s koho.
Kdo je nejlepší? Odpověď je jednoduchá: My! – Ano, nechybí jim notná
dávka sebevědomí, ale v tom je právě to kouzlo. Člověku nezbývá než si
přát, aby jim to co nejdéle vydrželo.
O čem to mluvím? O druhém místě, které vybojovali šesťáci ZŠ a MŠ U
Parkánu v Ďáblicích v soutěži nazvané Souboj čtenářů. Jeho finále právě
proběhlo v rámci kampaně Rosteme s knihou. V pátek 18. května se na
mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2012
sešlo pět finalistů vzešlých z předkola soutěže. Soutěžilo se ve znalostech
obsahu přečtených knih. Do akce se na jejím začátku zapojilo 33 škol z celé
České republiky. První kolo proběhlo on-line a 6.A z ďáblické základní školy
skončila na 4. místě, už to byl úspěch a velká motivace do finále, které se
opravdu vydařilo. Chyběl jim jen kousíček k pomyslnému stupínku vítězů.
Úžasnou podporu soutěžnímu týmu poskytl fanklub z řad spolužáků
vyzbrojených plakáty a z dálky nepřehlédnutelnými nápisy. A co si všichni
zúčastnění odnesli z pátečního odpoledne?
Neopakovatelný zážitek a chuť si tuhle soutěž ještě někdy zopakovat!
A také už víme, že jsme nejlepší – skoro!
Jana Kolková, třídní učitelka 6. A (ĎZ 06/2012)
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Konec školního roku
Je sice teprve polovina června, ale konec školního roku se blíží mílovými
kroky. Škola nespí. Naopak. Je třeba nejen zdárně dokončit stávající školní
rok (testování a vyhodnocení testování žáků 5. a 9. tříd - uspěli jsme velmi
dobře, klasifikační porada, odevzdání učebnic, slavnostní zakončení
školního roku, prázdninový provoz v MŠ...), ale také alespoň v základních
obrysech připravit školní rok následující (malování, úklid, stanovení úvazků,
stavební úpravy a mnoho dalšího).
V základní škole se uskutečnil celoškolní projekt "Město, ve kterém žiji" a
moc se povedl (viz samostatný článek). 9. třída symbolicky na Den dětí pro
své rodiče, pro nás učitele i pro ostatní veřejnost připravila "1. rozlučkový
ples deváťáků". I ten se velice vydařil. Třídní učitelka Mgr. Jitka Stoklasová
své žáky ošerpovala, žáci nám zazpívali a zahráli na kytaru, byly připraveny
ukázky ve stepu (Studio Andrea) a street dance (Freedance studio), k tanci i
poslechu hrála živá hudba, mnozí vyhráli báječné ceny v tombole
(sponzorům ještě jednou děkujeme) a nestrádaly ani naše žaludky, neboť
catering byl zajištěn z restaurace Červený mlýn. Atmosféra na plese byla
opravdu skvělá. Všem, kteří se na jeho přípravě a bezproblémovém
průběhu podíleli i všem přítomným, ještě jednou děkuji a věřím, že tento
"1. rozlučkový ples deváťáků" nebyl zároveň plesem posledním. Během
června probíhaly i další sportovní a kulturní akce. Skvěle se vydařil "Den
dětí" ze školní družiny na fotbalovém hřišti, který připravily paní
vychovatelky ve spolupráci s SK Ďáblice, téměř celá škola postupně vyjela (a
ještě vyjíždí) na ozdravné pobyty a mohla bych pokračovat ještě výčtem
mnoha dalších bezvadných akcí.
I v mateřské škole je závěr školního roku hektický. Také tady vyjely děti
na školu v přírodě, Berušky byly na polodenním, ostatní třídy na
celodenním výletě, u Ptáčků se uskutečnilo první spaní dětí v MŠ, proběhlo
"vyřazení předškoláků", byly připraveny dva sportovní dny (ten pro mladší
děti se bohužel z důvodu nepřízně počasí nekonal) a i ve výčtu dalších
skvělých akcí, které se v MŠ uskutečnily, bych mohla ještě dlouho
pokračovat.
Jsem ráda, že se nám školní akce tak dobře vydařily. Všem, kteří se na
všech akcích ZŠ i MŠ nejen teď v průběhu června, ale během celého
školního roku podíleli, moc a moc děkuji.
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Na závěr mi dovolte, abych vám všem, dětem, žákům, stávajícím i
bývalým kolegům a všem zaměstnancům školy, rodičům, sponzorům i
ostatním popřála nejen krásné prázdniny a úspěšný školní rok 2012 - 2013,
ale především poděkovala za pro mne skvělou a inspirativní téměř
desetiletou spolupráci. Loučit se s těmi, kteří člověku přirostli k srdci a s
tím, na čem mu záleží, není jednoduché. Na své působení v ďáblické škole
budu opravdu velmi ráda vzpomínat. Ještě jednou za vše děkuji a přeji vám
mnoho úspěchů nejen ve školním, ale i v osobním životě.
Milada Bulirschová, ředitelka školy (ĎZ 07-08/2012)

Milí Ďábličtí,
začátek nového školního roku je pro ďáblickou školu a školku jiný než
hodně předešlých. Je totiž plný očekávání. Co nového přinese dětem,
žákům, rodičům a tentokrát i učitelům a ostatním zaměstnancům? Jaké
novinky bude pro Ďáblice znamenat nástup nové ředitelky?
Chci vás stručně seznámit se svými představami, kam bych chtěla školu a
mateřskou školku v příštích letech směřovat.
Chtěla bych navázat na tradici místního školství a vytvářet prostředí, kam
se nám všem bude chtít lehkým krokem denně chodit. A to ne pro splnění
povinnosti, ale pro to, že se tu budeme ve společnosti všech ostatních cítit
dobře. Pro uskutečnění svých vizí zcela jistě potřebuji podporu učitelů a
ostatních zaměstnanců, rodičů, zastupitelů, i dalších občanů Ďáblic, kterou
chci svým jednáním získat.
Prioritou školy mých představ je vytváření kvalitního sociálního prostředí,
které vzbuzuje chuť vzájemně spolupracovat a vzdělávat se.
Principy pedagogické práce, na něž chci klást ve své práci důraz, jsou:
- poskytovat dětem kvalitní vzdělání s důrazem na život kolem sebe, na
získání „aktivních“ dovedností (učíme se pro život, ne pro samo učení),
- dostatečně děti motivovat, především pozitivním hodnocením a
oceňováním jejich výkonů,
- věnovat dětem náležitou pozornost jako jedinečným osobnostem,
- poskytovat jim dostatek času a podporu ke zvládnutí stanovených cílů,
- rozvíjet jejich komunikační dovednosti,
- podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky nadané,
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- vést všechny zúčastněné ke zdravému životnímu stylu a k uvědomování si
životních hodnot.
Budu ráda, když se škola i školka stanou místem, kam rádi přijdou i
dospělí. Chtěla bych, abyste cítili, že je tím správným místem, kde se
společně setkat. Třeba proto, abyste si zasportovali či během nějakého
zajímavého kurzu vyrobili novou dekoraci do bytu nebo se přišli jen tak
pobavit na akci určenou pro vás a vaše děti.
Těším se na setkání a spolupráci s vámi, kteří máte o dění ve škole zájem,
ráda vyslechnu vaše názory a nápady a snad se nám podaří společnými
silami zrealizovat mnoho zajímavých akcí.
Přeji nám šťastné vykročení do nového školního roku 2012 – 2013.
Iveta Horáčková, ředitelka školy a školky (ĎZ 09/2012)

Projekt Comenius
Na základní škole probíhá od letošního roku bilaterální projekt
Comenius : „Bohuslav Martinů – most mezi kulturami“. Partnerskou školou
Ďáblic je CollegeAuguste Mignet z Aix-en Provence ve Francii. Základním
cílem tohoto projektu je společná práce studentů různých národností,
kulturních i sociálních prostředí v rámci Evropské unie. Tématem projektu
je život a dílo Bohuslava Martinů s důrazem na jeho životní pouť v České
republice a ve Francii. Jazykem projektu je angličtina, ve které budou žáci
komunikovat se svými přáteli z partnerské školy, v rámci projektu se
uskuteční i výměnný pobyt studentů. Díky tomuto projektu získají studenti
lepší povědomí nejen o slavném skladateli, ale i o evropském občanství,
zjistí, kolik společného mají zdánlivě vzdálená místa, nabudou většího
sebevědomí při komunikaci v cizím jazyce, upevní své znalosti ohledně
moderních komunikačních prostředků. Jedním z cílů je i zapojení rodičů,
širší veřejnosti i místních úřadů do projektu. Tento projekt kombinuje
jazykové vzdělání, hudbu, výtvarné umění a výpočetní techniku. Byl
vytvořen tak, aby se jej mohli zúčastnit žáci s různým stupněm vzdělání bez
ohledu na rasu, náboženství a sociální postavení.
Studenti z Aix- en Provence si dopisují s našimi žáky už několik let. My
jsme zjistili, že tam v době 2. světové války pobýval Bohuslav Martinů, a tak
jsme chtěli poznat právě toto místo.
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Celý program sponzoruje Comenius EU, dostali jsme částku 20 000 eur,
ze které budeme hradit cestu žáků do Francie, ale i akce u nás, včetně
společného koncertu, cesty do Poličky, vytvoření letáčků, trojjazyčného
slovníku a mnoho dalších aktivit.
Průběžně budeme informovat veřejnost o našich plánech a budeme zvát
všechny na společné akce a vystoupení.
Po stopách B. Martinů jsme začali naši pouť, která bude trvat dva roky.
Určitě nás obohatí o poznání díla skladatele, ale těšíme se na setkávání s
jinými dětmi, lidmi, studenty a všemi, kteří se k nám přidají.
T.Bessko, J.Stoklasová (ĎZ 12/2012)

Indiánská návštěva
Určitě už jste slyšeli o indiánech, ať už v televizi nebo na internetu. Ale
viděli jste už někdy indiána na živo?
Nám se poštěstilo a přišla k nám do 7. a 8. tříd indiánka – tedy abychom
byli přesní – ze čtvrtiny indiánka, paní Lisa. Jelikož její předci pocházejí z
kmene Cherokee, vyprávěla nám Lisa o dřívějším životě tohoto kmene ve
volné přírodě a o „cestě slz“ (jak je nazýváno jejich násilné přesunutí do
indiánských rezervací). Přinesla s sebou dokonce i různé hroty speciálních
indiánských šípů, pěstních klínů, náhrdelníků, mapu států USA a fotografii
své vlastní indiánské rodiny.
Vyprávění bylo velice zajímavé, byť se odehrávalo v angličtině a my
museli pozorně chytat každé slovíčko. Myslím, že jsme si všichni náramně
tuto návštěvu užili, zvláště když jsme Lisu na závěr pohostili vlastnoručně
připraveným občerstvením.
Monika Nedošínská, Michal Němec, 7. Třída (ĎZ 12/2012)
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12. Církve

Kaple Nejsvětější Trojice a svatého Václava
V prosinci 2008 byla kaple v restituci vrácena Rytířskému řádu Křížovníků
s červenou hvězdou. Od té doby kapli spravují Křížovníci. Slouží zde
pravidelné mše svaté a pečují i o navrácení původní krásy této barokní
stavbě.
Svou polohou však Ďáblice spadají do farnosti u kostela sv. Václava na
Proseku. Tu spravuje P. ThDr. Stanislav Prokop, který vyřizuje formální
záležitosti věřících.
Duchovním správcem kaple je P. PhDr. Marek Pučalík O.Cr.
Bohoslužby se konají každou lichou neděli v 10:30 h. a o svátcích.
Průměrný počet účastníků bohoslužeb je 25 osob.
Mimořádné akce: koncerty duchovní hudby (2x), Noc kostelů spojená s
prohlídkou kaple a jejího okolí a s koncertem při svíčkách, Dny evropského
dědictví - kaple byla otevřena veřejnosti k prohlídce s výkladem P. Marka
Pučalíka, žehnání adventních věnců.

Náboženská obec Církve československé husitské
Adresa: Ďáblická 80/75, Praha 8.
Farářka: Mgr. Renata Wesleyová.
Bohoslužby: 2. a 4. neděle v měsíci v 9:00 h., o svátcích dle zvláštního
oznámení.
Mimořádné akce: kromě křtů a pohřebních obřadů shromáždění Světového
dne modliteb, Noc kostelů, Díkůvzdání za úrodu, 2x ročně setkání střední
generace.
Další aktivity: pravidelná duchovní zamyšlení do Ďáblického zpravodaje.
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Noc kostelů poprvé v ďáblické kapli
1. června, na Den dětí, se v rámci již tradiční akce Noc kostelů otevřela i
ďáblická kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava. První ročník Noci kostelů v
Ďáblicích se vydařil a kaple přitáhla nejen Ďábličáky, ale i návštěvníky ze
sousedství i z centra Prahy. V rámci Noci kostelů se prezentovala také
ďáblická modlitebna Československé církve husitské. Po celé naší zemi pak
během této noci bylo možno navštívit 1200 otevřených chrámů.
Večerní a noční prohlídky kostelů s doprovodným programem jsou
inspirovány mladým nápadem, který ve Vídni roku 2005 otevřel brány,
vrata a dveře kostelů, chrámů, věží a kapliček pod názvem „Lange Nacht
der Kirchen“. Od roku 2009 se z Noci kostelů stala již tradiční akce i v
Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Je zajímavé sledovat rychlý růst a masivní
zájem návštěvníků v údajně nejateističtější zemi křesťanské Evropy.
A tak se při čtvrtém ročníku Noci kostelů poprvé návštěvníkům otevřela i
ďáblická kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava. Organizátoři si kladli za cíl
otevřít kapli zejména místním obyvatelům, rozšířit povědomí o místním
křesťanském společenství a přiblížit kapli i mimo rámec již klasického
kulturního místa, kde probíhají výroční a charitativní koncerty.
Ďáblická kaple je místem, které s sebou nese výrazné historické a
umělecké poselství, slouží však i v současnosti především duchovnímu
poslání. To se snažil reflektovat program, který zahrnoval komentované
prohlídky nejen kaple, ale i blízkého okolí. Silná účast publika provázela
půlhodinovou přednášku pátera Marka Pučalíka, místního duchovního
správce, o historii kaple, Rytířském řádu Křižovníků s červenou hvězdou, o
svaté Anežce České a dalších souvislostech k místní kapli. Prohlídky
doprovázela duchovní hudba v podání ďáblických dětských flétnistek, které
na varhany a na hoboj doplňoval Dominik Bunc. Během večera se
diskutovalo i o tématech křesťanství a víry, o historii Rytířského řádu
Křižovníků s červenou hvězdou, kterým místní zámeček s kaplí a statkem
historicky patřil. Došlo i na místní historii Ďáblic a diskuse o rozvoji a
současném životě v obci. Večer završil působivý koncert klasické hudby v
podání dua Musica Graziella, které nonšalantním přednesem na kytaru a
flétnu naplnilo ducha místa pouze při svitu svíček.
Prostor pro modlitbu, rozjímání a meditaci do ďáblické kaple patří
samozřejmě také. Jeho plánované začlenění v programu Noci kostelů
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narušil významně větší počet návštěvníků během celého času. Za zmínku
stojí, že i přeplněná kaple při koncertu s sebou stále nese výraznou
duchovní atmosféru.
Noc kostelů přivedla do ďáblické kaple během pěti hodin 166
návštěvníků. Vzhledem ke kapacitě místa a způsobu prezentace
organizátoři návštěvnost chválí. Ukazuje i velmi dobrý zájem o místo,
kulturu a historii spojenou se sakrálními stavbami. Znamená ale snad i
zájem o duchovní svět, víru a křesťanství a jejich zakotvení v lidech
současnosti.
Záštitu nad Nocí kostelů v roce 2012 poprvé převzal český premiér Petr
Nečas. Mezi řadou významných osobností politické, společenské a kulturní
scény nechyběli samozřejmě příslušníci duchovního stavu v čele s Mons.
Dominikem Dukou. Ďáblická Noc kostelů probíhala také pod záštitou
starosty Miloše Růžičky.
Na závěr poděkujme těm, kteří naplnili večer báječnou atmosférou a
dovedli tak celou akci do úspěšného a zdárného konce. Díky patří zejména
ďáblickým dětem a panu učiteli Michalu Sevrukovi za hudební doprovod,
Tereze Večerkové a Michaele Waldhauserové za skvělý koncert, páteru
Marku Pučalíkovi za poutavé vyprávění a místním organizátorům za
přípravu a hladký průběh celé akce.
Pavel Šindelář (ĎZ 06/2012)

Noc kostelů v Církvi čs. husitské
V našem sboru jsme měli příležitost se zaposlouchat do poutavého
přednesu paní Aleny Špačkové z Ďáblic, pedagožky a absolventky DAMU,
která přečetla dva úryvky z Knihy apokryfů Karla Čapka: zamyšlení císaře
Diokleciána o pronásledování křesťanů a rozhovor Marty, která vypráví o
nečekané návštěvě Ježíše v jejich domě a i své sestře Marii.
Návštěvníci si se zájmem prohlédli výstavku různých výtisků Biblí, včetně
Starého zákona v hebrejštině a Nového zákona v řečtině.
K prohlédnutí bylo též několik panelů se stručnou historií církve v
Čechách od příchodu Cyrila a Metoděje, působení Mistra Jana Husa, vzniku
husitského hnutí, Jednoty bratrské a následné protireformace až po příčiny
vzniku Církve čs. husitské. Jeden panel je věnován architektuře chrámu sv.
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Mikuláše na Staroměstském náměstí. Výstava bude k shlédnutí ještě po
několik týdnů.
Celý večer provázela reprodukovaná duchovní hudba J. S. Bacha, W. A.
Mozarta, F. J. Haydna a ukázky hudby středověku a renesance.
Renata Wesleyová (ĎZ 06/2012)

13. Sport a volnočasové aktivity
15. 1.
16.-20.7.
23.-27.7.

Lezecké školení členů jednotky požární ochrany SDH Ďáblice
v Salesiánském středisku v Kobylisích.
1.turnus II. ročníku letního kempu Veselý míč
2.turnus II. ročníku letního kempu Veselý míč

Přijďte si zahrát tenis
Tenisový oddíl TJ Ďáblice zahájil novou sezonu a zve všechny, kdo mají
rádi tenis, aby si přišli zahrát do areálu v Kokořínské ulici. Antukové dvorce,
jejichž finální povrch před lety vlastnoručně vytvářel legendární otec
"patentní vrstvy" Jaromír Sibera (mimochodem stejná firma o Velikonocích
přichystala i kurt pro Davisův pohár proti Srbsku), lákají ke hře už od dubna.
O sobotách je pro zájemce připravena výrazná sleva, a to v době mezi 10. a
16. hodinou (70 Kč). Termíny si lze zarezervovat osobně u správců areálu
manželů Hrdličkových v Kokořínské (přímo naproti kurtům.
„Rádi uvítáme i zájemce o případné členství, zvláště pak ty, kteří by nejen
s nadšením chodili hrát, ale také se účastnili klubového života. Pořádáme
sice každý rok několik turnajů, ale zájem o ně v posledních letech mírně
upadá a také nás už nebaví hrát stále se stejnými soupeři,“ usmívá se
předseda klubu Jiljí Kubec starší s dovětkem, že klub letos nabídne novým
členům zvýhodněné vstupní poplatky.
Zvlášť mezi věkem pokročilejšími hráči jsou stále oblíbenější čtyřhry a z
některých seniorů se postupně stali přímo specialisté. Servis ani forhend už
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nejsou, co bývaly, zato zkušeností a taktických fines přibylo. Přijďte se
někdy odpoledne podívat, možná vás spíš než pozvánka na papíře zaujme
nadšení a hecování téhle party na některém z dvorců.
Dětem se v Ďáblicích i v této sezoně věnují trenéři školičky Lucie
Hradecké; případní zájemci se mohou obrátit přímo na trenéra Pavla Dufka.
Sluší se dodat, že ďábličtí tenisté před dvaadvaceti lety vybudovali areál
de facto svépomocí, a proto se také snaží o něj maximálně pečovat. A nejen
při jarních brigádách. Stěžují si na jediné - kolektiv by prý potřeboval
omladit. Ale kdo ví, možná se to už letos podaří…
Jiljí Kubec ml. (ĎZ 04/2012)

Sportu zdar a hokeji zvlášť
Byli jsme u toho - my všichni ze 4. A a ze 4. B, když hokejový klub HC Letci
Letňany bojoval o pohár ICE HOCKEY CUP 2012, jehož generálním
sponzorem je ČESKÉ TEPLO. Moc děkujeme za pozvání i za občerstvení.
Fandili jsme, co jsme mohli…a vyplatilo se! Kluci, kteří trénují za skvělý tým
Letců, František Viaček a Matyáš Stránský se svými kamarády zvítězili 3:1.
Celkově se pak v turnaji umístili na 3. místě. Byli jste skvělí!
1. místo si vydobyl HC Sparta Praha, jejíž reprezentant Matěj Výkruta je
rovněž žákem naší školy, a to třídy 3. A.
Přejeme hodně gólů do dalších zápasů!!!
Nádherný zážitek nám v rámci hokejového souboje dopřál další žák 4. A
Matyáš Urbánek, který měl tu čest při slavnostním zahájení zazpívat
hymnu.
Daří se nejen hokejistům, ale i dalším skvělým sportovcům. 4. třídu
navštěvují také děvčata, která se svým výkonem nominovala na mistrovsství
ČR v aerobiku. Diana Procházková a Šarlota Jančová zvítězily s týmem
Američanky pod vedením FC BHŠ v Luhačovicích.
Dalšího výborného úspěchu dosáhla Nikoleta Domdjoni ze 2. A. Ta se
věnuje hip hopu a postupně při soutěžích v Praze a ve Vídni se svým týmem
obsadila 2x 1. místo, 1x 2. místo a 1x 3. místo.
Ale tím to nekončí. V březnu své schopnosti poměřily také Pražské baby
mažoretky, v jejichž družstvu je i „naše čtvrťačka“ Štěpánka Šlehobrová.
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Dívky obsadily pěkné 3. místo z celkového počtu dvanácti skupin. Jen tak
dál…
Za školu Dana Fatrdlová, třídní učitelka 4. A (ĎZ 05/2012)

Na hřišti to žije i v zimních měsících!
Letošní zima je první zimou, kdy naplno využíváme hřiště s umělým
povrchem. Hřiště tedy v zimě žije sportovními aktivitami, ale také
stavebními pracemi.
Sportovní aktivity:
Po krátké zimní pauze přes vánoční svátky jede fotbal od poloviny ledna
opět naplno. Na hřišti se nám podařilo rozjet jeden dlouhodobý turnaj pro
mladší žáky, kdy šest týmů z celé Prahy (Ďáblice, Satalice, King, Dolní
Počernice, Kunratice a Lipence) odehrají třicet zápasů v průběhu ledna,
února a března. Starší přípravka odehraje dva celodenní turnaje 22. 1. a 23.
3. a Mladší přípravka jeden celodenní turnaj v březnu. Tyto turnaje jsou
však náročné na organizaci a zcela závislé na počasí a na přípravě hřiště
správcem areálu. O náročnosti svědčí i to, že v Praze je několik dlouhodobě
zavedených zimních turnajů a my se snažíme, aby i Ďáblice se postupně
staly místem v Praze, kam bude řada týmů jezdit hrát zimní turnaje a
připravovat se tak na jarní sezónu. Zatím však můžeme pořádat turnaje
pouze v těch kategoriích, kde se hraje na menší hřiště. Tzn. pouze do
kategorie Mladších žáků. Starší žáci zkusí proto letošní zimu turnaje v
Žirovnici u Pelhřimova, ve Světlé nad Sázavou a nakonec v Říčanech. V
lednu již také naplno začala příprava dorostu, žen i mužů. Zpestřením
náročné kondiční přípravy mužů byl v neděli 29. 1. na našem hřišti s
umělým povrchem modelový zápas s divizními Blšany, kdy se funkce
rozhodčího ujal fotbalista a dlouholetý reprezentant ČR Horst Siegel.
Aktivity v areálu:
- podařilo se nám levně koupit vyřazenou nádrž na vodu, kterou využijeme
jako zásobárnu vody z naší studny pro zalévání travnatého hřiště, a tím
omezíme spotřebu pražské vody. Jeřáb nám sponzorsky poskytl pan Hynek.
- provádíme rekonstrukci systému vytápění. Topenář pan Hlavsa vyměnil
ventily a dosadil na ně termostatické hlavice - u litinových radiátorů, které
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tvoří cca ½ topení v areálu. Koupili jsme programovatelný termostat, který
nám řídí teplotu. Od těchto investic očekáváme úsporu nákladů na topení,
které se pohybují okolo 120 tisíc Kč/rok .
- nakoupili jsme stožáry pro záchytné sítě směrem z umělky do pole a k
travnatému hřišti, pan Zavadil nám pomohl se zámečnickými pracemi –
děkujeme.
- jsme ve fázi výstavby chodníku k hřišti s umělým povrchem, kdy
vzhledem k mírné zimě v prosinci a lednu se hráči brodili bahnem, které
pak nosili jak na hřiště, tak do šaten. Moc děkujeme firmě Čáma, která nám
sponzorsky poskytla štěrk a dopravu pro výstavbu chodníku, a tím nám
výrazně sníží náklady.
Michal Mošnička, SK Ďáblice (ĎZ 02/2012)

Fotbalová školička přivezla do Ďáblic 1. místo z halového turnaje KOMACUP!
V sobotu 17. 3. vyrazila fotbalová školička pod vedením trenéra Dušana
Sýkory na halový turnaj KOMACUP do Uhříněvsi. Malí předškoláci, kteří
teprve na podzim 2011 vyzkoušeli své první fotbalové krůčky a mají za
sebou pouze jediný menší turnaj, tak zde měli projít velkou fotbalovou
zkouškou a nasbírat co nejvíce zkušeností.
Na turnaj přijelo pouze šest malých fotbalistů - Šimon Sýkora, Honza
Melišík, Honza Vlček, Kuba Kohout, Patrik Vošta a Roman Černý. Hrálo se
celkem pět zápasů systémem 4 + 1, kluci tak odběhali na hřišti celkem 60
minut s jedním střídajícím hráčem. Všichni zaslouží obrovskou pochvalu,
protože celý turnaj odehráli s obrovským nasazením.
Každým zápasem jsme prošli vítězně, bez jediného obdrženého gólu.
Celkové skóre 14:0 nám tak zajistilo absolutní vítězství a stali jsme se vítězi
celého turnaje. Protože náš tým neobdržel žádnou branku, převzali jsme na
závěr ještě ocenění pro nejlepšího brankáře turnaje! Tento titul tak patří
celému týmu, protože kluci se v brance po zápasech střídají.
Všichni jsme tak prožili nádherný sportovní den a pro čekající rodiče byly
největší odměnou rozzářené tváře kluků. Také pro trenéra i malé fotbalisty
je vítězství obrovskou motivací k další práci. Kluci oslavili zlatou medaili
dětským šampusem a už se všichni těšíme na další turnaj.
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Co říci na závěr? Zásluhou obětavých trenérů školičky Dušana Sýkory a
Michala Mošničky nám vzniká v Ďáblicích báječná parta kluků, kteří mají
rádi sport. Pokud máte doma malého sportovce, přiveďte ho k nám, třeba
právě on nebo ona se stanou hvězdou našeho týmu. Čeká na něj hodný
trenér, pro kterého je fotbal hlavně radost a zábava.
Za fotbalovou školičku Alena Sýkorová (ĎZ 04/2012)

Ďáblíkův turnaj Mladší přípravky
Den, na který jsme tolik čekali, nastal 25. 3. 2012. Byla to neděle a
myslím, že si jej budeme dlouho pamatovat, neboť to byl den, kdy se nám
vše vyvedlo na jedničku s hvězdičkou. Mnoho z nás sledovalo již delší dobu
předpovědi počasí s obavami o zdraví svých ratolestí, ale i krásné slunečné
počasí nás mile překvapilo až nezvyklými teplotami na konec března. K
turnaji jsme nastoupili pod vedením trenéra Michala Kafky v kompletní
sestavě vyjma nemocného Lukáše, kterého ovšem v obraně naprosto
bravurně zastoupil Filip a navíc jsme měli půjčeného ze školičky ještě
bojovného a velice šikovného Šimona.
Začátek turnaje byl stanoven na osmou hodinu ranní, což vzhledem k
posouvání času nesly nelibě zejména děti ze vzdálenějších týmů, ale pro
nás to myslím na překážku nebylo.
Prvním soupeřem nám byl tým Sparty A, který pro nás byl zpestřen
působením naší Alžbětky v týmu soupeře. Hrálo se systémem na dva
poločasy po přibližně sedmi a půl minutách s výměnou stran. Naši se
nezalekli zvučnějšího jména soupeře a dotáhli naprosto s přehledem první
zápas až do vítězného konce, ve kterém jsme tým Sparty A porazili 4:2.
V dalším zápase jsme se utkali s týmem mladší přípravky z Rovenska. Na
tomto týmu nás upoutala hlavě výšková převaha na straně soupeře, ovšem
herní převaha byla na našich kopačkách, a tak jsme poměrně s přehledem
zvítězili 4:0.
Velice bojovně jsme nastoupili k zápasu se soupeřem s dalším zvučným
jménem Teplice A. Zpočátku byla hra velice vyrovnaná, přelévala se z jedné
strany na druhou a stejně tak i skóre, ale na náš třetí gól již soupeř
nedokázal odpovědět, a tak jsme nakonec zvítězili 5:2.
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Hned následujícím soupeřem nám bylo „Béčko“ Teplic. Troufnu si říci, že
tento zápas jsme i k nesporné kvalitě soupeře měli naprosto pod kontrolou
a zvítězili naprosto po právu 3:1.
K dalšímu soupeři jsme vzhlíželi s respektem, neboť jím byl tým
Nestěmic, na který si velice živě pamatujeme z našeho loňského působení v
Meteor lize. Oba týmy bojovaly ze všech sil a ještě čtyři minuty do konce
utkání byl stav 0:0. Poté se našim podařilo vsítit branku, ale v podstatě z
protiútoku po našem drobném zaváhání bylo srovnáno na konečných 1:1.
Sparta B sehrála s naším výběrem velmi sympatické utkání plné pěkných
akcí, ale gólově vždy tahala za kratší konec. Ve chvíli, kdy se jim podařilo
vyrovnat, naši vždy přidali jednu branku a nakonec soupeře udolali 4:2.
Posledním soupeřem nám byl tým SK Slaný, který vzhledem k obsazení
turnaje skončil na posledním místě, i když kluci zcela jistě bojovali ze všech
sil. Toto utkání bylo zcela v naší režii, a tak se do hry dostali daleko více i
naši náhradníci. I toto závěrečné utkání jsme vyhráli 4:1 a odešli tak z
celého turnaje se vztyčenou hlavou bez jediné porážky. Navíc jsme měli i
celkové vynikající skóre 25:9. Poté již následovalo předání medailí a ocenění
pro nejlepší hráče. Cenu pro nejlepšího střelce turnaje si odnesl Šimon
Němec a nejlepším hráčem našeho týmu byl vyhlášen Adam Bulíř. Celkem
si myslím, že Ďáblíkův turnaj se nadmíru povedl a doufám, že se opět za rok
zde sejdeme a pokusíme se předvést stejný výsledek, i když po takovém
úspěchu to bude velmi těžké.
Celý náš kolektiv zaslouží obrovské uznání za předvedený výkon,
bojovnost a hlad po vítězství. Všichni naši borci se snažili a měli radost ze
své hry, která je bavila, a o to nám všem hlavně šlo.
Konečné pořadí:
1. SK Ďáblice
2. Teplice A
3. Nestěmice
4. Sparta B
5. Sparta A
6. Teplice B
Za mladší přípravku Martin Vlček (ĎZ 04/2012)
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Velký svátek na ďáblickém hřišti - fotbalová školička přivítala soupeře
z Bohemians 1905!
Na sobotu 21. 4. pozval trenér fotbalové školičky k přátelskému utkání
jeden z nejlepších týmů v kategorii ročníků 2006, kluky z Vršovic Bohemians 1905. Toto utkání jsme všichni vnímali jako velký svátek, a proto
se kluci na zápas dlouho těšili. Za pomoci několika málo hráčů z mladší
přípravky jsme sehráli nádherné utkání plné zajímavých akcí. Fotbalisty
povzbuzovala z poloviny zaplněná tribuna, vetšinou rodinných příslušníků,
kteří tak vytvořili nádhernou fotbalovou atmosféru.
Kluci odehráli celkem 70 minut čistého času a odmítali přestat. Protože
se jim nechtělo z hřiště odcházet, následovaly tradiční penalty a po nich
poděkování divákům. Takové nadšení a zápal, který tady kluci předvedli,
jsou tak největší odměnou pro oba trenéry. Zápas skončil nakonec
nerozhodně 10:10 a z každého gólu jsme měli ohromnou radost. Vyrovnaný
výsledek s Bohemkou je určitě výborná vizitka pro naše malé fotbalisty.
Protože našim soupeřům se utkání také líbilo, v sérii přátelských utkání
budeme pokračovat.
Za fotbalovou školičku Alena Sýkorová (ĎZ 05/2012)

Vyhodnocení sezóny 2011-2012
Muži A
Skončili na 4. místě, což je po několika letech nejlepší umístění, kterého
ďáblický fotbal dosáhl.
Muži B
Obsadili první místo, a tak postupují z II. třídy do I. B třídy – gratulujeme.
Ženy
Skončily ve středu tabulky, což je pro nováčka soutěže určitě úspěch.
Mladší dorost
S ohledem na to, že zájem 17-18letých kluků hrát fotbal je stále menší a
menší, jsme sezónu „dohráli“ a nakonec i udrželi I. třídu.
Starší žáci
Předváděli hezký fotbal, ale dávali málo branek, a skončili proto ve
středu tabulky.
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Mladší žáci
Tým se v průběhu sezóny postupně zlepšoval, ale stačilo to pouze na
střed tabulky.
Starší přípravka
Skončila na hezkém 4. místě.
Mladší přípravka
Za celou sezónu prohrála jen jedinkrát, jinak samé výhry.
Na závěr sezóny přišly na řadu různé oslavy, včetně zápasů dětí proti
rodičům. Například zápas starších žáků proti tatínkům a starším bratrům se
hodně povedl.
Michal Mošnička (ĎZ 07-08/2012)

2. ročník letního kempu Veselé míče z Ďáblic
2. ročníku letního kempu se zúčastnilo více než 100 dětí z obce a okolí. O
děti se staral tým 12 instruktorů a vedoucích, kteří to s těmi nejmenšími
neměli pokaždé jednoduché. Děti si vyzkoušely tenis, fotbal, míčové hry,
plavání a výtvarku. Po náročném dopoledni měli všichni vydatný oběd, o
který se postarala místní restaurace Červený mlýn, které bych ráda
poděkovala i za sladkou tečku na závěr kempu v podobě zmrzlinového
poháru, který nám jako sponzorský dar restaurace věnovala. Také chci
poděkovat firmě Globus, která se podílela na svačinách pro děti. Za nás
vedoucí si myslím, že se kemp vydařil a většině se líbil. Doufám, že i příští
rok se uskuteční 3. ročník Veselých míčů, kde se s dětmi opět sejdeme.
Tomková Jitka, koordinátorka kempu Veselé míče (ĎZ 10/2012)

Ďáblické šlapky 2012
Již posedmé se malí a velcí příznivci cyklistiky sešli v Ďáblickém háji, aby
na okruhu doplněném zábavnými disciplínami poměřili své schopnosti. Na
padesát dětí se postupně vydalo na závodní okruh. Bylo úžasné pozorovat,
jak se do zápolení o kov nejcennější všichni pustili s velkou vervou. Dokonce
i několik tatínků podpořilo závod svou osobní účastí. Strašně fandím
dospělým, kteří se nebojí odhodit svou vážnou tvář a spolu se svými
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potomky se zapojí do sportovního boje. Všichni závodníci zdárně zdolali
závod, ti nejmenší za doprovodu svých rodičů v poklusu. Vyhlášení
nejlepších, sladkosti a ceny – to čekalo na všechny sportovce. Letošní závod
jsme zakončili u společného ohně na piknikovém místě v Ďáblickém háji.
Děkuji ďáblickým hasičům za přípravu dřeva a bezpečné udržování ohniště,
na němž si každý rád opekl svůj špekáček.
Nedělní ráno pak skupinka nadšenců vyrazila na letošní výlet, tentokráte
do Čelákovic. Nádherné babí léto zpříjemnilo trasu linoucí se převážně při
břehu Labe, kde je vybudována úžasná cyklostezka.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
letošního cyklovíkendu.
Fotografie z obou akcí jsou ke zhlédnutí i stažení na
http://www.dablickymic.estranky.cz/.
Markéta Bouzková, Dana Činková (ĎZ 10/2012)

První mezinárodní turnaj v Ďáblicích
(již třetí domácí turnaj pro kluky narozené v roce 2006)
Poslední zářijový pátek, den státního svátku 28. 9., jsme využili k
uspořádání dalšího velkého fotbalového turnaje pro kluky narozené v roce
2006. Náš třetí domácí turnaj se nyní může pochlubit titulem mezinárodní,
protože jedním z dvanácti účastníků bylo mužstvo Spartak Trnava ze
Slovenska.
Ďáblický turnaj je velmi populární a těší se velkému zájmu, proto jsme
navýšili kapacitu na 12 mužstev, přesto jsme museli bohužel několik týmů
odmítnout. Na umělé trávě se tedy v 9 hodin ráno sešlo cca 120
natěšených prvňáčků, z toho tři děvčata, rozhodnutých bojovat do
posledních sil. Přivítali jsme opravdu těžké a kvalitní soupeře z celé ČR.
Turnaje se zúčastnila mužstva z Litoměřic, Slavia (2 týmy), SK Slaný, Spartak
Trnava, ČAFC, SK Ďáblice, Brno Líšeň, Vimperk, Sparta Praha, Bohemians
1905 a ABC Braník.
Z prvního místa se nakonec radovala Slavia Praha (1. a 2.místo), náš tým,
provázený tento den tak trochu fotbalovou smůlou (i to však ke sportu
patří), si nakonec odnesl skvělé páté místo.
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Turnaj byl všemi účastníky opět pozitivně hodnocen jako velmi kvalitní a
náročný nejen z hlediska složení týmů, ale také z hlediska organizace. Jsme
rádi, že většina týmů, které patří k nejlepším v tomto ročníku, se k nám
ráda vrací a budeme se těšit na turnaj další, který chystáme na další svátek 8. května 2013.
Alena Sýkorová (ĎZ 10/2012)

Ďáblický fotbal na podzim pokračoval v úspěšném tažení
Poslední zápas Mužů A s Admirou B v sobotu 17. 11. ukončil na našem
hřišti podzimní sezónu remízou 2:2 ve velmi emotivním zápase, kdy naše
mužstvo prohrávalo 0:2 a ještě k tomu dohrávalo zápas v deseti hráčích,
nicméně tři body si Admira z našeho hřiště neodvezla, a tak naše „áčko“
přezimuje na druhém místě tabulky za vítěznou Dubčí.
Muži B skončili na třetím místě, Muži C, což je z větší části starší dorost
doplněný zkušenými hráči, skončili na velmi hezkém čtvrtém místě. Ženy se
umístily na 9. místě z 12 týmů. Mladší dorost je 9. z 12 týmů, nicméně je
to velký úspěch, protože náš dorost postoupil do 1. třídy a v našem týmu
jsou oproti ostatním týmům mladší kluci. To samé je u Starších žáků, kteří
jsou zatím na posledním místě. Jak důležitou roli hraje věkové složení
daného týmu, ukazuje Starší a Mladší přípravka, které letošní sezónu hrají
svou věkovou skupinu a jsou obě na prvním místě v tabulce. Minipřípravka
zatím hraje pouze turnaje a přátelská utkání, její výsledky jsou však
vynikající a oblíbenost Školičky potvrzuje to, že máme přihlášených 37
malých dětí.
Michal Mošnička, SK Ďáblice (ĎZ 12/2012)

Školení na lezecké stěně
V neděli 15. 1.2012 jsme absolvovali základní lezecké školení v rozsahu
dvou hodin na lezecké stěně v Salesiánském středisku v Kobylisích. Školení
se zúčastnili členové jednotky požární ochrany SDH Ďáblice, kteří se v
budoucnu chtějí věnovat specializaci na práci ve výškách. Školení se
skládalo z části teoretické, kdy jsme se seznámili se základními
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bezpečnostními pravidly při pohybu na stěně, dále pak z části praktického
zacházení s lezeckým vybavením a v neposlední řadě z vlastního pohybu na
sedmimetrové lezecké stěně s několika členitými profily. Školení proběhlo
pod dohledem vyškoleného instruktora.
Na toto školení bychom chtěli v letošním roce navázat účastí na
lezeckém kurzu, který pořádá jednotka HASIČI-RESCUE specializující se na
záchranu z výšek a hloubek. Po získání lezecké instruktorské kvalifikace pak
budeme schopni plně využít lezecké stěny, která je součástí hasičské
zbrojnice SDH Ďáblice. Tato stěna byla na sklonku loňského roku stavebně
poupravena za finančního přispění MČ Praha-Ďáblice a získala potřebnou
revizi.
Lezeckou stěnu u hasičské zbrojnice využijeme pro školení naší jednotky
požární ochrany v technikách práce ve výškách. Stěnu začnou využívat i děti
z kolektivu mladých hasičů při SDH Ďáblice a z nedaleké základní školy.
Návštěvy na lezecké stěně budou nabídnuty i široké veřejnosti z naší
městské části.
Sbor dobrovolných hasičů Ďáblice (ĎZ 02/2012)

Nový zásahový vůz
Jak to vše začalo. V loňském roce jsme na školení strojníků byli osloveni
vedoucím odborné rady velitelů, že by hasiči z Kunratic měli zájem pro své
lezecké družstvo o automobilový žebřík (AZ30), který je zařazen u naší
jednotky. Náš AZ30 byl zcela funkční, jako jediný z přidělených žebříků
tohoto typu sborům dobrovolných hasičů v hl. m. Praze. Bohužel AZ30 v
tomto pojetí není vhodný pro zásahy (není možné z něj bezpečně provádět
řezání stromů ve výšce...), protože není vybaven pracovním košem. Proto i
počet výjezdů, ke kterým bylo AZ povoláno operačním střediskem HZS
Praha, je velice nízký (dvakrát za uplynulé 4 roky). Jako protihodnotu nám
byla nabídnuta směna s kunratickým SDH za Tatru T148 CAS32, která prošla
repasí nástavby v roce 2009.
Dlouho jsme přemýšleli a dávali si dohromady všechna PRO i PROTI.
Nakonec jsme svolali členskou schůzi a zeptali se členské základny, jak by se
k této nabídce sama postavila. Předložili jsme veškeré argumenty a nechali
zasáhnout přímou demokracii.
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Nakonec bylo hlasováním většinou rozhodnuto. AZ30 se přesune do SDH
Kunratice a my od nich převezmeme cisternu. Podmínkou je, že žebřík
bude, v případě potřeby, možno přistavit pro práci pro městské části v
našem hasebním obvodu (zdobení vánočního stromku, odstranění
případných převisů sněhu atd.). SDH Kunratice s těmito našimi podmínkami
souhlasilo, takže náš návrh mohl jít do rady MČ Praha-Ďáblice k posouzení,
zda můžeme provést směnu.
Výměnu techniky spolu se servisními pracemi bylo potřeba stihnout do
konce roku 2011. U cisterny bylo nutné provést výměnu motoru, ten
stávající měl vysokou spotřebu oleje a nízký výkon, a proto byla na naši MČ
převedena i další cisterna Tatra od SDH Praha Nebušice, ze které můžeme
čerpat náhradní díly. Hlavně pak technicky zachovalejší motor.
Vše se nakonec, přes malé peripetie, podařilo do konce roku zvládnout a
od 7. 12. 2011 máme v garáži již cisternu zaparkovanou. Nyní pracujeme na
nastrojení vozidla, aby mohlo být co nejdříve uvedeno do výjezdu. Čeká nás
připevnění modrých majáků, houkačky a vysílačky. Dále musíme vybavit
vozidlo hadicemi a proudnicemi.
Ještě alespoň pár základních technických dat vozidla:
Objem nádrže: 6600 l vody
Výkon čerpadla: 3200 l/min
Nejvyšší rychlost vozidla: 72 km/h
Počet hasičů v posádce: 1+2
Za SDH Ďáblic, Jan Havránek, strojník (ĎZ 03/2012)

Mladí hasiči z Ďáblic
3. března proběhlo v hasičské zbrojnici SDH Praha Letňany 1. kolo
zimního poháru v uzlování. Naše děti získaly díky poctivému tréninku
krásné umístění, a to v kategorii starších jednotlivců vybojovala Nicol
Soumarová 7. místo, v kategorii mladších jednotlivců získal Daniel Tipta 8.
místo. Hlídka mladších žáků skončila na pěkném 12. místě. Nepostoupila
sice do dalšího, městského kola, které se konalo 17. března v Satalicích,
nicméně oproti loňsku jsou výsledky zase o něco lepší.
Odměnou za pěkné výsledky byl pak výlet na Pražský hrad, kde jsme měli
možnost, společně s jinými oddíly mladých hasičů z SDH Satalice, Kbely a
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Kunratice, prohlédnout si místní hasičskou zbrojnici. Dále následovala
prohlídka hradních nádvoří a první etapa zábavné vzdělávací hradní hry pro
děti.
2. dubna proběhla na hasičské zbrojnici, jako každé pondělí, schůzka
mladých hasičů, kde jsme tentokrát netrénovali uzly ani hasičské
dovednosti, ale věnovali jsme se přípravě velikonočních svátků. Zdobili jsme
perníčky, malovali vajíčka a pletli pomlázky.
Robert Eichler, SDH Ďáblice (ĎZ 05/2012)

Podzim u SDH Ďáblice
Srpen je již tradičně pro hasičské děti měsíc táborový. Ďábličtí mladí
hasiči byli již podruhé s kamarády z ostatních sborů na letním dětském
táboře, který se konal jako každoročně v Lažánkách u Strakonic. Letošní
tábor provázela celotáborová etapová hra Asterix a Obelix, takže již při
odjezdu na tábor vedoucí mládeže vítali děti u autobusů v tradičních
kostýmech.
Děti se na táboře kromě celotáborové hry učily novým dovednostem, a
to například jak nocovat v přírodě, jak rozdělat oheň pouze pomocí křesadla
a také jak poznat různé druhy bylinek a uvařit z nich dobrý čaj. Na táboře
také proběhla ukázka požárního zásahu, první pomoci a policie. Ze všeho
nejvíce se ale děti těšily na večerní diskotéky a také povídání u táborového
ohně.
3. září jsme se opět začali scházet na pravidelných pondělních schůzkách
mladých hasičů v ďáblické hasičárně, kde děti připravujeme na další
hasičský rok plný soutěží a pěkných zážitků.
Koncem září jsme se s dětmi zúčastnili také hasičského víkendového
soustředění v Krkonoších, kde jsme trénovali na blížící se závody požární
všestrannosti, a také na memoriál Marty Habadové, což je halová soutěž v
běhu jednotlivců na 60m s překážkami.
7. října proběhl na letišti v Letňanech srandamač v požárních útocích,
kde naše družstvo získalo, i přes nepřízeň počasí, v kategorii mladších
družstev krásné 4. místo.
14. října jsme byli na závodech v požárnické všestrannosti v Lochkově.
Jedná se o orientační běh, ve kterém pětičlenné týmy mladých hasičů na
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jednotlivých stanovištích soutěží v různých disciplínách, jako je např. střelba
ze vzduchovky, zdravověda, uzle, orientace v mapě a další.
Jednou z posledních soutěží roku 2012 byl Memoriál Marty Habadové,
který se konal dne 3. 11. 2012 v hale ve Stromovce. V kategorii mladších
nás reprezentovali Dan Tipta, Dominik Kouba, Eda Maleček, Viktor Jirků,
Tomáš Hocek, Eliška Zimmermannová a Natálka Berečková, v kategorii
starších Matěj Vondřich. Přesto, že jsme nedosáhli na medailové pozice,
výsledky dětí byly zase o něco lepší než vloni.
Hned 4. 11. se naši mladí hasiči naposledy vydali soutěžit, a to tentokrát
do Cholupic na Orientační běh. Zde náš sbor reprezentovaly hned dvě
hlídky v kategorii mladších.
1. hlídka, ve složení David Kouba, Dominik Kouba, Dan Tipta, Eliška
Zimmermannová a Natálka Berečková, skončila na krásném 6. místě.
2. hlídka, ve složení Radek Zach, Eda Maleček, Jirka Kadleček, Adam Kučírek
a Tomáš Hocek, skončila na 8. místě ze 14 hlídek.
Je to krásné umístění a našim dětem za jejich snahu a maximální
nasazení v tomto roce moc děkujeme.
Jan Havránek (ĎZ 12/2012)
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13. Různé

Náves v Ďáblicích
V současné době se v obci hledá „centrální náměstí“. Věřím, že to bude
místo v blízkosti „komína“ bývalé cihelny, kde byl po něžné revoluci
zlikvidován betonářský podnik PREFA, zdroj prachu a velkého hluku v
centru obce. Tím se vytvořil prostor pro náměstí. Následně byly
vypracovány minimálně dvě rozsáhlé studie (1996 a 2003). Tímto
příspěvkem uvádím citlivý architektonický „vzor pro náměstí“ – naší náves.
Několik údajů z minulosti:
- Ďáblice jsou asi o 2500 let starší než Praha. V Kostelecké ulici byly
nalezeny pozůstatky lidí z doby před 3500 až 3800 lety, tj. ze starší doby
bronzové.
- Přeskočme několik tisíciletí. V 11. století značnou část dnes zastavěné
plochy Ďáblic zaujímaly rybníky. Horní rybník v okolí Šenovské, menší
Parkán (v jehož okolí byl Špitál s několika staveními) a Dolní rybník v okolí
Kostelecké s mlýnem.
- První písemná zmínka o Ďáblicích (tehdy Dawlice) je z let 1233 a 1235, kdy
královna Konstancie předala ďáblický statek Rytířskému řádu Křižovníků s
červenou hvězdou.
- V r. 1253 potvrdil král Václav I. Rytířskému řádu Křižovníků s červenou
hvězdou všechna práva.
- V letech 1754 až 1755 probíhala stavba kaple Nejsvětější Trojice a sv.
Václava (bez jakékoliv mechanizace!).
- Dne 1. 1. 1968 ztratily Ďáblice samostatnost (byly připojeny k Praze).
- v r. 2006 navrácení kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava Rytířskému řádu
Křižovníků s červenou hvězdou státem (Pozemkovým fondem), tj. 16 let po
něžné revoluci.
Vraťme se ale k dřívějšímu centru obce, návsi. Náves měla a má skoro
každá česká či moravská obec. Co je to náves? Vesnická náves se vyznačuje
zpravidla obdélníkovým tvarem, vymezeným zemědělskými usedlostmi,
každá s dvorem uprostřed, směrem k návsi je vybudována obytná budova s
vjezdem, po stranách dvoru jsou stáje a vzadu stodola, za kterou leží
zahrady a pole. Náves byl prostor, kde se lidé slavnostně shromažďovali,
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děti hrály hry (kluci fotbal a palejstr), na mnoha návsích je památník padlým
za 1. světové války. Naše náves zaujímá prostor podél ulice U Parkánu (od
statku Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou až k současné škole).
Všechny statky jsou v současné době nadále zemědělsky naprosto mrtvé, až
na statek Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, který byl také
ukraden komunisty a následně je obhospodařován také státem
(Pozemkovým fondem). Pan Kmínek hospodaří jako nájemce na prakticky
všech polích katastrálního území Ďáblice, - některé má v nájmu od
Pozemkového fondu, jiné od soukromníků, které tyto pole restituovali.
Projděte se po návsi a celé ulici U Parkánu, aniž byste spěchali. Každé
hospodářství či statek je jiný, ale vzájemně architektonicky ladí. Většina jich
přežila čtyřicetiletou devastaci, mnohé jsou již opravené, bohudík v
původním stylu. Jedinou kaňkou je nově vybudovaná hasičská zbrojnice.
Nesrovnatelná krása návsi proti naší hlavní, později vybudované ulici
Ďáblická, kde o jednotném stylu nelze mluvit. Taktéž nově vybudovaná
vilová čtvrť, uzavřená ulicemi Ďáblická, Zářijová, Březnová a K lomu, je
architektonicky daleko za statky na návsi - každý vlastník či architekt
projevil svoji tvůrčí činnost, ale celek oku neladí.
Škola, uzavírající náves, není jen místem jen pro výuku a výchovu dětí, ale
v příjemném prostředí se zde konají sportovní a kulturní akce (významnější
shromáždění občanů, koncerty, taneční zábavy, vítání nových občánků,
vánoční posezení seniorů atd.).
Není jednoduché získat informace z počátku padesátých let, co se dělo
na ďáblických statcích (podobně jako ve všech obcích v republice).
Kontinuita sedlačení byla v krátké době přetržena. Pantáta s širší rodinou
byl násilně vystěhován z vlastního domu - v lepších případech na žebřiňáku
nebo nákladním autem, v horším případě si musel najít bydlení sám. A když
se to někomu nelíbilo, např. napsal odvolání, byl uvězněn, aby přišel na jiné
myšlenky. Důvod byl vždy jednoduchý. Jiným častým důvodem zabrání
celého statku včetně obytné budovy bylo zdůvodněno neplnění uložených
nesmyslně vysokých povinných dodávek obilí, vepřového či hovězího masa,
mléka či vajec. Další metoda: zabavení všech peněz z prodaných produktů a
tudíž nemožnost placení daní. Nebo stačila nálepka kulak či dítě kulaka a byl
hluboký cejch vypálen na celou dobu budování socialismu.
Je třeba si uvědomit, že se toto budování socialismu na vesnici
odehrávalo cca před 60 lety - pantátové nežijí a dětem, pokud si alespoň
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něco mají pamatovat, je kolem 75 let. V Ďáblicích byla řada zemědělských
usedlostí, např. Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, Steyskal,
Stejskal, Smetana, Rozenkranz, Štulc. Podařilo se mi kontaktovat paní Janu
Stejskalovou (statek U Parkánu čp. 24 a čp. 28), která mi sdělila rodinnou
historii vlastnictví, přesahující jedno století, včetně osudů širší rodiny, i
dobu budování socialismu (často šlo o vlastní přežití).
Věřím, že mnohé rodiny vlastnily své grunty ještě déle než jedno století.
Co je podstatné, že postupně tyto grunty po čtyřicetileté devastaci získávají
původní krásu, nikdo, ani noví majitelé, si nedovolí přestavět usedlost na
nějakou modernu.
Náves citlivě dolaďují dva památníky. Socha sv. Jana Nepomuckého z r.
1767 a památník padlým spoluobčanům v 1. světové válce, který byl
vybudován 26. 9. 1920 Spolkem Žižka a dalšími korporacemi v Ďáblicích.
Tento památník je doplněn dvěma deskami: umučeným a padlým během
druhé světové války (25 jmen) a hrdinům padlým za vlast a svobodu od 5.
do 9. 5. 1945 (12 jmen).
Samostatnou kapitolu na konci návsi tvoří perla naší obce: kaple
Nejsvětější Trojice a sv. Václava. Výstavba trvala dva roky (1754 - 1755) – v
současné době by se za tuto dobu zřejmě získalo jen stavební povolení.
Kaple byla vrácena státem Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou
v r. 2006, tj. po čtyřicetiletém chátrání během budování socialismu a po
šestnácti letech dalšího chátrání během budování demokracie. Po roce
2006 je kapli postupně vracen bývalý lesk. Jednotlivé etapy obnovy kaple
dokládají přiložené fotografie.
Závěrem si přeji, aby byla provedena úplná rekonstrukce bývalých statků
a tyto dosáhly původního lesku. Dále, aby nově zamýšlené a částečně
vybudované náměstí „v okolí komína“ ladilo oku tak, jak ladila v době
rozkvětu naše náves.
Zdeněk Sobotka, kronikář obce (ĎZ 03/2012)

Kamenná měřičská věž na Ládví
Ládví je nejvyšším bodem na severu Prahy (358,9 m nad mořem) a
současně místem s dalekým rozhledem. Proto mohl být kopec využíván
geodety k zaměřování již při tvorbě prvních velmi přesných map Čech, které
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vznikaly v první polovině 19. století. Jednalo se o mapy tzv. stabilního
katastru, které navázaly na 1. a 2. vojenské mapování monarchie. Při tvorbě
map geodeti využívali síť bodů, které byly vzájemně na dohled. Patrně už
tehdy byl na Ládví vybudován geodetický bod. Z důvodu snahy o zvýšení
přesnosti měření přišel Vojenský zeměpisný ústav ve Vídni s myšlenkou
vybudovat vojenskou síť geodetických bodů (1862-1898), která pak byla
základem pro třetí vojenské mapování habsburské monarchie. Mezi
základní body této sítě patřily kromě Ládví (bod byl na mapách označen
jako „DABLITZ“) například i Studený vrch a Malý Tok na Brdech, Klínovec,
Dyleň, Čerchov, Vysoký Kamýk, Melechov, Sněžka nebo Kralický Sněžník. Po
1. světové válce bylo na území Československa již 268 základních bodů 1.
řádu jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK), na jejímž základě se
sestavovaly mapy republiky, a která je dodnes po mnohých úpravách
platná. V průběhu let bylo zřejmé, že bude třeba zřídit síť kvalitnější. Od
počátku třicátých let byly zahájeny práce na astronomicko-geodetické síti
(též Základní trigonometrická síť), které nepřerušila ani 2. světová válka.
V průběhu let bylo postaveno velké množství dřevěných geodetických věží.
Z let 1936-1941 pochází též zděné, sobě navzájem podobné, měřické věže
na Ládví, Studeném vrchu (1940), Koňském vrchu (1941), Mezi vraty (1941)
a jinde. Celkem bylo vystavěno devět těchto zděných věží s výškou kolem
20 m. Dle letopočtu vytesaném na kameni dochovaném uvnitř věže na
Ládví, byla postavena v roce 1936. Patřila by tak k nejstarší generaci
kamenných geodetických (měřičských) věží v Čechách. Zajímavostí je, že
tato stavba je na rozdíl od ostatních kulatá. Objekt v Ďáblickém lese by už
vzhledem ke kruhovému půdorysu patřil mezi první generaci těchto staveb.
Poslední věže, již zpravidla se sedmibokým půdorysem, byly stavěny až v
době války a patrně při jejich výstavbě bylo využito německých zkušeností
se stavbou podobných objektů. Zeměměřičské určení staveb totiž vyžaduje
maximální stabilitu a odolnost vůči vibracím - to patrně nejlépe zajišťují
právě sedmiboké stavby, resp. objekty s lichým počtem stran. Dle jiných
údajů však byla věž na Ládví postavena až okolo roku 1940. To by
potvrzovaly i bohužel nepříliš kvalitní letecké fotografie pořízené v roce
1938. Na nich je nejvyšší partie kopce bez porostu, ale též bez zřetelné
stavby. Je škoda, že v nedávné minulosti nikoho nenapadlo tuto ďáblickou,
přibližně dvacet metrů vysokou věž využít jako výhledové místo, ač kdysi
byla pro širší veřejnost krátký čas zpřístupněna. Byl z ní nádherný rozhled, a
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to nejen na hlavní dominanty Prahy, ale za velmi dobré dohlednosti z ní
byly vidět Brdy, Krušné hory, České středohoří i Krkonoše. Stavba dnes patří
Zeměměřičskému ústavu, který sídlí v blízkých Kobylisích.
Jan Havrda (ĎZ 04/2012)

Rozhovor s pamětníkem Karlem Víškem o životě a práci v sousedství ďáblické
cihelny
Jak jste v Ďáblicích u cihelny začínal?
V roce 1948 jsem nastoupil do Československých stavebních závodů v
Ďáblicích. Tenkrát byl vedoucím Miloslav Wimmer, který si sem ze stavby
mládeže kdesi na severu republiky přivedl partu betonářů. Mne do Ďáblic
přivedl Miroslav Král, s nímž jsem předtím dělal v Avii. Díky němu jsem v
Československých stavebních závodech začal dělat strojařinu. (Syn
Miroslava Krále později v Ďáblicích vedl hospodu U Krále Holce.) Spolu se
mnou tu pracovali i další lidé z Ďáblic, například František Churáček, který u
nás dělal betonáře, nebo Josef Klíma, ten dělal jako já strojařinu. Pamatuji
si i na další spolupracovníky, například na Horkého a Netopila, jejich
příbuzní stále žijí v Ďáblicích. Mnozí lidé, kteří přišli do stavebních závodů v
Ďáblicích, bydleli v cihelně. V horní části cihelny pod střechou byla
ubytovna. Také Miloslav Wimmer měl na kruhovce byt, teprve později se
přestěhoval do paneláku. V Československých stavebních závodech jsem
dělal tři roky a poté jsem odešel na vojnu. Když jsem se vrátil, můj podnik tu
už nebyl, na jeho místě byla Prefa.
Co jste v Československých stavebních závodech dělali?
Byl to takový malý výzkumný ústav. Dělali jsme leccos, třeba vibrační
zařízení. Na panelový dům, který dodnes v Ďáblicích stojí, jsme vyráběli
model, asi tak metr padesát vysoký. Panelák byl tehdy ve stádiu příprav, na
modelu se mělo ukázat a vyzkoušet, jak bude dům vypadat a fungovat.
Součástí modelu byly kuchyně, pokoje, veškeré vnitřní zařízení domu.
Smyslem bylo vytvořit model, který by umožnil udělat si představu o tom,
jak bude dům vypadat zvenčí i zevnitř. Nepracovali jsme jenom na modelu,
pro vlastní dům jsme také dělali formy, s jejichž pomocí se později vyráběly
kazetové stropy, které jsou jednou ze specialit ďáblického paneláku.
Samotnou výstavbu jsem ale nezažil, když jsem v roce 1954 přišel z vojny,
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dům už stál. Byl to první panelový dům v tehdejší Československé republice.
Co se stalo s modelem, nevím, nejspíš ho zrušila Prefa, která přišla na místo
stavebních závodů. To, že se model nezachoval, je každopádně škoda.
Byl stejný panelák postaven i jinde?
Ne, panelák v této podobě asi jinde v republice nenajdete. Na domě je
řada zvláštních prvků, například ozdobné obloučky pod střechou. Dům je
jedinečný také střechou, je mírně zešikmená. Podobnou byste jinde těžko
hledal. Také už zmíněné kazetové stropy byly navrženy a vyrobeny proto,
aby byl dům něčím zvláštní.
Zmiňujete, že cihelna sloužila jako ubytovna. Kdy se v Ďáblicích přestaly
vyrábět cihly?
Nevím, kdy přesně cihelna zastavila provoz. Když jsem přišel do Ďáblic, už
nevyráběla. Před cihelnou vyrostla nová budova se strojní dílnou, ve které
jsem pracoval. Prostor pod střechou cihelny nebyl původně určen k bydlení.
Byl tam navezený mour, který cihláři speciálními otvory sypali do
jednotlivých segmentů cihelny. Vždy, když se jedna část cihelny zavezla
cihlami, prostor se zazdil a začalo se topit. Potom se totéž provedlo v
sousední části cihelny. Následně se první kapsa otevřela a topilo se tam,
kde byly zavezeny nové cihly. Cihelna nikdy nebyla zcela naplněna, cihly se
vypalovaly v jednotlivých oddílech postupně. Proto se cihelně tohoto typu
říká kruhovka: stavba má sice oválný půdorys, označení však odkazuje
především k technologickému postupu kontinuálního vypalování.
V cihelně bydleli vaši spolupracovníci. Kde jste v té době bydlel Vy?
V cihelně bydleli moji kolegové, já jsem z Kobylis. V Ďáblicích bydlím od
roku 1955, kdy jsem se oženil s Ďábličačkou. Zpočátku jsme bydleli v dolní
části Ďáblic, v ulici U Prefy žiji od roku 1960.
Jak po válce vypadala tato část Ďáblic?
Když jsem v Ďáblicích začínal, vypadalo to tu úplně jinak než dnes. V
dnešní ulici U Prefy nebyly prakticky žádné domy, byl tu pouze tesař. Byla
to spíš vozová cesta, vedle které se válely rozstřílené pásové transportéry.
Zůstaly tu ještě po Němcích. Protože jsme v závodě měli málo materiálu,
vybírali jsme z nich věci, které se daly ještě použít či zpracovat. Byl tu
rovněž sad, který patřil nějakému panu Červenkovi, později ho snad daroval
obci. Také tu byly dřevěné baráky, které byly součástí cihelny. Skladovaly se
v nich vypálené cihly. Před cihelnou byla strojovna a kotelna.
Domeček na návrší vedle cihelny tu byl také?
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Domeček patřil k cihelně, snad v něm bydleli cihláři. Dnes stojí cihelna v
dolíku, to je ale způsobeno tím, že její okolí bylo znovu zavezeno. V době,
kdy byla cihelna v provozu, byl okolní terén ve výšce cihelny. Na všechny
strany od cihelny byla rovina, pouze domeček stál na výrazné vyvýšenině.
Cihláři vystavěli cihelnu v prohlubni a následně všemi směry odkopávali a
těžili cihlářskou hlínu. Teprve později byl terén okolo cihelny znovu navýšen
návozem, například v souvislosti se stavbou silnice, dnešní Mannerovy
ulice. Na úrovni dvorku za cihelnou, který je nejníže položeným místem v
okolí, byla značná část dnešní centrální části obce. Cihlářská hlína se těžila i
v prostoru, kde byl později postaven biograf.
Jak se Vám žilo s Prefou?
Když přišla Prefa, celý prostor byl oplocen. Především tu byla dvě velká
sila na beton a provoz, kde se vyráběly panely. Byl to poměrně rozsáhlý
objekt, který byl zdrojem hluku a nepořádku. V místě dnešního veřejného
parkoviště se otáčela nákladní auta, která jezdila do Prefy pro panely.
Hodně se tu prášilo, když děláte s betonem, pískem a cementem, prachu se
nevyhnete. Nejvíc prachu bylo, když přijeli plnit sila cementem. Byl to velký
podnik, vyráběly se tu nejen samotné panely, ale v místní armovně se
zpracovávalo i betonářské železo, které se dává panelů.
Doslechl jsem se, že ještě pracujete…
Ještě pracuji, jsem konstruktérem v technickém a zkušebním ústavu na
Proseku. Do práce chodím tři dny v týdnu. Hlavně si však užívám klidu, který
v minulosti v této části Ďáblic nikdy nebyl.
Dušan Andrš (ĎZ 07-08/2012)

Vzpomínka na Zdeňka Corna
Prvně jsem se s ním setkal tehdy, když jsem, jako mladý kantor po vojně,
nastupoval na ďáblickou školu. Byl to výborný zeměpisec a pomohl mi
svými zkušenostmi v pedagogické praxi.
Stál u zrodu ďáblické hvězdárny a organizoval, spolu s RNDr. Sloukou,
přednášky o astronomii přímo v prostorách hvězdárny.
Na škole se zapojoval do kulturních i sportovních akcí tehdejšího
učitelského sboru.

114

Vzpomínám si, jak jsme radostně organizovali, spolu s Mirkem Sejkem,
před školou oslavu 28. října v roce 1968. Dlouho jsme se ale neradovali a v
roce 1970 jsme byli nuceně „odejiti“ ze školy. Zdeněk byl převelen jako
řadový učitel na ZŠ Chabařovická a já na ZŠ Na Korábě. I potom se naše
rodiny navštěvovaly. Vzpomínám, jak na jednom setkání u klavíru se
dožadoval, abych mu zahrál jeho oblíbený hit „Mackie Messer“, který si se
mnou zazpíval.
Tak vidíš, chlapče, už to bude 5. ledna 10 let…
Vzpomíná na Tebe Tvoje Jarka, syn Zdeněk, dcera Hanka v Kanadě a
všichni Tvoji kamarádi.
Čest Tvojí památce!
Milan Černý (ĎZ 12/2012)
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Informace ze zasedání Rady městské části a zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice

30. jednání Rady MČ dne 9. 1. 2012
Paní Midlochová předložila radě statistiku své činnosti v knihovně za rok
2011 a zároveň byla vyzvána, aby předložila vlastní návrh rozvoje knihovny,
souvisejících aktivit i efektivnějšího využití části své práce (mimo
předpokládanou otevírací dobu) pro potřeby Ďáblic.
Rada schválila znění dohody o finančním narovnání a novou nájemní
smlouvu o pronájmu restaurace Květnová s účinností od 1. 4. 2012 a
pověřila starostu podpisy obou dokumentů.
Při místním šetření ve věci požadavku obyvatel domu čp. 966 v ulici U Prefy
na umístění svých kontejnerů na směsný odpad na veřejný pozemek
městské části bylo zjištěno, že bytové družstvo U Prefy (vlastník domu čp.
771) umísťuje (v rozporu s vyhl. Hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb.) své nádoby na
směsný odpad na pozemek městské části. Z tohoto důvodu budou zástupci
družstva vyzváni k jednání.
Rada po předchozí zkušenosti rozhodla, že bude vypsáno nové výběrové
řízení, které bude poptávat nabídky přímo u největších pojišťoven českého
trhu. Souhlasila také s krátkodobým prodloužením původní smlouvy o
pojištění majetku u pojišťovny ČSOB do doby ukončení výběrového řízení.
Radní paní Tatjana Dohnalová navrhla zakoupit pro potřeby městské části
dataprojektor. Nejdříve bude prověřena funkčnost staršího, vyřazeného a
nepoužívaného projektoru, a paní Dohnalová aktuálně ověří možnosti
využití dataprojektoru v jednotlivých komisích.
Rada obdržela informaci, že paní Ing. Lenka Stroblová ukončila svoji činnost
jako předsedkyně komise životního prostředí a dopravy. Do doby
jmenování nového předsedy pověřila rada paní Tatjanu Dohnalovou
vedením této komise.
Radní Ing. Tomáš Dvořák informoval radu o vlhkosti zdiva a zatékání vody
do budovy ZŠ u Parkánu. Pro řešení tohoto problému začalo jednání s
projekčními firmami za účelem návrhu podání cenové nabídky na
zpracování projektu návrhu odstranění těchto závad. Pro návrhy bude
nutno shromáždit dostupnou stávající projektovou dokumentaci, případně
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je třeba dát firmám možnost ke vstupu do archivu stavebního úřadu Prahy
8.
Dále pan Ing. Dvořák předložil radě znalecký posudek, který byl zpracován
pro posouzení stavebních vad a poruch v růžovém pavilonu MŠ v ulici
Kučerové. Rada se podrobně seznámila s obsahem posudku a souhlasila
dále postupovat v souladu s doporučeními, která jsou uvedena v závěrech
posudku.

31. jednání Rady MČ dne 23. 1. 2012
Rada schválila pravidla pro poskytování kompenzačního příspěvku za
provoz skládky pro rok 2012. O příspěvek si lze letos zažádat již od 1.
dubna. V tomto čísle zpravodaje je otištěn schválený formulář žádosti.
Rada jmenovala novou členku sociální komise, paní Marcelu Mašínovou za
odstoupivšího člena této komise, pana Jana Němce. Panu Němcovi rada
děkuje za veškerou práci a pomoc, kterou Ďáblicím věnoval. Paní Mašínové
děkuje za zájem o práci komise a za ochotu spolupodílet se na zkvalitňování
veřejného života v naší obci.
Rada schválila žádost manželů Kratochvílových o poskytnutí příspěvku na
uložení stavebního odpadu na skládce v Ďáblicích dle podmínek
odsouhlasených pro rok 2012 zastupitelstvem.
Rada schválila termíny veřejných zasedání zastupitelstva v roce 2012: 21.
března, 20. června, 19. září a 12. prosince.
V rámci probíhající reklamace stavebních prací v modrém pavilonu naší
mateřské školy připravil pan Ing. Tomáš Dvořák dopis (odborné stanovisko)
týkající se zvlněné nášlapné vrstvy podlahy v přízemí tohoto pavilonu a rada
pověřila zástupkyni starosty jeho odesláním.
Zároveň rada po projednání odsouhlasila objednání požárněbezpečnostního posouzení růžového pavilonu, a to na základě výsledků
znaleckého posudku, který byl radě předložen. Pověřila zástupkyni starosty
a pana Tomáše Dvořáka, aby informovali o výsledcích znaleckého posudku
zhotovitele stavby, projektanta a stavební dozor a požádali je o vyjádření k
tomuto posudku.

117

32. jednání Rady MČ dne 6. 2. 2012
Nový sekretariát starosty: V úvodu svého jednání se radní seznámili s novou
pracovnicí sekretariátu starosty, kterou ve výběrovém řízení vybrala komise
ve složení: Ing. Miloš Růžička (starosta), Zdeňka Fišmistrová (zástupkyně
starosty), Tatjana Dohnalová (radní) a Vlastimil Fouček (tajemník úřadu).
Stala se jí paní Denisa Pokorná. Nastoupila 1. 2. 2012 na uvolněné místo po
paní Janě Šimečkové, které pracovní poměr skončil 31. ledna 2012.
Kritéria pro přijetí dětí do základní školy: Rada projednala a schválila paní
ředitelkou školy stanovená kritéria pro přijetí dětí do základní školy pro
školní rok 2012/2013.
Inventarizace majetku a závazků: Rada projednala a souhlasila se zprávou
hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ PrahaĎáblice k 31. 12. 2011 a uložila panu tajemníkovi, aby zprávu komise
předložil na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva.
Rezignace člena zastupitelstva: Na základě písemné rezignace z 21. 12.
2011 vzala rada na vědomí zánik mandátu členky zastupitelstva Ing. Lenky
Stroblové, která kandidovala jako nezávislá na kandidátce hnutí Starostové
a nezávislí. Dále prohlásila Markétu Stránskou z téže kandidátky členkou
zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice a uložila panu tajemníkovi zaslat nové
člence zastupitelstva informaci a panu starostovi zahájit jednání s paní
Markétou Stránskou.
Zpevněná plocha v ulici Řepná: Paní zástupkyně informovala radu o
vybudování zpevněné plochy v ulici Řepná v Ďáblicích, kterou nechal
vybudovat majitel pozemků na území určeném pro zeleň. Plocha je užívána
především pro parkování autobusů. Požádali jsme odbor výstavby ÚMČ
Praha 8 o sdělení, zda byla tato stavba řádně povolena. Rada vzala
informaci na vědomí a požádala paní zástupkyni, aby poskytla stavebnímu
odboru potřebné informace a dále tento případ sledovala. Na základě
dostupných informací se nedá vyloučit, že stavba byla provedena bez
příslušných rozhodnutí, čímž by se majitel pozemků dopustil přestupku
proti stavebnímu zákonu.
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33. jednání Rady MČ dne 20. 2. 2012
Zateplení půdy základní školy: Radní pan Tomáš Dvořák informoval o
skončení stavebních prací na půdě základní školy vykonaných v souvislosti
s jejím zateplením. Podlaha půdy byla dezinfikována, zateplena nepochozí
minerální izolací o celkové tloušťce 160 mm se zakrytím proti případnému
znečištění, dále byla zřízena přístupová a obslužná dřevěná lávka.
Pasport zeleně: Rada vybrala na základě výběrového řízení firmu MDP
GEO,s.r.o., která předložila nejnižší nabídku v hodnotě 93 740 Kč, pro
vytvoření chybějícího pasportu zeleně v obci a pověřila pana starostu
podpisem smlouvy. Pasport zeleně bude využit nejen pro účely výběrových
řízení na údržbu zeleně v naší obci, ale zároveň bude sloužit jako podklad
pro hospodárnou a účelnou péči o veškerou zeleň. Pasportizace zeleně
přesně, v podrobnémměřítku, vymezuje základní plochy zeleně a zkoumá
jejich druhovou skladbu, dále pak zkoumá technické prvky (lavičky, koše),
určuje jejich finanční hodnotu a navrhuje optimální způsob péče a údržby,
což zde dosud chybělo. Celý pasport zeleně bude jak v papírové verzi
formou map, tak dále i v elektronické verzi, která se propojí s počítačovým
programem Misys.
Okolí hvězdárny: Rada schválila objednávku projektové dokumentace pro
vytvoření přístupové cesty ke hvězdárně a opravu stávajícího chodníku
vedoucího k ní z Květnové ulice. Projektová dokumentace bude objednána
u firmy PRO-CONSULT s.r.o. v částce 87 600 Kč.
Vlhkost zdiva školy: Radní pan Tomáš Dvořák sdělil radě nové skutečnosti
zjištěné při osobní prohlídce a v rámci konzultací s projektanty při hledání
optimálního řešení odstranění dlouhodobé vlhkosti stěn v přízemí
historické budovy základní školy. Je nutné zjistit skutečný stav kanalizačních
a dešťových sítí pod budovou a v jejím okolí, stejně jako zjistit účinnost
vsakovacích jam dešťových vod zřízených po poslední dostavbě školy při
severní fasádě historické budovy. K tomu bude nutný také kamerový
průzkum. Vzhledem k delší době realizace průzkumů a komplexních úprav
snižujících zatížení budovy srážkovými vodami, bude zatím v nejnutnějším
rozsahu objednána pouze lokální oprava vlhkem poškozených omítek ve
vnitřních prostorách školy. Rada takto řeší (zejména na přání ředitelky
školy, která oprávněně poukazuje na hygienické a estetické vady) letitý
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problém vlhkosti, který se objevil zejména po provedení poslední přístavby
školy a nebyl dosud na profesionální úrovni řešen, a tudíž ani vyřešen.
Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy: Rada projednala a po upřesnění
schválila kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy v Ďáblicích ve školním
roce 2012/2013, a to na základě předloženého návrhu paní ředitelky Mgr.
Milady Bulirschové.
Dopravní řešení v ulicích Chřibská, Legionářů a U Chaloupek: Paní
zástupkyně místostarosty informovala o žádosti firmy Agrostav projednat
jejich návrh řešení dopravního značení v ulicích Chřibská, Legionářů a U
Chaloupek. Rada s návrhem souhlasí. Žádost bude postoupena Úřadu MČ
Praha 8, odboru dopravy k vyřízení.
Nová vývěska na Blatech: Rada projednala a souhlasila na základě námětu
zastupitele Ing. Pavla Niebauera s přemístěním vývěsky naší městské části
z ulice Kostelecká do ulice Na Blatech v centrální části této lokality. Pověřila
paní zástupkyni starosty zajištěním této akce.

34. jednání Rady MČ dne 5. 3. 2012
Výběrové řízení na ředitele základní a mateřské školy v Ďáblicích. Rada se
rozhodla všemi hlasy vyhlásit dle zákona č.472/2011 Sb. výběrové řízení na
ředitele-ředitelku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola,
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17.
Pověřila pana starostu vyzvat současnou paní ředitelku Mgr. Miladu
Bulirschovou k účasti na výběrovém řízení.
Návrh rozpočtu MČ na rok 2012. Rada projednala a souhlasila s návrhem
rozpočtu pro rok 2012. Pověřila pana starostu ve spolupráci s předsedou
finančního výboru k předložení návrhu ke schválení zastupitelstvu na
březnovém veřejném zasedání.
Stejně tak rada souhlasila s návrhem rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti
MČ a s jeho předložením ke schválení zastupitelstvu na březnovém
veřejném zasedání.
Žádost paní Hany Hubáčkové o opravu komunikace Na Pramenech. Rada
projednala žádost a pověřila referát životního prostředí přípravou
konkrétních návrhů na požadovanou opravu. Na dalších jednáních se rada
bude tímto problémem a návrhem dále zabývat.
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Žádost pionýrské skupiny Rozmarýn. Tato organizace požádala o pronájem
zadní části objektu v Osinalické ulici čp. 966 - dříve restaurace U krále
Holce. Rada po projednání schválila tento pronájem, a to na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výše nájemného je symbolická,
100,- Kč/měsíc.
Ukončení pronájmu sálku v Obecním domě: fotografický ateliér paní
Kolářové. Rada projednala žádost o ukončení pronájmu dle nájemní
smlouvy a s žádostí souhlasila.

35. jednání Rady MČ dne 12. 3. 2012
Výběrové řízení na ředitele-ředitelku Základní a mateřské školy U Parkánu
17, Praha 8 - Ďáblice. Rada všemi hlasy přijala usnesení k výběrovému
řízení:
Schválila pro konkurzní řízení požadavky podle zák. č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Uložila starostovi a tajemníkovi zaslat žádosti o jmenování člena konkurzní
komise pro výběr ředitele-ředitelky příspěvkové organizace všem zákonem
resp. vyhláškou stanoveným organizacím.
Jmenuje konkurzní komisi konkurzního řízení na funkci ředitele-ředitelky PO
Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17 v souladu s
vyhl. 54/2005 Sb. MŠMT, o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích.
Rada dále odsouhlasila harmonogram konkursního řízení: do 30. 4. 2012 příjem přihlášek uchazečů, 14. - 18. 5. 2012 - konání konkurzního řízení, do
31. 5. 2012 - ukončení konkurzního řízení.
Reakce Rady na odpověď Ďáblických rezidencí s.r.o.: Rada projednala dopis
společnosti Ďáblické rezidence s.r.o. a seznámila se s připomínkami k
tomuto dopisu, které připravila advokátní kancelář. Pověřila pana starostu
odpovědí na zmíněný dopis ve smyslu předchozího usnesení, kde rada trvá
na svém stanovisku a po zvážení dostupných informací, po posouzení
přínosů a negativních dopadů, nemůže do vyřešení sporných otázek dát
kladné vyjádření k žádosti, neboť její povinností je hájit přednostně veřejný
zájem. V této souvislosti požádá zástupkyně starosty o předložení
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stanovisek přímo všechny organizace, které byly povinné vydat svá
stanoviska k přípravě územního řízení (tyto nám ze strany Ďáblických
rezidencí nebyly poskytnuty).
Příprava programu veřejného zasedání zastupitelstva: Rada zařadila do
programu nastávajícího veřejného zasedání zastupitelstva tři body, a to
návrh rozpočtu pro rok 2012, výsledky inventarizace za rok 2011 a volbu
nové členky zastupitelstva, kterou se stala paní Markéta Stránská.
Žádost o vydání souhlasu s umístěním sídla firmy a uzavření nájemní
smlouvy MUDr. Romany Benešové - dětské lékařky v Ďáblicích: Rada
souhlasila se žádostí a vzhledem k podstatné změně nájemní smlouvy byl
vyvěšen na úřední desce záměr o pronájmu prostor.
Povolení stánkového prodeje na akci Čarodějnice dne 30. 4. 2012: Rada
projednala žádost pana Václava Růžičky o povolení stánkového prodeje na
uvedené akci a souhlasila s prodejem čarodějnických pomůcek a cukrovinek
atp.
Žádost paní Šárky Musilové o přidělení obecního bytu: na základě šetření a
doporučení provedeného sociální komisí rada vybrala a schválila přidělení
uvolněného obecního bytu v Ďáblické ulici čp. 339 paní Šárce Musilové.
Vlhkost zdiva v základní škole: pan Ing. Tomáš Dvořák informoval radu o
průběhu kamerového průzkumu, při kterém bylo zjištěno narušení
kanalizace cca 2m před budovou školy a trvalý průtok vody splaškovou
ležatou kanalizací. V pondělí 19. 3. 2012 proběhne další kamerová zkouška.

36. jednání Rady MČ dne 26. 3. a 2. 4. 2012
Poprvé se rada sešla jako čtyřčlenná, poté, co jeden z jejích členů, pan
PhDr. Vladimír Novotný (ODS), svým písemným prohlášením ukončil k datu
13. 3. 2012 v radě městské části svoje působení.
Činnost knihovny od 1. 7. 2012 – organizační změna. Rada rozhodla o
organizační změně v činnosti knihovny. Provozní doba bude upravena na tři
dny v týdnu: úterý a čtvrtek od 14.00 do 19.00, pátek od 8.00 do 13.00.
Nová pracovní náplň zaměstnance knihovny bude v druhé části úvazku
doplněna o práci na úřadě (samostatný referent v občansko-správních
záležitostech). K tomuto řešení se rada rozhodla s cílem zvýšit efektivitu
využití času zaměstnance/knihovníka a efektivitu využití mzdových
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prostředků. Nabídka knihovny a její návštěvnost nebyla taková, aby bylo
nutné ji provozovat v celotýdenním režimu na plný pracovní úvazek. Změna
také umožní úřadu lépe reagovat na nové úkoly, např. v oblasti správy
majetku.
Rada uložila panu tajemníkovi vypracovat zřizovací listinu obecní knihovny a
předložit ji ke schválení zastupitelstvu na nejbližším veřejném zasedání.
Petice za setrvání paní ředitelky ZŠ a MŠ v Ďáblicích ve funkci. Jak jsme
informovali např. v minulém čísle zpravodaje, rada rozhodla vyhlásit
konkurz na místo ředitele/ředitelky s tím, že starosta požádal dle usnesení
rady paní ředitelku k účasti v tomto konkurzním řízení.
V návaznosti na tyto skutečnosti pan starosta informoval radu o převzetí
výzvy zaměstnanců školy, kterou zorganizovali na podporu setrvání paní
ředitelky Mgr. Milady Bulirschové v její funkci. Rada projednala argumenty
zaměstnanců obhajující zachování dosavadního způsobu práce školy a
konstatovala, že jsou zohledněny ve způsobu vyhlášení záměru, a zejména
v připravovaném postupu vyhodnocení podaných projektů rozvoje školy.
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ v Ďáblicích. Rada projednala a schválila rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2011 v poměru 20% do rezervního fondu a 80% do fondu
odměn stejně, jako tomu bylo v minulých letech.
Žádost pana Štefana Lukácse o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem
obecního bytu. Rada projednala a odsouhlasila prodloužení nájmu do 31. 1.
2013 za stejných podmínek, které platí dosud. Pověřila pana tajemníka
vyhotovením dodatku k nájemní smlouvě.
Žádost paní Zdeny Drtinové o příspěvek na rekonstrukci koupelny v obecním
bytě. Na základě informace pana starosty rada projednala a schválila
finanční příspěvek na rekonstrukci koupelny v bytě paní Drtinové dle
doložených faktur, a to ve výši, která odpovídá standardnímu vybavení.
Pověřila pracovnici úřadu, paní Ing. Lomozovou, kontrolou provedených
prací.
Změna dopravního značení v ulici Chřibská a Legionářů. Zástupkyně starosty
informovala o výměně dopravních značek v těchto dvou ulicích. V ulicích
budou osazeny nové značky „Průjezd zakázán“ místo stávajících a pro
provoz v dané lokalitě problematických značek „Zákaz vjezdu“.
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37. jednání Rady MČ dne 16. 4. 2012
Žádost Sboru dobrovolných hasičů o povolení postavit májku. Rada přijala
usnesení, v němž schválila postavení májky v rámci akce „pálení čarodějnic“
na pozemku v areálu „U Holců“ s tím, že bude zabezpečena ze strany hasičů
bezpečnost, statická spolehlivost a bude zajištěna 2x denně vizuální
kontrola jeho bezvadného technického stavu. (Pozn. po konání akce: přísná
bezpečnostní opatření nakonec nebylo složité dodržet – májka byla hned
první noc zničena a kotvící lana ukradena.)
Žádost paní Jaroslavy Brůžkové o výměnu prvků sociálního zařízení
v obecním bytě. Rada přijala usnesení, v němž souhlasila s výměnou vany za
sprchový kout s tím, že nájemce bytu uhradí 70% nákladů z celkové částky
32000 Kč, která bude na potřebnou rekonstrukci vynaložena.
Ukončení působení paní PhDr. Veroniky Kostové v komisi pro výstavbu a
investice a v kontrolním výboru. Členové rady byli informováni o písemném
ukončení činnosti paní Kostové ve výboru a komisi. Jejím důvodem je velké
pracovní vytížení spojené s častým působením v zahraničí.
Ukončení činnosti pana Bc. Marcela Janka v komisi životního prostředí a
dopravy. Členové rady obdrželi oznámení pana Janka o ukončení činnosti v
komisi, nejprve bez udání důvodu, později pan Janek uvedl, že práce
v komisi mu nepřináší radost a potěšení.
Rada oběma kolegům děkuje za jejich práci a čas věnovaný naší obci.

Z jednání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Hlavní jednání bylo svoláno na 21. 3. 2012, před 22. hodinou bylo
přerušeno a pokračování bylo svoláno na 27. 3. 2012 od 18 hodin, opět do
prostor základní školy U Parkánu.
Zasedání zahájil dle stanovených pravidel starosta městské části Ing.
Růžička a poté předal vedení zasedání radnímu panu Ing. Dvořákovi. Po
dovolbě návrhové komise a odsouhlasení programu začalo samotné
projednávání jednotlivých bodů schváleného programu zasedání
zastupitelstva.
• V úvodu zasedání zastupitelstva byl k dispozici opět tzv. „volný mikrofon“
pro všechny obyvatele MČ, kdy mohou zcela volně vznášet své dotazy,

124

podněty, ale i kritiku k jednotlivým problémům v obci, které je pálí nejvíce.
V rámci volného mikrofonu vystoupili postupně paní Beranová s
poděkováním za příspěvek pro svou dceru a následně pozvala všechny na
výstavu drobného zvířectva (která se bude konat 1 týden v září 2012), poté
pan Kasal, který vznesl dotaz na oficiální stanovisko vedení MČ Praha
Ďáblice k vyhlášení výběrového řízení na ředitele ZŠ. Tento dotaz pak ještě
rozšířila i sama paní ředitelka školy dotazem, zda důvodem vyhlášení
konkursu je nějaká zásadní nespokojenost s její prací? Odpovídal z větší
části starosta p. Růžička, a v odpovědi zaznělo především: že rada MČ, v
souladu se zněním zák. č. 472/2011 Sb., se rozhodla vyhlásit výběrové řízení
(konkurz) na pozici ředitele základní školy a mateřské školky v Ďáblicích.
Uvedl, že škola je nadstandardně vybavená a důvodem k vyhlášení
konkurzu není nespokojenost s prací paní ředitelky, která ji vede již desátý
rok, ale naopak že rada vyzvala současnou paní ředitelku, aby se konkurzu
sama zúčastnila, a i tak potvrdila oprávněnost setrvání ve funkci na období
dalších 6 let. Takto by mohla odpovědět kritickým hlasům občanů, kteří
mají jiný názor na vedení a organizovaní školní výchovy našich dětí.
Po volném mikrofonu zasedání pokračovalo přesně podle odsouhlaseného
programu.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí odstoupení p. Ing. Lenky Stroblové ze
všech funkcí v zastupitelstvu a složením předepsaného slibu byla novou
zastupitelkou potvrzena paní Markéta Stránská, která také kandidovala za
volební stranu „Starostové a nezávislí“.
• Poté bylo přistoupeno k projednávání hlavního rozpočtu MČ PrahaĎáblice na rok 2012 a vedlejšího hospodářského rozpočtu (VHČ) pro rok
2012. Vedoucí finančního odboru ÚMČ Ing. Valtr předložil před zahájením
zasedání protinávrh rozpočtu, který nebyl předem projednán ve finančním
výboru a vzhledem ke svému společenskému unavení nebyl schopen
zodpovědět zastupitelům jejich dotazy, ani neměl příslušné podklady, z
nichž by mohl čerpat. Rozpočet MČ Praha-Ďáblice pro rok 2012 nebyl
odsouhlasen a po přestávce bylo dohodnuto, že jednání zastupitelstva
bude následně přerušeno a bude nutné jednat o rozpočtu znovu dne 27. 3.
2012 od 18 hodin.
• Dalším projednávaným bodem, který byl rychle a bez průtahů projednán
a odsouhlasen byla Inventarizace majetku MČ k datu 31. 12. 2011.
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Pro zajímavost uvádím rekapitulaci určitých položek ze Zprávy hlavní
inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha-Ďáblice:
1. Budovy 233 825 967,95 Kč
2. Pozemky 213 213 816,27 Kč
3. Stavby 254 613 078,31 Kč
4. Movitý majetek 17 542 725,60 Kč
5. Pořízení hmotných investic 5 584 096,45 Kč
6. Poskytnuté zálohy (052) 151 935,00 Kč
7. Pohledávky, finanční majetek 51 193 986,72 Kč
8. Korekce (oprávky) k majetku -151 364 440,62 Kč
Aktiva celkem 624 761 165,68 Kč
Pasiva celkem 624 761 165,68 Kč
K pokračování přerušeného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne
27. 3. 2012 se dostavili všichni zastupitelé vyjma omluveného pana MUDr.
Lukeše.
Na programu jednání byly pouze dva body, a to projednání hlavního
rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2012 a vedlejšího hospodářského
rozpočtu (VHČ) pro rok 2012.
V rámci rozpravy byly více či méně uspokojivě zodpovězeny otázky ze
strany opozice, která chtěla prosadit výrazné úspory v rozpočtech,
především v položkách za právní služby pro městskou část, a snížit objem
peněz pro obnovu a údržbu bytového fondu ze dvou na jeden milion korun,
a tím dosáhnout opticky vyrovnaný rozpočet pro VHČ. Vzhledem k tomu, že
opozice neměla dostatek hlasů, byl prakticky přijat předložený návrh
rozpočtu připravený radou městské části.
• Následovaly informace pana starosty a zastupitelů:
a) pan starosta informoval o odstoupení pana PhDr. Novotného z funkce
radního MČ a předložil všem zastupitelům jeho písemné vyjádření k
odstoupení. Vyzval zastupitele k diskuzi, ale nikdo se nepřihlásil;
b) pan starosta podal informaci o jednání s vysokou školou uměleckoprůmyslovou ohledně prodaného pozemku VŠ, který byl jejím vlastnictvím;
c) paní zástupkyně starosty informovala o plánovaném průběhu jarního
úklidu komunikací a chodníků městské části;
d) pan Niebauer požádal pana starostu, aby na příštím zasedání ZMČ
informoval plénum o průběhu výběrového řízení na ředitele ZŠ a MŠ.
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38. jednání Rady MČ dne 24. 4. 2012
Vyhodnocení výběrového řízení na pojištění majetku MČ Praha-Ďáblice. Na
návrh hodnotící komise bylo RMČ rozhodnuto zrušit výběrové řízení. Bylo
přijato usnesení, v němž rada vzala na vědomí doporučení výběrové komise
zrušit výběrové řízení, neboť byly zjištěny závažné nedostatky v zadávací
dokumentaci. Současně doporučuje použít doručených nabídek a
vyhodnocení veřejné soutěže komisí jako průzkum trhu a na základě toho
jednat o uzavření smlouvy o pojištění majetku MČ na rok 2012. Rada
pověřila starostu Miloše Růžičku, aby osobně celou záležitost převzal a
okamžitě zahájil jednání o uzavření smlouvy na pojištění majetku MČ
Praha-Ďáblice tak, aby majetek byl co nejdříve zajištěn novou smlouvou.
Pan starosta následně uzavřel novou smlouvu s ČSOB Pojišťovnou a.s.
Stavební úpravy pavilonu C Mateřské školy Kučerové 532/26, Praha Ďáblice. Ing. Dvořák informoval radu o postupu procesu získání stavebního
povolení, o podání žádosti o stanovisko na Hygienickou stanici hl. m. Prahy
a HZS Praha.
Po získání stanovisek podá na základě plné moci pan Ing. Dvořák žádost o
vydání stavebního povolení.
Pro výběr zhotovitele bylo vyzváno pět firem k zaslání cenové nabídky na
stavební úpravy pavilonu, zakázku malého rozsahu.

39. jednání Rady MČ dne 3. 5. 2012
Žádost o poskytnutí daru TJ Ďáblice - fotbalový oddíl. Rada schválila
poskytnutí zálohy na dar fotbalovému oddílu TJ Ďáblice ve výši 50%, tj. 200
000 Kč v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2012 a pověřila pana
starostu podpisem darovací smlouvy.
Žádost ZO Českého svazu chovatelů drobného zvířectva Ďáblice o finanční
výpomoc na pořádání výstavy. Rada schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 10000 Kč pro uvedenou organizaci jako příspěvek na úhradu nákladů
spojených s pořádáním podzimní výstavy králíků, holubů a drůbeže
v Ďáblicích. Pověřila starostu podpisem darovací smlouvy.
Žádost o povolení uspořádání svatby v Ďáblickém háji. Naše městská část,
jako vlastník pozemku v Ďáblickém háji (areál zdraví), byla požádána o
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povolení uspořádat na tomto místě svatební oslavu. Rada pověřila
zástupkyni starosty ověřením této možnosti u provozovatele areálu a
zjištěním pravidel k povolení takových aktivit. Na příštím jednání se bude
rada znovu touto nezvyklou žádostí zabývat.
Žádost o povolení umístění kiosku s občerstvením v areálu Ďáblického háje.
Rada na základě uvedené žádosti pověřila paní zástupkyni, aby požádala o
doplnění žádosti o další podklady, které měly být součástí žádosti. Po
doplnění bude žádost předána a posouzena v komisi životního prostředí.
Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1123 v k.ú. Ďáblice. Rada
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch
společnosti Telefonica Czech Republic a.s. na podzemní komunikační
vedení na pozemku parc. č. 1123 v k.ú. Ďáblice za úplatu 1000 Kč bez DPH.
Zároveň schválila zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Pražská
plynárenská Distribuce, a.s. na plynovou přípojku na stejném pozemku za
úplatu 504 Kč včetně DPH. Pověřila pana starostu podpisem obou smluv.
Rozdíl mezi uvedenými částkami a původně domluvenou částkou úplaty se
stavebníkem panem Burianem doplatí stavebník.
Získání dotace z Magistrátu na rekonstrukci základní školy. Starosta Miloš
Růžička informoval radu, že na základě žádosti naší městské části byla
zastupitelstvem hl. m. Prahy schválena pro Ďáblice účelová dotace 2,5 mil.
Kč, a to z rezervního fondu Prahy. Finanční prostředky budou použity na
generální opravu střechy a na vybudování dvou nových tříd školy v modrém
pavilonu mateřské školky.
„Ďáblické rezidence“ požádaly o setkání s vedením naší městské části.
Zástupci společnosti Ďáblické rezidence se obrátili na vedení naší městské
části a požádali o novou sérii jednání k projednání nového, doplněného a
prostorově redukovaného návrhu výstavby (severní okraj obce, viz články v
předchozích číslech zpravodaje). Nová vizuální prezentace návrhu bude
představena radě a členům komise výstavby a investic dne 28. 5. 2012.
Zpráva pana Ing. Dvořáka - odborníka v oblasti stavebních prací. Pan Ing.
Dvořák předložil radě hodinový výkaz prací vykonávaných v oblasti
odborných stavebních prací, a to za 1. čtvrtletí roku 2012. Práce nad rámec
běžných očekávaných aktivit radního byly, na základě jeho odborných
schopností, radou průběžně zadávány od začátku roku radnímu Ing.
Dvořákovi, neboť je finančně mnohem výhodnější využít znalostí odborníka
přímo v obci, než zadávat tyto odborné záležitosti firmám. Vedení tak
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dosahuje v této oblasti výrazných úspor. Za první čtvrtletí se jedná celkem o
33 hodin s hodinovou sazbou 450 Kč hrubého.

40. jednání Rady MČ dne 14. 5. 2012
Žádost Tanečního studia Andrea o pronájem suterénních prostor bývalého
Klubu mládeže, ul. Ke Kinu 159/7, Praha – Ďáblice. Rada schválila na svém
jednání pronájem těchto prostor. Výše nájmu je 200 Kč za cvičební hodinu.
Rada pověřila pana starostu podpisem smlouvy.
Porucha tlakové kanalizace v Řepné ulici v Ďáblicích. Jedná se již o
několikátou poruchu tlakové kanalizace v oblasti Blat, kde stále není (již 7
let) dokončena výstavba přečerpávací stanice. Kvůli tomu není tlaková
kanalizace plně funkční a doposud nedošlo k jejímu předání Pražským
vodovodům a kanalizacím. Kanalizace tedy „vázne“ v majetku naší městské
části, a proto musíme zajišťovat a hlavně hradit náklady na její opravu.
V současné době probíhají intenzivní jednání, která směřují ke konečnému
dořešení tohoto problému. Zatím byla pověřena zástupkyně starosty, aby
objednala opravu kanalizace v Řepné ulici.
Žádost o povolení uspořádání svatby v Ďáblickém háji. Paní zástupkyně
informovala radu o zjištěných skutečnostech, a na základě těchto informací
rada přijala usnesení, v němž schválila konání svatby v areálu za podmínek:
1) složení kauce MČ Praha-Ďáblice ve výši 15000 Kč (po skončení oslavy a
předání pozemku bez zjevných závad bude vrácena částka 10000 Kč a
zbylých 5000 Kč bude darem pro MČ Praha-Ďáblice); 2) zachování přístupu
na uvedený pozemek i v době akce všem dalším návštěvníkům lesa; 3)
účastníci se budou řídit Lesním zákonem, neboť se jedná o lesní pozemek.
Organizační řád úřadu naší městské části. Paní radní Táňa Dohnalová
upozornila radu a pana tajemníka na nedostatky ve stávajícím
Organizačním řádu MČ Praha-Ďáblice. Pan tajemník dostal za úkol řád
přepracovat tak, aby mohl být předložen zastupitelstvu na veřejném
zasedání v září tohoto roku.
Nový územní plán hlavního města Prahy. Na základě informace pana
starosty, že Magistrát hl. m. Prahy a Výbor pro územní plán a rozvoj
připravil návrh do pražského zastupitelstva ke změnám v pořizování
územního plánu, byla požádána paní Dohnalová o prostudování příslušných
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materiálů. Informovala radu, že z návrhu výboru vyplynulo možné
ukončení projednávání již připomínkovaného návrhu konceptu územního
plánu, který by měl být nahrazen tzv. „Metropolitním územním plánem“,
který by byl pořízen v menším měřítku (byl by tedy méně konkrétní) a na
něho by navazovaly pro menší území směrné územní plány v podrobnějším
měřítku. Další informace o tomto procesu mohou zájemci dohledat na
oficiálních internetových stránkách Prahy a na stránkách Útvaru rozvoje hl.
m. Prahy.

41. jednání Rady MČ dne 28. 5. a 31. 5. 2012
Program jednání radních v pondělním odpoledni až do večerních hodin
zaplnili pozvaní hosté, a tak se rada sešla ještě jednou, a to hned ve čtvrtek
ve stejném týdnu.
Příprava výstavby II. etapy na náměstí. Pozvaní hosté Ing. arch. Petr
Hlaváček a Anna Háblová za účasti předsedy Finančního výboru Ing.
Martina Křížka informovali radu o postupu prací při přípravě projektu
výstavby II. etapy náměstí – multifunkčního společenského centra.
Výběr ředitelky ZŠ a MŠ v Praze-Ďáblicích. Na základě podkladů
předložených výběrovou komisí z konkurzního řízení jednala rada s prvními
čtyřmi uchazečkami na místo ředitelky dle pořadí určeného komisí. Na
závěr se rada jednomyslně shodla na nejvhodnější kandidátce v souladu se
závěrem komise. Rada přijela usnesení, v němž jmenuje Mgr. Ivetu
Horáčkovou ředitelkou Základní a Mateřské školy, U Parkánu 17, PrahaĎáblice. Nová paní ředitelka bude představena na veřejné schůzi
zastupitelstva dne 18. června 2012.
Setkání se zástupci společnosti Ďáblické rezidence s.r.o.: Na základě žádosti
společnosti se uskutečnilo další setkání s členy rady za účasti členů komise
výstavby a investic. Projektanti prezentovali návrh upraveného projektu
výstavby a předložili i další návrhy. Po doplnění budou prezentované
podklady zaslány městské části. Rada po jejich obdržení s nimi seznámí
zastupitele, členy komisí a výborů, a také veřejnost.
Údržba zeleně v roce 2012 – výběrové řízení. Rada na základě vyhlášeného
výběrového řízení na údržbu zeleně pro rok 2012 jmenovala hodnotící
komisi ve složení Ing. Miloš Růžička, Zdeňka Fišmistrová, PhDr. Vladimír
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Novotný, Mgr. Pavel Pytlík. Komise vybrala ze tří doručených nabídek 2
firmy, které splnily všechny podmínky zadávací dokumentace a vítězem se
s nižší cenovou nabídkou stala společnost A.S.A. s.r.o. Rada pověřila pana
starostu podpisem smlouvy.
Spolupráce s ďáblickým kronikářem. Pro zlepšení spolupráce s kronikářem a
zkvalitnění kroniky naší městské části jmenovala rada osmičlennou
letopiseckou komisi. Ta se bude zabývat kronikou, připravovat pro radu
připomínky a náměty pro doplnění informací v kronice, měla by úzce
spolupracovat s kronikářem.
Změny nájemních smluv v obecním domě. Rada souhlasila s uzavřením
nové nájemní smlouvy s dětskou lékařkou MUDr. Benešovou a s uzavřením
dodatku k nájemní smlouvě s praktickou lékařkou MUDr. Auzkou o navýšení
nájemného dle dohody obou stran na Kč 1.420,-/m2/rok.
Čerpání dotace 2,5 mil. Kč získané od pražského magistrátu na rekonstrukci
a zvýšení kapacity ZŠ. V souladu s určením přidělených finančních
prostředků rozhodla rada o jejich použití na opravu střechy atria základní
školy a stavební úpravy přízemí pavilonu C mateřské školy na dvě třídy
základní školy se sociálním zázemím.
Závěrečný účet za rok 2011 a rozpočtové opatření č. 1. Rada po projednání
souhlasila s předloženým závěrečným účtem za rok 2011 a s návrhem
rozpočtového opatření ke schválenému rozpočtu pro rok 2012 a doporučila
je ke schválení na červnovém veřejném zasedání zastupitelstva.

42. jednání Rady MČ dne 11. 6. 2012
Oprava komunikace Na Pramenech dospěla ke zdárnému konci. Po žádosti
majitelky rodinného domu v této ulici na špatnou průjezdnost, začala rada
záležitost řešit a po dohodě s majitelem sousedního pozemku bylo za jeho
finanční spoluúčasti provedeno zpevnění komunikace tak, aby mohla dále
sloužit.
Probíhají přípravy stavebních úprav pavilonu C mateřské školy. Ing. Tomáš
Dvořák informoval radu o průběhu přípravy přestavby prostor v přízemí pro
umístění dvou tříd základní školy v pavilonu C mateřské školy. V rámci
výběru zhotovitele zakázky malého rozsahu bylo osloveno pět firem, včetně
zhotovitele, který prováděl rekonstrukci pavilonu v roce 2010 - Konstruktivy
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Branko. Nabídku podali dva účastníci, z nichž finančně výhodnější podala
firma J.B.STAKON s.r.o. Smlouva o dílo je připravena k podpisu. Předání
staveniště proběhne 18. 6. 2012.
Dar pro TJ Ďáblice dle schváleného rozpočtu na rok 2012. Rada na svém
jednání revokovala své usnesení z minulého jednání o výplatě 50% zálohy
na dar na rok 2012 a souhlasila s poskytnutím daru v celé výši, tj. 400.000
Kč. Tento návrh bude předložen zastupitelstvu ke schválení na jeho
nejbližším veřejném zasedání.
Žádost Diakonie o poskytnutí finančního daru. Rada projednala žádost a
vzhledem k nedostatku informací a podkladů, a také s ohledem na
pokračující jednání se zástupci Diakonie o optimálním využití daru ve
prospěch ďáblických občanů, nebude zatím dar poskytnut.
Finanční odměna pro odcházející ředitelku ZŠ a MŠ. Na základě návrhu
pana starosty Ing. Miloše Růžičky schválila rada finanční odměnu paní
ředitelce Mgr. Miladě Bulirschové jako poděkování za dlouholeté vedení ZŠ
a MŠ v Ďáblicích.
Uvolnění služebního bytu v Ďáblické ulici po ukončení pracovního poměru
paní ředitelky Mgr. Milady Bulirschové. Pan starosta Ing. Miloš Růžička
informoval radu o uvolnění bytu, který jako služební využívala paní
ředitelka. Bude vyzvána sociální komise, aby navrhla dle pořadníku a
naléhavosti zájemce o tento byt.
Ukončení činnosti paní Věry Hajšmanové ve školské a kulturní komisi. Pan
starosta seznámil radu s dopisem paní Věry Hajšmanové o ukončení její
činnosti ve jmenované komisi. Za dobu svého působení byla její velice
platnou členkou, aktivně se podílela na mnoha akcích určených malým
dětem, kterým se umí báječně věnovat. Patří jí za to velké poděkování, a to
nejen radních. Je škoda, že nemohla před lety zůstat v naší mateřské škole
jako učitelka a působí místo u nás v mateřské škole na sídlišti.

43. mimořádné jednání Rady MČ dne 27. 6. 2012
Výběrové řízení na zhotovitele stavební zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce střešního pláště ZŠ Praha - Ďáblice“: Ing. Dvořák informoval
RMČ, že pro výběr zhotovitele stavby (zakázka malého rozsahu) jsou
připraveny všechny podklady, které budou rozeslány 28. 6. 2012. K podání
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cenové nabídky na zhotovení výše uvedené stavby bude vyzváno šest firem.
Rada po projednání souhlasila s vyhlášením výběrového řízení a svým
usnesením jmenovala členy hodnotící komise: Ing. Tomáše Dvořáka, Ing.
Martina Křížka, Ing. Pavla Bečvaříka, Bc. Kateřinu Vojtovou. Termín podání
nabídek - do 12.7.2012 11.00. Veřejné otevírání obálek bude 12. 7. 2012
ve 13.00. Zhotovitel bude vybrán hodnotící komisí do 20. 7. 2012.
Ustanovení zástupce městské části pro etapu II. Náměstí. Rada přijala
usnesení, v němž jmenovala zastupitele pana Ing. Martina Křížka zástupcem
naší MČ pro stavební program - II. etapa náměstí v Ďáblicích.

44. jednání Rady MČ dne 9. 7. 2012
Architektonická soutěž „Souběžné vypracování návrhu/studie stavby
Obecní dům a radnice v Ďáblicích“ – arch. ateliér Headhand architekti. Rada
projednala a schválila finální verzi podkladů pro architektonickou soutěž a
objednávku prací u arch. ateliéru Headhand architekti. Pověřila arch. ateliér
Headhand architekti vyhlášením architektonické soutěže „Souběžné
vypracování návrhu/studie stavby Obecní dům a radnice v Ďáblicích“.
O pronájem prostor Obecního domu je stále větší zájem. Rada projednala
žádost taneční školy HIT o prodloužení nájemní smlouvy a schválila ji.
Vedoucí taneční školy si posteskla, že by ráda přivítala více dospělých
zájemkyň o tanec, kterých bylo dosud minimum.
Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu restaurace v ul.
Květnová 598, Praha - Ďáblice od Dento Ryu Budokan o.s. Rada vzala na
vědomí tuto výpověď a pověřila pana tajemníka vyhlášením nového záměru
pronajmout tyto prostory.
Volný byt ve vlastnictví MČ po odchodu paní ředitelky ZŠ a MŠ v Ďáblicích.
Pan tajemník informoval Radu o ukončení nájemní smlouvy s paní Mgr.
Miladou Bulirschovou k 30. 6. 2012. Rada pověří sociální komisi výběrem
vhodných uchazečů na obsazení volného bytu. Po obdržení podkladů Rada
vybere nejvhodnějšího kandidáta.
Odchod vedoucího ekonomického odboru Ing. Václava Valtra. Vzhledem
k ukončení pracovního poměru vedoucího ekonomického úseku k 31. 8.
2012 bude vypsáno výběrové řízení na uvolněné místo. Do doby obsazení
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této funkce bude chod ekonomického odboru zajišťovat pracovnice odboru
paní Miroslava Koubová.
Činnost pana Ing. Tomáše Dvořáka v oblasti odborného zabezpečení
probíhající rekonstrukce a opravy budov v majetku MČ - MŠ a ZŠ. Pan Ing.
Dvořák předložil ke schválení seznam prací, na jehož základě Rada
souhlasila s proplacením odměny za vykonanou činnost v měsíci červnu.

45. jednání Rady MČ dne 9. 8. 2012
Nájemné v bytech ve vlastnictví MČ Praha-Ďáblice bude od 1. 12. 2012
vyšší. V letošním roce má naše městská část poslední zákonnou možnost
zvýšit nájemné v bytech, které jsou v jejím vlastnictví, bez přímého
souhlasu nájemníka. Od příštího roku se již případné zvýšení nájemného
bez tohoto souhlasu neobejde. Od 1. 12. 2012 se jedná o zvýšení o 10,2%,
tj. o 7,92 Kč/m2 za měsíc. Nové měsíční nájemné tedy představuje částku
85 Kč/m2. Rada nevyužila možnost zvýšit nájemné o maximální možnou
výši danou zákonem - o 27%, to je o 20,81 Kč/m2/měsíc. Vedení městské
části má postupně v úmyslu výrazně zlepšit technický a estetický stav všech
bytových domů ve svém vlastnictví, což bude vyžadovat nemalé finanční
prostředky. V letošním roce byly nejdůležitější základní opravy provedeny v
domě čp. 339 na Ďáblické ulici.
Rada pověřila finanční odbor informováním všech nájemníků o svém
rozhodnutí do konce srpna t.r.
Snaha o zlepšení životního prostředí v Ďáblicích. Rada projednala a
souhlasila s opravou hřbitovní zdi v ulici K Lomu dle cenové nabídky, kterou
předložila firma TRZAM s.r.o., Českomoravská 11, Praha 9 v hodnotě
26.980,- Kč s DPH. Oprava se uskuteční ještě před zahájením výsadby
zeleně a provedením parkových úprav na pozemku v těsném sousedství zdi.
Dále schválila architektonický návrh na kompletní úpravu pozemku a
cenovou nabídku firmy Imramovský – vegetační úpravy, s.r.o. ve výši
219.149,- Kč s DPH.
Dále rada jednala o prořezu stromů v ulici Šenovská, na dětském hřišti
v areálu U Holců a na hřbitově. Všechny práce budou prováděny
z bezpečnostních důvodů ještě v srpnu tohoto roku.
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Zastávka autobusů v Ďáblické ulici směr do centra. Automotoklub (AMK
Ďáblice), který v sousedství připravované zastávky vlastní garáže, odmítl dát
souhlas k územnímu řízení pro výstavbu nové zastávky autobusů. Zastávka
před parčíkem u panelového domu byla vybudována pouze na přechodnou
dobu. Rada pověřila paní zástupkyni starosty, aby prověřila u majitele
garáží důvod jeho nesouhlasu.
Ďáblické rezidence jsou opět na pořadu dne. Paní zástupkyně starosty
informovala radu o požadavku společnosti Ďáblické rezidence s.r.o. na
prezentaci svého upraveného projektu výstavby sídliště v severní části
Ďáblic před zastupiteli naší městské části. Rada rozhodla zařadit tuto
prezentaci do programu zářijového veřejného zasedání zastupitelstva, aby
měli příležitost seznámit se podrobně s navrhovaným projektem i všichni
občané.
Několik žádostí občanů a firem k rozhodnutí radě:
- rada odsouhlasila žádost paní Věry Prokešové na úhradu nákladů na
opravu čerpadla tlakové kanalizace ve výši 36 480 Kč, neboť závada vznikla
kvůli dlouholetému neřešení situace na Blatech, kde stále není předána
tlaková kanalizace PVK.
- rada zamítla žádost pana Jonathana Veselého na opravu střechy nad
pronajatým prostorem v bývalé restauraci U krále Holce. Budova je určena
k demolici a prostory v ní jsou pronajímány pouze za symbolickou cenu
zejména právě z důvodu, že městská část již nebude do údržby objektu
vkládat žádné finanční prostředky.
- rada zamítla žádost pana Luďka Fiňka ze společnosti FLOPP CZ s.r.o.,
Květnová 570, Praha Ďáblice na odkoupení části pozemku za
objektem restaurace Květnová, neboť by tím pravděpodobně mohlo dojít
ke zhoršení přístupnosti zejména pro zásobování a údržbu objektu
restaurace ze západní (zadní - dvorní) strany.
- rada obdržela žádost o finanční dar pionýrské skupině Rozmarýn, která má
pronajaté prostory v bývalé restauraci U krále Holce. Jedná se o příspěvek
na výměnu okna v místnosti, kde se děti scházejí. Rada odložila rozhodnutí
pro nedostatek informací na své další jednání.
- rada obdržela žádost paní Ludmily Rosůlkové o pronájem garáže bytového
objektu Ďáblická 161. Paní zástupkyně starosty informovala radu, že byl
vyvěšen záměr na pronájem garáže s termínem do 13. 8. 2012. Poté se
rada k žádosti vrátí.
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- rada zamítla žádost společnosti Outdoor akzent s.r.o., Karlova 27, Praha 1,
na snížení nájemného za pronájem reklamních ploch u komunikací na
pozemcích naší městské části.
- rada projednala žádost společnosti Spiritex s.r.o. o vydání souhlasu
k územnímu řízení pro výstavbu 25 rodinných domů nad Statkovou ulicí.
Výstavba je v souladu se záměrem naší městské části snažit se umísťovat do
Ďáblic v rámci nové výstavby menší bytové objekty, přednostně
samostatné a řadové rodinné domy. V souladu s doporučením komise
výstavby a investic rada s touto výstavbou souhlasí za předpokladu splnění
podmínek uvedených v zápisu KVI z 6. 8. 2012 (ujasnění případné etapizace
výstavby, spoluúčast na rekonstrukci části ulice Statkové, vyjasnění celkové
koncepce infrastruktury pro novostavby v rámci celých Ďáblic).
Ulice v Ďáblicích se budou opravovat. Paní zástupkyně starosty předložila
radě několik cenových nabídek na opravu ulic v naší městské části a rada
vybrala firmu Kristone a.s., Na Truhlářce 25, Praha 8 s nejnižší cenovou
nabídkou ve výši 96 705 Kč.

46. jednání Rady MČ dne 3. 9. 2012
Oprava hřbitovní zdi a výsadba zeleně. Rada byla informována paní
zástupkyní starosty o dokončení prací pro zvelebení prostoru u hřbitovní zdi
v ulici K Lomu. Zeď byla opravena, prostor před ní podle návrhu zahradníků
upraven a osázen.
Návrh smlouvy na pronájem tlakové kanalizace na Blatech. Starosta a paní
zástupkyně informovali o probíhajících jednáních, na základě kterých naše
MČ po dohodě s PVS a.s. (provozovatel vodovodů a kanalizací) uzavře již
připravenou nájemní smlouvu, která čeká na schválení na zasedání
zastupitelstva. Rada již s tímto postupem a návrhem smlouvy vyslovila
souhlas. Kanalizační síť v oblasti Blat tak bude konečně mít řádného
správce, který se bude o tlakovou kanalizaci starat a zajišťovat její provoz
do doby dokončení opravy přečerpávací stanice, která je překážkou
konečnému celkovému předání této kanalizační sítě z vlastnictví obce
provozovateli.
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Žádost o výměnu podlahy v cvičebním sále obecního domu v Ďáblicích.
Rada projednala
žádost vedoucí taneční školy HIT paní Jozové Dluhošové o výměnu povrchu
podlahové krytiny v cvičebním sále s tím, že stávající koberec je již
hygienicky nevyhovující. Pověřila pana radního Ing. Tomáše Dvořáka, aby
po prohlídce na místě zkonzultoval s odbornou firmou použití vhodného
materiálu pro využívání tohoto prostoru, jednak mateřským centrem, které
má nyní nový název „Sovička“ a jednak cvičícími dětmi i dospělými. Celková
plocha podlahy je cca 66 m2.
Jmenování nové vedoucí finančního odboru. Rada po projednání přijala
návrh a schválila jmenování nové vedoucí finančního odboru paní Miroslavy
Koubové, která byla vybrána ve výběrovém řízení vypsaném naší MČ po
odchodu pana Ing. Václava Valtra. Rada souhlasila i s návrhem platového
výměru určeného pro tuto funkci. Zároveň uložila panu tajemníkovi
zajištění příslušného školení, které je nutné k výkonu funkce vedoucího
pracovníka úřadu.
Přesun počítačů do ZŠ. Rada projednala a souhlasila s využitím vyřazených
počítačů tak, aby mohly i nadále sloužit, a to takto: 1 počítač bezúplatně
převeden na TJ Ďáblice-oddíl fotbalu, 3 počítače zapůjčeny do počítačové
učebny naší základní školy.
Odprodej ideální poloviny rodinného domu v ulici U Prefy 184/6 paní Ivaně
Burianové a panu Petru Piskovskému. Byla ukončena jednání s majiteli
ideální poloviny rodinného domu, který dlouhá léta užívali celý, a to bez
jakékoliv finanční kompenzace či úhrady nájemného Městské části PrahaĎáblice. Starosta vyjednal jednak dohodu o úhradě nájemného zpětně za 3
roky, a jednak připravil k podpisu i kupní smlouvu na odprodej ideální
poloviny domu ve vlastnictví MČ paní Ivaně Burianové a panu Petru
Piskovskému. Rada souhlasila s oběma dokumenty a tyto budou předloženy
ke schválení, ještě před podpisem starostou, na veřejné schůzi
zastupitelstvu naší městské části.
Informace radního Ing. Dvořáka o stavu stavebních prací. Ing. Dvořák
informoval ostatní členy rady o úspěšné kolaudaci přestavěných tříd
v modrém pavilonu. Byly zde zároveň, v rámci záruky díla dokončeného
v roce 2010, firmou Konstruktiva - Branko opraveny (vyměněny) odpadlé
keramické obklady schodišťových stupňů venkovního schodiště. Tato firma
zároveň v rámci záruk přislíbila přispět na nové podlahy v rekonstruovaných
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třídách, neboť původně položené PVC mělo vady způsobené vysokou
vlhkostí a nemohlo být v rekonstruovaných třídách ponecháno. Část
dešťových svodů modrého a růžového pavilonu se souhlasem správce sítí a
po kamerové prohlídce byla opětovně napojena na dešťovou kanalizaci
v obci.
Rada byla dále informována o zatím bezproblémovém průběhu
rekonstrukce střešního pláště nad atriem základní školy a dokončení části
prací na snížení vlhkosti v okolí školy (oprava zcela neodborně provedené
stávající kanalizační šachty a přípojky před školou, odvedení dešťových vod
mimo stávající nevhodně umístěné vsakovací jámy).
Rada byla dále informována o silném protékání měděné střechy nad
kuchyní mateřské školy a o nutnosti opravit světlíky a jejich elektropohony v
atriu základní školy.

47. jednání Rady MČ dne 11. 9. 2012
Příprava veřejného zasedání zastupitelstva. Rada věnovala značnou část
svého jednání přípravě veřejného zasedání zastupitelstva, neboť do
programu navrhla prezentaci developerského projektu Ďáblické Rezidence,
a na podnět pana starosty tři další důležité body, o nichž rada postupně
jednala - prodej ideální poloviny domu v ulici U Prefy, odkup pozemků pro
ďáblický sportovní areál (pro dokončení fotbalového hřiště a pro rozvoj
dalších sportovních aktivit) a pronájem kanalizace na Blatech.
Pionýrská skupina Rozmarýn požádala o finanční podporu. Rada projednala
žádost pionýrské skupiny Rozmarýn, úspěšně působící u nás v Ďáblicích, o
finanční dar na podporu své činnosti. Ve skupině je přihlášeno cca 30
ďáblických dětí. Rada po projednání schválila dar ve výši 7500 Kč a pověřila
pana starostu podpisem darovací smlouvy.
Výsledek architektonické soutěže „Obecní dům a radnice Ďáblice“
(multifunkční dům na náměstí). Pan starosta seznámil radu s průběhem
práce odborné výběrové komise a s pořadím hodnocených návrhů, které
byly přihlášeny do soutěže vyhlášené naší městskou částí.
Předmětem soutěže bylo vypracování návrhu/studie stavby a vyhledání
budoucího zpracovatele úplné projektové dokumentace stavby
multifunkčního domu na náměstí - prostory úřadu, společenský sál,
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ordinace lékařů, pošta + idea prolnutí vnitřních prostor budovy s přiléhající
částí veřejného prostoru části náměstí.
Základními kritérii pro posuzování návrhů bylo:
a) celkové pojetí - komplexní urbanisticko-architektonické řešení;
b) splnění požadavků stavebního programu;
c) hospodárnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení.
Porota rozhodla o konečném pořadí soutěžních návrhů (celkem 6) a
doporučila městské části jednat o další spolupráci na projektu v pořadí od
prvního s autory těchto návrhů: Soutěžní návrh č. 6 (ALT architekti),
soutěžní návrh č. 2 (Atelier K2) a soutěžní návrh č. 3 (Atelier Skupina).
Odkoupení části pozemku pro dokončení stavby fotbalového hřiště s
umělým povrchem. Pan starosta předložil radním znalecký posudek,
schéma oddělení pozemku a další podklady nutné pro jednání o odkoupení
části pozemku. Rada přijala usnesení, v němž vzala na vědomí znalecký
posudek a souhlasila se záměrem na odkoupení části pozemku p. č.
1729/70, která navazuje na současný sportovní areál na pozemcích p. č.
1731/1, 1731/2, 1731/6 a 1731/7 v k. ú. Ďáblice (TJ Ďáblice) podle
schématu oddělení.
Na téměř 40% plochy navržené k odkupu se již dnes nachází plocha
fotbalového hřiště. Bez řádného vypořádání vlastnických vztahů nelze
jednat o finančním zajištění na dostavbu hřiště (nikdo obci nesvěří peníze
pro investici na cizím pozemku). Rada pověřila starostu dalším jednáním
směřujícím k odkupu a předložením záměru zastupitelstvu naší MČ ke
schválení.
Žádost společnosti AKRO land s.r.o. o schválení posunu katastrální hranice
mezi MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - Březiněves. Rada projednala žádost
společnosti AKRO land s.r.o., která je vlastníkem stavby zasahující částečně
do katastru naší městské části, o posunutí hranice katastru. Jedná se cca o
750 m2. Rada souhlasila s přesunem katastru a pověřila pana tajemníka
předložit žádost o souhlas s úpravou hranice katastru na veřejném zasedání
zastupitelstva.
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Zářijové veřejné zasedání zastupitelstva Městské části Praha-Ďáblice
19. září v 18 hodin se sešlo v Základní škole U Parkánu v Ďáblicích nejen 14
z 15 zastupitelů, ale také byl přítomen nebývalý počet občanů, kteří zaplnili
celou jednací místnost.
ĎÁBLICKÉ REZIDENCE
Jedním z důležitých bodů celkově velmi závažného programu bylo i
představení projektu bytové výstavby developera, společnosti Ďáblické
rezidence s.r.o.. Avizovaní zástupci společnosti, bohužel teprve v
dopoledních hodinách téhož dne prostřednictvím svého advokáta,
telefonicky zrušili svou účast, takže prezentace projektu se ujal, zejména
pro přítomné občany, pan starosta Ing. Miloš Růžička. Dotazy občanů
překvapivě doplnil svým vystoupením také pan Mgr. Marek Pučalík, O.Cr.,
zástupce Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou a duchovní
správce kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava v Ďáblicích, který přečetl
dopis velmistra řádu pana Mgr. PharmDr. Josefa Šedivého, O.Cr.. Dopis
obsahoval mj. sdělení, že Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou podal
u soudu dvě žaloby na určení vlastnického práva většiny pozemků, kde
právě Ďáblické rezidence připravují výstavbu.
DVA MILIONY DO PŘÍJMOVÉ POLOŽKY ROZPOČTU ĎÁBLIC
Dalším důležitým bodem programu byl Radou MČ připravený návrh na
prodej ideální poloviny rodinného domu v ulici U Prefy ve vlastnictví naší
městské části. Na skutečnost, že není využita část nemovitosti patřící
městské části a ani z ní není vybíráno nájemné od spolumajitelů, kteří
užívají celou nemovitost, upozornil na začátku našeho volebního období
zastupitel pan Marcel Janek. Od té doby se vedla jednání s majiteli další
části domu a hledalo se nejlepší řešení léta trvající situace, kdy
spolumajitelé užívali zcela zdarma celý objekt bez nájemního vztahu k
městské části. Paní Ševčíková, bývalá starostka, doplnila fakta předložená
starostou o informaci, že se minulé vedení situací zabývalo, ale nepodařilo
se uzavřít dohodu kvůli neshodám mezi dalšími spolumajiteli. Výsledkem
jednání nového vedení na radnici je dohoda o užívání společné nemovitosti
zpětně od roku 2009 s měsíční úhradou nájemného 7 270 Kč, a dále je
připravena k podpisu kupní smlouva na částku 1 750 000 Kč, kterou
spolumajitel domu zaplatí naší městské části za její odkup. Kupní cena byla
stanovena dle znaleckého posudku.
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Po zajištění dotace 2,5 milionu korun (na opravy naší školy) je odstranění
výše uvedeného problému dalším podstatným příjmem pro naši městskou
část v tomto roce.
KDY BUDE DOKONČENA „UMĚLKA“?
Na programu zasedání zastupitelstva byl také představen záměr Rady MČ
na odkup pozemku pod nedokončeným fotbalovým hřištěm TJ Ďáblice,
která má na tento pozemek částečný souhlas k užívání od poloviny
vlastníků. Dlouhá léta nevyřešená záležitost snad spěje k dobrému konci.
Vlastnictví pozemků je základním předpokladem a podmínkou jakéhokoliv
rozvoje našeho sportovního areálu, TJ Ďáblice bude mít možnost žádat o
dotace, podávat grantové žádosti atd. Pan starosta byl pověřen dokončit
jednání s vlastníky pozemků o odkupu dle jejich finančních požadavků.
STAROSTI JEDNI, PENÍZE DRUZÍ?
Dalším neméně důležitým bodem programu zasedání bylo i schválení
smlouvy o nájmu, správě, podnájmu a provozování vodního díla - jedná se o
tlakovou kanalizaci na Blatech, kterou od její výstavby v 90. letech minulého
století ještě stále vlastní a zajišťuje její opravy naše městská část (17 let!).
Toto vodní dílo není stále dokončeno a předáno společnosti Pražské
vodohospodářské stavby a.s, ale peníze za stočné vybírá někdo jiný, nikoliv
vlastník. Více než rok trvajícím náročným vyjednáváním se podařilo nejprve
dospět k nájemní smlouvě, především ale bude dostavěna kompresorová
stanice. K financování se po jednáních konečně přihlásila společnost ÖMV,
která ji rovněž potřebuje ke svému provozu a výstavba stanice je jejím
závazkem.
Teprve po jejím dokončení bude možné celé dílo předat Hlavnímu městu
Praha, odboru správy majetku, který převede dílo společnosti Pražské
vodohospodářské stavby a.s. V této souvislosti je třeba poděkovat za
obětavou a profesionální pomoc pánům Janu Täubelovi, Davidu Tomancovi
a také paní Věře Prokešové. Uzavřením této záležitosti skončí Radě i
spoluobčanům žijícím na území Blat jedna starost o technickou vybavenost
v této oblasti.
JAK DÁLE S DÍROU PO VŠUP?
Zastupitelstvo pověřilo pana starostu dalším jednáním s Vysokou školou
umělecko-průmyslovou o její nabídce na prodej pozemků přímo v centru,
které škole zůstaly poté, co nové vedení vysoké školy s konečnou platností
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odstoupilo od výstavby nového areálu školy v Ďáblicích (pro nezasvěcené jáma blízko Battistovy cihelny).

48. jednání Rady MČ dne 24. 9. 2012
Obsazení druhé garsoniéry v objektu mateřské školy. Rada schválila na
návrh sociální komise pronájem garsonky o výměře 22 m2 slečně Lence
Kotrčové, s trvalým bydlištěm v Ďáblicích, a to za stejných podmínek jako
v předchozím případě, tj. 85,- Kč/m2.
Sdružení Dento Ryu Budokan v Ďáblicích bude pokračovat ve své činnosti.
Rada souhlasila s prodloužením pronájmu suterénních prostor pod
restaurací Květnová sdružení Dento Ryu Budokan, které původně podalo
výpověď k nájemní smlouvě, ale následně ji vzalo zpět a požádalo o
pokračování pronájmu prostor.
Nový přechod pro chodce na křižovatce ulic Ďáblická a Hořínecká. Paní
zástupkyně podala informaci, že bylo vydáno stavební povolení na výstavbu
dalšího přechodu na Ďáblické ulici. Budou osloveny tři firmy k podání
nabídky na provedení této stavební akce.
Výběrové řízení na zimní údržbu komunikací. Rada projednala podklady pro
vypsání výběrového řízení na zimní údržbu a souhlasila s jeho zahájením od
1. 10. 2012. Schválila znění výzvy k podání nabídky s termínem do 16. 10.
2012. Dále rada jmenovala hodnotící komisi a pověřila pana tajemníka
zajištěním zveřejnění výběrového řízení na internetu.

49. jednání Rady MČ dne 8. 10. 2012
Žádost paní Ivany Lhotské o pronájem nebytových prostor v obecním domě
pro cvičení Tai Chi. K této žádosti přijala rada usnesení, v němž schválila
pronájem požadovaného prostoru za cenu 100 Kč za 1 hodinu cvičení, tak
jako v dalších případech, kdy aktivity nájemců jsou využívány ďáblickými
občany.
Žádost pana Zdeňka Šafaříka o opravu chodníku v ul. Šenovská. Paní
zástupkyně informovala o obdržené žádosti, a vzhledem k tomu, že se
jedná o odvod dešťové vody z okapu pana Šafaříka, navrhla rada po
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projednání panu Šafaříkovi vybudování odtokového kanálku na vlastní
náklady. Po kontrole funkčnosti opravy nabídne MČ Praha-Ďáblice panu
Šafaříkovi finanční spoluúčast na opravě, a to maximálně do výše 5000 Kč.
Žádost o výjimečnou přípustnost záměru v území OB v rodinném domě v
ulici Květnová 341. Paní zástupkyně předložila radě žádost o změnu užívání
části rodinného domu pro vytvoření galerie s občerstvením. Rada po
projednání a na základě souhlasného stanoviska Komise výstavby a investic
souhlasila se změnou a se stavebními úpravami části rodinného domu
z bytu na galerii s občerstvením.
Účelová komunikace na pozemcích p. č. 1552/5 a 1548/13 v katastrálním
území Ďáblice - žádost odboru výstavby MČ Praha 8 o stanovisko naší
městské části. Paní zástupkyně předložila členům rady žádost odboru
výstavby MČ Prahy 8 o stanovisko ke způsobu užívání komunikace
(vyšlapaná cesta) mezi ulicí Buližníkovou a Ďáblickým hájem. Rada po
projednání pověřila paní zástupkyni zasláním stanoviska odboru výstavby
ÚMČ Praha 8, kde bude uvedeno, že zájmem naší městské části je zachovat
průchod mezi ulicemi Buližníková a Ďáblickým hájem (optimálně ve směru
stávající asfaltové cesty), a to v souladu s urbanistickou studií Ďáblic z roku
2002.
Výzva Stavebního odboru MČ Praha 8 k zjednání nápravy „Chodníkový
přejezd místní komunikace Ďáblická 50/46“. Paní zástupkyně informovala o
výzvě ke sjednání nápravy před domem Ďáblická č.p. 50. Vzhledem
k tomu, že rada považuje výzvu k nápravě za nedostatečně zdůvodněnou,
bude stavebnímu odboru zaslána žádost o doplnění řádného zdůvodnění
požadavku zjednání nápravy se sdělením, že do doby zjištění podstatných
skutečností, které by dokazovaly pochybení na straně vlastníka chodníku
(MČ Ďáblice), neprovede nařízené stavební práce na chodníku před domem
č.p. 50, Ďáblická 46, Praha Ďáblice.
Vyrozumění o podaném odvolání účastníka řízení paní M. Buzkové ke
stavbě: „Stavba č. 0133 TV Ďáblice etapa 0002 komunikace - 2. část, ulice
Na Blatech a U Červeného mlýnku“. Paní zástupkyně dále předložila
odvolání paní M. Buzkové k vydanému územnímu rozhodnutí. Na základě
stanoviska Komise výstavby a investic rada zaslala odboru výstavby MČ
Praha 8 vyjádření, že doporučuje řešit odvolání paní Buzkové právní cestou.
Vymezení center obcí pro potřeby NV č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pan starosta předložil radě
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vypracovaný postup Útvarem rozvoje hl. m. Prahy ve věci Vymezení center
obcí pro potřeby NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
Rada po projednání schválila k předloženému návrhu připomínky
zpracované panem starostou, z nichž vyplývá nesouhlas naší městské části
s postupem Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Dopis je přílohou Zápisu z Rady MČ
č. 049 a je na webových stránkách naší městské části.
Termínovaný vklad MČ Praha-Ďáblice pro další období. Protože po roce
končí termínovaný vklad, na němž měla naše městská část uloženy volné
finanční prostředky, informoval pan starosta ostatní členy rady o
možnostech dalšího využití tohoto finančního produktu. Městská část
obdržela z ročního termínovaného vkladu úroky ve výši 380 000 Kč. Tento
způsob zhodnocení finančních prostředků předešlé vedení radnice nikdy
nevyužilo. Návrhy konkrétních podmínek termínovaných vkladů pro další
rok budou konzultovány nejprve s vedoucí finančního odboru a finančním
výborem, a teprve poté rada rozhodne.

50. jednání Rady MČ dne 22. 10. 2012
Výběrové řízení na zimní údržbu komunikací skončilo. Ze tří uchazečů byla
vybrána firma Pražské služby a.s., která bude v průběhu letošní zimy
zajišťovat sjízdnost silnic a bezpečnost vytipovaných chodníků v Ďáblicích.
Rada schválila znění smlouvy a pověřila pana starostu jejím podpisem.
Nabídnutá cena představuje částku 636 316 Kč.
Návrh dohody před zahájením vyvlastňovacího řízení formou zřízení
věcného břemene na pozemcích parc. č. 194/20 a parc. č., k. ú. Ďáblice
společností Ďáblické rezidence s.r.o. ze dne 18. 10. 2012. Ďáblické
rezidence s.r.o. předložily návrh dohody, s nímž pan starosta seznámil radu.
Bylo dohodnuto, že naše městská část požádá Pozemkový fond o vyjádření
k žádosti developera o zahájení územního řízení pro výstavbu technické
infrastruktury v době, kdy není pravomocně ukončen soudní spor o
vlastnictví pozemků určených pro výstavbu.
V programu jednání rady byly čtyři žádosti:
Žádost o příspěvek na opravu čerpadla pana Bedřicha Štičky z Blat. Rada
zamítla tuto žádost, neboť mezi časem havárie a podáním žádosti uplynul
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téměř rok a navíc z poskytnutých podkladů nevyplynula jednoznačná
příčina, resp. viník havárie.
Žádost o souhlas s umístěním reklamního poutače pro restauraci Battistova
cihelna na pozemku naší městské části u akcízu. Žádosti bylo vyhověno.
Žádost o příspěvek na novou kanalizační přípojku k rodinnému domku v
Hřenské ulici. Rada odsouhlasila svým usnesením finanční příspěvek ve výši
10000 Kč dle usnesení Místního zastupitelstva ze dne 28. 6. 1994.
Žádost o přechod nájmu obecního bytu v Ďáblické ulici č. 161/8 na pana
Jana Plachého. Jedná se o zákonný přechod nájmu, rada vzala tuto
skutečnost na vědomí a pověřila pana tajemníka vyhotovením nájemní
smlouvy na dobu 2 let a pana starostu podpisem této smlouvy.
Špatný stav chodníků v ulici Kučerové. Pan starosta požádal o prověření
podkladů pro zahájení reklamačního řízení teprve na jaře zkolaudované
stavby – chodníky v ulici Kučerové, jejichž technický stav je již nyní špatný.
Pan tajemník byl pověřen shromážděním všech podkladů.
Rada dále schválila finanční dar panu Jonathanu Veselému ve výši 1500 Kč
za fotografické zdokumentování akce Vítání nových občánků Ďáblic, které
se konalo v říjnu tohoto roku.

51. jednání Rady MČ dne 5. 11. 2012
Na radě jsme se radili a takhle to tentokrát dopadlo.
Změna ve vedení kroniky obce. Rada na základě informací ze schůzky pana
starosty s kronikářem panem Dr. Zdeňkem Sobotkou přijala usnesení, v
němž vzala na vědomí ukončení činnosti současného kronikáře a pověřila
vedoucí Letopisecké komise paní Hanu Macháňovou vedením kroniky do
doby, než bude jmenován nový kronikář obce. Dokončení kroniky za rok
2011, kterou je třeba doplnit, projedná pan starosta s členy Letopisecké
komise.
Architektonické návrhy náměstí - etapa I. (areál u Holců) a etapa II. –
multifunkční obecní dům s radnicí. Zástupci architekt. atelieru HeadHand
představili celý vývoj přístupu k revitalizaci parku, včetně bývalého
„pionýrského domu“, později „areálu U Holců“ (tzv. náměstí etapa I.).
Radní byli seznámeni s výsledným architektonickým konceptem „zázemí
ďáblického parku“ ve variantě „Vlna“. Dále byl odsouhlasen způsob
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prezentace výsledků architektonické soutěže na výstavbu „multifunkčního
obecního domu s radnicí“ (přibližně v místě bývalého kina - tzv. náměstí
etapa II.). Pro ostatní zastupitele a širokou veřejnost proběhne prezentace
návrhů obou etap úprav náměstí formou výstavy v budově ZŠ.
Žádost o vystavení povolení vyhrazeného parkovacího místa v ulici
Osinalická v Ďáblicích. Pan tajemník předložil RMČ návrh smlouvy s Evou
Cestrovou, která požádala o výpůjčku části pozemku 1228/1 - část pozemní
komunikace Osinalická o výměře 18,50m², nacházející se na uvedeném
pozemku za účelem vyhrazení stání na jedno osobní vozidlo pro manžela
žadatelky, který je držitelem průkazu ZTP-P. Výpůjčka se sjednává bezplatně
na dobu neurčitou, nejpozději však do doby trvání platnosti průkazu ZTP-P.
Rada po projednání souhlasila se zněním smlouvy a pověřila pana starostu
jejím podpisem.
Evergreen v podobě „Odstraňování vlhkosti v přízemí budovy základní
školy“ - další etapa sanačních prací. Byla předložena a po projednání i
odsouhlasena cenová nabídka další etapy odstraňování poruch
způsobených vlhkostí v úrovni přízemí staré budovy základní školy. Firma
ADRAK s.r.o. za částku 41708 Kč bez DPH provede opravy omítek na fasádě
sanačním štukem (50m2), doplní zakrytí odvětrávací lišty a upraví sokl
mozaikovou omítkou. Dále bude provedena sonda v chodbě v přízemí, z níž
vyplynou případné další úpravy a opravy.
Prodloužení nájemní smlouvy panu Štefanu Lukácsovi. Rada projednala
žádost pana Lukácse a schválila další prodloužení nájemní smlouvy v
obecním bytě v Ďáblické ulici č. 339/14 do 31. 12. 2013.
Žádost o příspěvek na nezkolaudovanou kanalizaci v ul. Na Blatech 11/246
paní Ludmily Zemánkové. Zejména z důvodu velkého časového úseku mezi
provedením opravy a podáním žádosti nemůže rada vyhovět žádosti a
pověřuje paní zástupkyni odpovědět ve smyslu předchozí odpovědi na
žádost pana Štičky.
Byly odsouhlaseny návrhy termínů zasedání Zastupitelstva MČ PrahaĎáblice na rok 2013: 20. 3. 2013, 19. 6. 2013, 18. 9. 2013 a 11. 12. 2013.
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52. jednání Rady MČ dne 19. listopadu 2012
Naše městská část vlastní na Ládví pouze malou část pozemků v okolí
hvězdárny, ostatní jsou v majetku Magistrátu. Tyto pozemky nejsou
dlouhodobě udržovány a tak se postupně, hlavně z východní strany, zcela
ztrácí dominanta vrchu Ládví a postupně se stává z této strany zcela
nepřístupný veřejnosti. Komise proto přišla s návrhem, aby městská část
požádala o svěření dotčených pozemků do její péče, i když to bude
znamenat vyšší náklady na údržbu zeleně a zároveň navrhla, aby částečnou
úpravu území před odevzdáním do naší péče zajistil dosavadní vlastník
pozemků, tedy Magistrát. Rada tento návrh projednala a souhlasila s ním.
Zároveň připravila příslušnou žádost o svěření pozemků do naší správy na
Magistrát a předloží ji ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva, tj.
12. prosince 2012.
Zeleň a dlažba v parku u Battistovy cihelny – reklamace. Na rozdíl od
reklamace výsadby stromů se podařilo v reklamačním řízení opravit dlažbu.
Reklamaci na výsadbu zeleně v parku firma Saneco IS s.r.o. neuznala. Rada
proto pověřila referát životního prostředí (Kateřinu Vojtovou) zajištěním
sondy a provedením rozboru půdy, abychom před výsadbou nových stromů
měli jistotu, že se situace s jejich postupným odumíráním nebude
opakovat.
Vyplácení příspěvků na odvoz komunálního odpadu za 2. pololetí 2012.
Rada projednala informaci vedoucí Finančního odboru paní Miroslavy
Koubové a souhlasila s tím, že bezhotovostní výplata příspěvku na odvoz
komunálního odpadu se bude týkat bytových domů, bytových družstev,
společenství vlastníků a pronajímatelů bytových domů. Výplata v hotovosti
bude prováděna jen ve výjimečných případech – úmrtí poplatníka v roce
2012. Nárok na základě žádosti mohou uplatňovat jeho nástupci (dědici) od
1.3.-30.4.2012.
K 31. 3. 2013 končí nájemní smlouva obecního bytu v Ďáblické ulici –
nástavba nad poštou uskutečněná na vlastní náklady. Paní Koubová podala
zprávu, že nájemci bytu se rozhodli ukončit nájemní smlouvu v nástavbě na
domě ve vlastnictví naší městské části, kterou financovali ze svých
prostředků. V rámci uzavřené smlouvy neplatili po dobu obývání bytu
nájemné, takzvaně si nájem „odbydlovali“ a snižoval se postupně zůstatek
jimi vložených finančních nákladů na stavbu. Zůstatková hodnota bytu jim
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bude vrácena do měsíce od předání bytu a před radou bude úkol vybrat
nového nájemce, který bude hradit tržní nájemné, abychom získali nazpět
uhrazené finanční prostředky v souvislosti s odchodem původního nájemce.
Návrh smlouvy na finanční vypořádání bude předložen k odsouhlasení
zastupitelstvu.

53. jednání Rady MČ dne 3. prosince 2012
Velkou část jednání zabrala příprava 10. veřejného zasedání zastupitelstva,
o čemž svědčil předložený program se 16 body. Problémy k řešení se
nepřestávají v této době hrnout a pryč je doba, kdy bylo na programu
podstatně méně věcí k vyřízení.
Dále se rada zabývala těmito záležitostmi:
Navýšení kapacity základní školy. Na základě informace o zvyšujícím se
počtu žáků pro další školní rok bylo nutné požádat o navýšení kapacity naší
školy ze současných 436 na 600 žáků. Dle sdělení paní ředitelky a dle
podkladů z evidence obyvatel by mělo v dalším školním roce přibýt cca 70
dětí začínajících povinnou školní docházku. Rada přijala proto usnesení
k podání této žádosti na Magistrát hl. m. Prahy, Odbor školství, mládeže a
sportu.
Současně s tímto navýšením dojde i aktualizaci Zřizovací listiny ZŠ a MŠ.
Požadavek byl předložen ke schválení zastupitelstvu.
Jmenování inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku MČ za rok
2012. Rada projednala a souhlasila s návrhem pana starosty na jmenování
těchto komisí a uložila panu tajemníkovi předložit tento návrh na veřejné
schůzi zastupitelstva ke schválení.
Kompenzační příspěvek za provoz skládky na rok 2013. Rada projednala a
doporučila ke schválení zastupitelstvu navýšení celkové částky, určené
v rozpočtu na kompenzační příspěvek, o 100 000 Kč na 1 800 000 Kč s tím,
že stejně jako v letošním roce je určena pro každé dítě ve věku 0-15 let
s trvalým pobytem v Ďáblicích stanovena částka 2500 Kč. Výplata příspěvku
bude probíhat také stejně jako letos v době od 1. 4. do 30. 11. 2013 na
základě podané žádosti.
Prodloužení nájmu jídelny v Obecním domě. Skupina handicapovaných
občanů požádala o prodloužení pronájmu tohoto nebytového prostoru
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v Obecním domě. Na základě této žádosti byl vyvěšen záměr na pronájem a
po uplynutí zákonné lhůty přijme rada usnesení o pronájmu.
Finanční dary aktivním občanům. Rada přijala usnesení, v němž schválila
poskytnutí odměn – finančních darů občanům, kteří během roku pomohli a
prospěli svým působením v komisích rady, výborech zastupitelstva a dalších
aktivitách svým spoluobčanům i obci. Celková výše odměn je 149 500 Kč a
seznam je přílohou usnesení, které najdete na webových stránkách
v rubrice Usnesení rady MČ rok 2012. Tato informace bude také předložena
všem zastupitelům.

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012
1. Název právnické osoby, sídlo, adresa pro dálkový přístup, údaje o vedení
školy
přesný název:

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice,
U Parkánu 17
ředitelka:
Mgr. Iveta Horáčková
zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Chmátalová
e-mail:
zsuparkanu@volny.cz
web:
www.skoladablice.cz
kapacita ZŠ:
436
kapacita ŠD:
155
kapacita ŠK:
24

2. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Ve škole se vyučoval pouze anglický jazyk, a to od 3. třídy. AJ ve škole
vyučují 4 učitelé (3,6 přepočtených). Jsou kvalifikovaní. Ve škole fungovaly
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rovněž 3 kroužky AJ pro žáky 1.-2. třídy. Výuku vedla učitelka AJ ze školy a
jazyková agentura Wattsenglish. Rodiči hodnoceno velmi dobře. Na 2.
stupni si žáci v oblasti volitelných předmětů volili předmět Konverzace v
anglickém jazyce, vyučovali učitelé školy.
3. Zápis do 1. ročníku základní školy k povinné školní docházce pro školní
rok 2012 – 2013
počet
1. ročníků
3

počet dětí
zapsaných
do 1. ročníků
88

počet dětí
přijatých
do 1. ročníků
78

počet
odkladů
8

4. Hodnocení činnosti školních družin a školních klubů
počet
zapsaní
z 1.
z 2.
oddělení
účastníci
stupně
stupně
školní družina
6
151
151
0
školní klub
1
14
0
14
Práce dle plánu ŠD a ŠK na velmi dobré úrovni, úkoly splněny. Navíc
zajištěna celá řada dalších akcí (návštěva kina, divadel, solné jeskyně, ZOO,
muzea apod.). Spolupráce s rodiči velmi dobrá.
5. Poradenské služby školy
Poradenskou činnost školy zajišťovaly výchovné poradkyně 1. a 2.
stupně, včetně poradenství k volbě povolání. Výchovné poradkyně úzce
spolupracují se školním metodikem prevence, speciální pedagožkou školy i
ostatními učiteli. Škola zajišťuje spolupráci s PPP, SPC, CSS Triangl, Policií
ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty.
Spolupráce s rodiči, s PPP Praha 8, Šiškova 2/1223 (Dr. Kyselová), sociálním
odborem Prahy 8, Policií ČR je na velmi dobré úrovni.
6. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy
Třídní schůzky, informační dny, konzultační hodiny, informace dle
potřeby i denně, dny otevřených dveří, spolupráce s Radou rodičů při ZŠ a
Školskou radou. Dobrá spolupráce probíhala i s MČ Praha-Ďáblice a
komisemi zřízenými při ÚMČ Praha-Ďáblice (školskou a kulturní, sportovní a

150

sociální). Rovněž spolupráci s PPP, s OŠ Praha 8 i s MŠ a dalšími
organizacemi v Ďáblicích - Diakonie, hasiči, městská policie - lze hodnotit
jako velice dobrou.
Mezi nejvýznamnější mimoškolní aktivity patří účast na akcích
pořádaných školou (KMD, KMČ, koncerty žáků ap.), zapojení a pomoc při
některých akcích MŠ (Mikuláš, Čarodějnice, sběr ap.), spolupráce s
komisemi zřízenými při MČ Praha-Ďáblice (ŠKK, sportovní, sociální) i
Diakonií Ďáblice při pořádání akcí (vystoupení pěveckého sboru, recitace,
organizace ap.).
7. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky)
Polytechnická výuka byla zařazena především do předmětu Pracovní
výchova, ale i do dalších předmětů, včetně předmětů volitelných, do
školních i mimoškolních aktivit (výtvarné, keramické a další dílny, činnost
kroužků) i do činnosti školní družiny. Žáci si osvojují technologické postupy
v jednotlivých oblastech úměrně svému věku při práci s různými materiály,
seznamují se se základy bezpečnosti práce, vytvářejí si pocit úcty k
manuální práci i k práci jiných a také úctu k hodnotám vytvořeným
předchozími generacemi.
Ve školním roce 2010 - 2011 žáci 2. stupně navštěvovali 4 volitelné
předměty, a to Seminář z matematiky, Konverzaci v anglickém jazyce,
Informatiku a Společenskovědní seminář.
Ve škole pracovalo také 18 kroužků. Jejich činnost byla zaměřena na
seznamování se s angličtinou pro žáky 1. a 2. tříd, sport (florbal, sportovní
hry, tenis), sborový zpěv, keramiku, výtvarnou výchovu, hudební výchovu
(ZUŠ Taussigova). Jejich provoz zajištovali jednak pedagogové školy, jednak
spolupracující agentury.
8. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze
sociálně znevýhodněného prostředí do základní školy
Přípravné třídy nebyly zřízeny, s dodatečným odkladem školní docházky
nebyli v ZŠ žádní žáci.
Pro žáky budoucích 1. tříd byl zajištěn přípravný kurz, celkem v 6 lekcích
během měsíce března a dubna. Cílem přípravného kurzu je seznámit děti se
školou, s učitelkami, vychovatelkami a se základními činnostmi, které by
děti měly zvládnout před vstupem do školy. Naší snahou je odstranit obavy
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dětí z neznámého prostředí, z neznámých činností a seznámit je s
budoucími spolužáky. Hodiny jsou bezplatné a účast je zcela dobrovolná.
Při integraci a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného
prostředí do základní školy se uplatňuje individuální spolupráce učitele i
vedení školy s rodiči, zjišťování problémů a vytýčení úkolů spolupráce.
Spolupráce s ostatními učiteli, vedením školy, výchovnou komisí, PPP a
oddělením sociální prevence, ÚMČ Praha 8 - Libeň, vše na velmi dobré
úrovni.
9. Vzdělávání cizinců, počet dětí cizinců
státy EU
Slovensko
Bulharsko
ostatní evropské státy
Rusko
Ukrajinská republika
Bělorusko
ostatní státy světa
Čína

počet žáků
1
1
počet žáků
2
4
1
počet žáků
1

10. Environmentální výchova
Exkurze, přírodověda, přírodopis, chemie, rodinná výchova, občanská
výchova, fyzika, pracovní činnosti, nástěnky, environmentální výchova
rovněž při výjezdu školy na školu v přírodě, třídění odpadu, sběr papíru, PET
víček, hliníku, baterií, zapojení školy do ekologického programu
„Recyklohraní“.
11. Multikulturní výchova
Multikulturní výchova i aktivity probíhají nenásilnou formou po celý rok.
Do výuky jsou zařazována téma o českoněmeckých vztazích, komplexní
informace o holocaustu Židů a Romů, poznávání kultur, jazyka a
každodenního života národností a etnik žijících v ČR se zaměřením na
životní styl menšin navštěvujících naši školu. Žáci jsou rovněž vhodnou
formou úměrnou jejich věku informováni o současných extremistických
skupinách mládeže, jako je antisemitismus, neonacismus, pravicový a
levicový extremismus. Ve výchově žáků je akcentována prevence směřující
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k tolerantní a bezkonfliktní komunikaci se žáky národnostních menšin,
rasová nesnášenlivost a intolerance k národnostním menšinám nebyla ve
škole zaznamenána. Multikulturní výchova je v ZŠ podporována i vhodnými
tematicky zaměřenými programy, kdy žáci diskutují s aktéry, kteří aktivně
žáky do programu zapojují. Zároveň již několik let škola v rámci programu
„Adopce na dálku“ podporuje studium Samuela, nyní již studenta vysoké
školy v Kongu.
12. Prevence rizikového chování
Ve škole pracuje učitel pověřený funkcí školního metodika prevence. Ve
spolupráci s KPPP, Pernerova, Praha 8 je zajištěn velmi kvalitní preventivní
program. Tato spolupráce trvá již 9 let. Dále jsou zajištěny další preventivní
programy ve škole i mimo školu (Kino Blaník), je zajištěna spolupráce s
Městskou policií, včetně preventivních programů (dopravní výchova,
šikana, drogy, právní odpovědnost a podobně). Rovněž je zajištěn
preventivní program na vztahy ve třídě i komunikaci ve spolupráci s
Centrem sociálních služeb Praha „Triangl“, DDM Krynická a dalšími
subjekty.
13. Školská rada
Spolupráce probíhala.
14. Vedení školy
Jmenování ředitelky do funkce 1. srpna 2012.
Mgr. Iveta Horáčková, ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011/2012
1. Název právnické osoby, sídlo, adresa pro dálkový přístup, údaje o vedení
školy
přesný název:
Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice,
U Parkánu 17
ředitelka:
Mgr. Iveta Horáčková
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zástupkyně ředitelky: Věra Dusová
kapacita MŠ:
196
2. Vzdělávací programy a specifika školy
Školní vzdělávací program s tematickým zaměřením „Barevné kamínky“
je v souladu s RVP PV, vychází z tohoto programu a je nastaven pro
podmínky naší MŠ. Záměrem je snaha o harmonický psychický i fyzický
rozvoj dítěte, snaha poskytovat dítěti odbornou péči, položit základy pro
další vzdělávání dítěte a doplňovat rodinnou výchovu. Učitelky ve své
výchovně vzdělávací práci využívají formu her a prožitkového učení s
důrazem na individuální možnosti a schopnosti dítěte. Cílem programu je
zdravý rozvoj tělesné i duševní stránky dětí a prohlubování sociálních
vztahů.
3. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013
přihlášené děti
přijaté děti
děti
z toho:
z toho:
odcházející
do ZŠ
počet
z HMP
z ost. krajů
z HMP
z ost. krajů
52
11
52
11
63
Do MŠ byly přijaty děti s trvalým bydlištěm v obci Praha - Ďáblice, v obci
Praha - Březiněves a 5 dětí z jiných částí Prahy (Praha 8 - Troja, Praha 9,
Praha 7, Praha 4). S trvalým pobytem v okolních obcích patřících do
Středočeského kraje bylo přijato 11 dětí, jde o obce Bořanovice, Bášť,
Mratín, Postřižín, Klecany.
4. Využití poradenských služeb pro MŠ
Spolupráce s PPP Praha 8, Šiškova 2/1223 (Dr. Kyselová). Speciální
pedagog v MŠ nepracuje.
5. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy
a) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy
Třídní schůzky, informace dle potřeby i denně (v době 12 - 13 h., kdy jsou
ve třídách dvě učitelky, jedna podává informace a druhá se věnuje dětem).
Každoročně před zápisem nových dětí do MŠ se koná Den otevřených dveří.
Dále spolupráce se ZŠ, s ÚMČ Praha-Ďáblice, se Školskou a kulturní komisí,
Sociální komisí a Sportovní komisí při ÚMČ Praha-Ďáblice, spolupráce s
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Radou rodičů (schůzky 2 - 3x ročně nebo dle potřeby), spolupráce s Diakonií
Praha-Ďáblice - vše na velmi dobré úrovni.
b) Mimoškolní aktivity
Účast na akcích pořádaných MŠ, ZŠ, Školskou a kulturní komisí, Sociální
komisí a Sportovní komisí při ÚMČ Praha-Ďáblice, spolupráce s Diakonií
Ďáblice, s hasiči, Policií ČR, DDM Krynická Praha 8. Školka pořádá i
volnočasové aktivity - kroužky: Angličtina s rodilým mluvčím, flétna,
zpívánky pro nejmenší, tvořivé ručičky, divadelní kroužek, kung-fu, tanečky
pro nejmenší, step, sportovní kroužek. Všechny kroužky byly zajištěny
spolupracujícími agenturami.
c) Škola v přírodě
Proběhl jeden turnus, zúčastnilo se 38 dětí.
6. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců
státy EU
počet žáků
Slovensko
2
Itálie
1
ostatní evropské státy
počet žáků
Rusko
1
Turecko
1
Ukrajinská republika
4
Integrace probíhala bezproblémově, neboť děti rozuměly a mluvily plynně
česky. Češtinu běžně používaly, zapojovaly se do her a dobře komunikovaly
s ostatními dětmi. Velmi dobrá spolupráce rovněž s jejich rodiči.
7. Prevence rizikového chování
Individuální spolupráce učitelek i vedení MŠ s rodiči je na velmi dobré
úrovni. Spolupráce s PPP Praha 8, Šiškova 2/1223 a s oddělením sociální
prevence. Prevence rizikového chování zajišťována rovněž průběžně
třídními učitelkami nenásilnou formou - hry, vyprávění, modelové situace vše odpovídající věkovému složení dané třídy.
8. Další údaje o MŠ
1. 8. 2012 jmenována nová ředitelka - Mgr. Iveta Horáčková.
Mgr. Iveta Horáčková, ředitelka školy
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Kalendář akcí - 2012
12. 1. Co dělat, aby tělo nebolelo – rehabilitační lékařka MUDr. Sládková
15. 1. Lezecké školení členů jednotky požární ochrany SDH Ďáblice
v Salesiánském středisku v Kobylisích
18. 1. Projekt Ďáblice hledají své náměstí
21. 1. Divadlo O dvanácti měsíčcích
26. 1. Na návštěvě v Indii - L. Veselá
26. 1. Finále projektu Ďáblice hledají své náměstí
4. 2. Fotbalový ples
9. 2. Vzpomínky na Ďáblice - vzpomínky Z. Sobotky
23. 2. Hvězdy nad Ďáblicemi - ing. V. Pribáň
25. 2. Vycházka za zimními obyvateli Vltavy
25. 2. Obecní ples
3. 3. Společná akce ďáblických sousedů - komentovaná prohlídka výstavy
Svatá Anežka Česká
8. 3. Zapomínáte? My také! - ergoterapeutka K. Svěcená
11. 3. Evropský den mozku
17. 3. Bazar jarního a letního dětského oblečení
22. 3. Nordic walking - M. Matušíková
22. 3. Vítání jara v Otevřeném Ateliéru
25. 3. Sportovní odpoledne
3. 4. Jarní kreativní dílny a velikonoční jarmark v ZŠ
4. 4. Jarní květinové dekorace
5. 4. Velikonoční dílna - D. Tůmová
14. 4. Jarní bojovka
19. 4. Co přináší sociální reforma 2012 seniorům? - Š. Kozlerová
20. 4. Pohádka Bajaja
25.4. Nordic walking
30. 4. Čarodějnice, ohňostroj
12. 5. Burza rostlin a semen
19. 5. Bleší trh
31. 5. Jarní výlet seniorů
31. 5. Ďáblice hledají své náměstí - beseda
1. 6. Noc kostelů
2. 6. Den dětí
14. 6. Nordic walking v Ďáblickém háji
28. 6. Oslava nového ďáblického náměstí (ĎZ léto)
16.-20.7. 1. turnus II. ročníku letního kempu Veselý míč
23.-27.7. 2. turnus II. ročníku letního kempu Veselý míč
31. 8. – 2. 9. Výstava zvířectva
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5. 9. Den otevřených dveří – SK Ďáblice
8. 9. Rozloučení s prázdninami
12. 9. Den otevřených dveří – SK Ďáblice
15. 9. Ďáblické šlapky
16. 9. Cyklovýlet rodin
20. 9. Nordic walking v Ďáblickém háji
21. 9. Tai Chi – cvičení
23. 9. Koncert duchovní hudby
4. 10. Podzimní výlet seniorů
10. 10. Vítání nových občánků
13. 10. Nové trendy na našich zahradách – beseda
14. 10. Drakiáda
18. 10. Nordic walking v Ďáblickém háji
6. 11. Prevence trestné činnosti páchané na seniorech – beseda
10. 11. Svatomartinský lampionový průvod
16. 11. Charitativní sbírka
24. 11. Adventní setkání seniorů
24. 11. Předčítání nejoblíbenějších pohádek
26. 11. Problematika šikany – přednáška
29. 11. Výstava děl Umělců Malujících Ústy a Nohama
7. 12. Adventní koncert v ďáblické kapli
14. 12. Společné tvoření vánočních ozdob a dekorací
17. 12. Adventní podvečer s koncertem HS Ďáblík
19. 12. Zpívání pod vánočním stromem a vánoční jarmark
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Pravidelná posezení se zajímavými hosty
V zimních měsících, kdy zahrádky i lidé odpočívají a sbírají síly pro jaro, se mohou senioři,
a nejen oni, vypravit na některou z besed se zajímavými lidmi do Obecního domu
v Ďáblicích. Pozvaní hosté, kteří se přijdou podělit o své zkušenosti nebo zážitky, v úvodu
krátce pohovoří na připravené téma a poté budou mít posluchači možnost klást otázky
nebo v diskusi nabídnout své názory. Po přednášce lze v klubu zůstat déle a strávit
příjemné odpoledne při čaji a kávě v kruhu sousedů.
Setkání se konají jednou za čtrnáct dní, ve čtvrtek od 14 hodin, v Klubu mládeže
v suterénu Obecního domu, Ke kinu 7.
Témata nejbližších setkání:
12. ledna – Co dělat, aby tělo nebolelo a jiná témata – rehabilitační lékařka MUDr. Petra
Sládková, členka sociální komise, bude odpovídat na otázky, které vás zajímají.
26. ledna – Na návštěvě v Indii – paní Lydie Veselá, členka sociální komise, bude vyprávět
o své loňské cestě do Indie.
9. února – Vzpomínky na Ďáblice – nad ďáblickými kronikami zavzpomínáme na staré
časy s kronikářem panem Sobotkou.
Sociální komise MČ zve na besedy všechny, koho uvedená témata zajímají.
Otevřený Ateliér – výtvarná aktivita nejen pro zdravotně postižené srdečně zve všechny
lidi dobré vůle na společné setkání Vítání jara v Otevřeném Ateliéru.
Akce se koná 22. března 2012 od 16 do 18 hodin. Součástí akce bude výtvarná dílna, kde
si hosté mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky. Akce se uskuteční v jídelně Střediska
křesťanské pomoci – Diakonie ČCE, Ke Kinu 7, Praha 8–Ďáblice.
www.otevrenyatelier.estranky.cz,www.otevrenyatelier.rajce.net
Mateřské centrum Ďáblice o.s. zve všechny, kteří chtějí prodat nebo naopak koupit dětské
oblečení, na Bazar jarního a letního dětského oblečení, který se bude konat v sobotu
17. března 2012 od 10 do 12 hodin v Obecním domě v Ďáblicích.
Jaro je tu! Přivítejte jej s námi v lese!
Na sobotu 14. dubna od 10 do 12 hodin jsme pro vás v Ďáblickém háji připravili jarní
bojovku se zajímavými disciplínami – můžete si vyzkoušet svou zručnost například při
zatloukání hřebíků nebo řezání pilou. Nebo své znalosti při poznávání stop lesní zvěře.
Začátek bojovky je na horním hřišti na Květnové ulici.
Těšíme se na malé i velké!
Kulturní a školská komise
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Pozvání do Klubu
Ve čtvrtek 19. dubna od 17.00 hodin se v klubu v suterénu Obecního domu uskuteční
přednáška sociální pracovnice Mgr. Štěpánky Kozlerové nazvaná Co přináší sociální
reforma 2012 seniorům?
Společně si zodpovíme následující otázky:
Jaké významné změny přináší sociální reforma seniorům – co zůstává stejné, co zaniká,
co je nové. – Jak se lze vyznat v novém systému sociálních služeb, který se změnil
v důsledku sociální reformy 2012. Sociální pracovnice bude samozřejmě odpovídat i na
vaše dotazy.
Zveme malé i velké diváky na pohádku Bajaja v podání potulného divadla Teátr Víti
Marčíka
Představení jednoho „komedianta a klauna” a jeho pěti loutek nenechá nikoho
chladným. „Všechny inscenace Víti Marčíka jsou zážitkem, i když je vidíte třeba
po desáté, a lze je doporučit bez ohledu na věk, neboť jde o výsostný kumšt, o silné,
obrazné divadlo.” z recenze Vladimíra Zajíce na www.teatr.cz
Představení se koná v pátek 20. dubna v 16 hodin v sále ďáblické školy, U Parkánu 17.
Vstupné 30 Kč.
Kulturní a školská komise
Beseda o tom, co je nového v projektu „Ďáblice hledají své náměstí“ se uskuteční ve
čtvrtek 31. května od 19 hodin ve velkém sále základní školy v Ďáblicích. Prezentace si
pro vás připravili kronikář Ďáblic Bohuslav Sobotka a nám již známý Petr Hlaváček,
proděkan FA ČVUT a šéf architektonického studia Headhand. Oba doplní svým
komentářem také starosta Ďáblic Miloš Růžička. Dozvíte se více o historii budování
veřejných staveb v Ďáblicích a budete mít možnost se ptát, jak a kam pokročily plány na
nové náměstí. Po prezentacích bude následovat diskuze. Těšíme se na vaši účast a na
zajímavou diskuzi. Beseda se koná za podpory grantu Nadace Via a městské části Praha–
Ďáblice.
Odhalte tajemství zámku, cukrovaru a labyrintů
Pozvánka na jarní výlet seniorů
Ve čtvrtek 31. května 2012 se uskuteční tradiční jarní výlet seniorů. Prvním cílem tohoto
výletu bude novorenesanční zámek Stránov v obci Jizerní Vtelno, který je návštěvníky
označován za jeden z nejpohádkovějších zámků. Proč tomu tak je, rozluštíte hned, když
se před vámi objeví jeho impozantní budova ve svahu proti silnici, po které budeme
přijíždět. Své tajemství skrývá zámek ve svých interiérech, kde byl po znárodnění
původnímu majiteli panu ing. Jaromíru Šimonkovi umístěn dětský domov.
Zajisté někdy kupujete cukr, na jehož obalech najdete značku TTD. Po návštěvě
cukrovaru v Dobrovici a prohlídce expozice cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství
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budete vědět, co se skrývá za těmito třemi písmeny. V podnikové prodejně si budete
moci nakoupit i výrobky z produkce tohoto cukrovaru.
Poobědváme uprostřed lesa na hrázi Jívového rybníka v romantickém Loveckém hotelu
Jívák. Po obědě je pro nás připravena nejprve prohlídka interiérů zámku Loučeň, která
nám přiblíží, jak zde žili poslední předváleční majitelé z rodu Thurn-Taxisů, a poté
můžeme až do té doby, co nás nohy unesou, luštit tajemství jedenácti zahradních
labyrintů a bludišť v anglickém parku.
Autobus je již z velké části obsazen, proto prosíme seniory, kteří mají zájem se tohoto
výletu také zúčastnit, aby se co nejdříve přihlásili v Obecní knihovně u paní Ivany
Midlochové (Osinalická 901/30, otevírací doba pondělí a středa 13–19, úterý a čtvrtek 8–
14, pátek 8–12 hodin) a zároveň u ní složili 50 Kč jako nevratnou zálohu na výlet. Výletu
se mohou zúčastnit také senioři nebydlící v Ďáblicích. Ti pak kromě zálohy zaplatí
vstupné do jednotlivých objektů, které během výletu navštíví.
Odjezd autobusu bude 31. května v 8.30 hodin z obvyklého místa v blízkosti bývalé
Battistovy cihelny – později Prefy (ulice Hořínecká). Předpokládaný návrat je kolem 18
hodiny. Výlet se bude konat za jakéhokoliv počasí.
Podrobnější informace k cílovým lokalitám najdete na www.zamekstranov.cz,
dobrovickamuzea.cz a zamekloucen.cz.
Pěkný výletní den přeje sociální komise při MČ Praha-Ďáblice
Vítání dětí v Ďáblicích
Vyzýváme rodiče dětí, které se narodily v roce 2011 a 2012, a chtěli by se zúčastnit
slavnostního přivítání nových občánků Ďáblic, aby své děti co nejdříve přihlásili na emailové adrese: socialni.komise@dablice.cz nebo osobně v Obecní knihovně, Osinalická
30.
Do přihlášky uveďte jméno dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště dítěte
a kontakt na rodiče. Podmínkou přihlášení je trvalé bydliště dítěte na území Ďáblic.
Termín slavnostního odpoledne bude upřesněn podle počtu přihlášených dětí. Těšíme se
na setkání s Vámi.
Sociální komise při MČ Praha-Ďáblice
Fotbalový turnaj pro ročníky 2006 a mladší – Ďáblíčkův pohár 2012
V neděli 3. června u příležitosti oslav dne dětí pořádá SK Ďáblice turnaj pro kluky
narozené v roce 2006 a mladší. Podobná akce se pro tuto věkovou kategorii koná u nás
poprvé. Pokud nevěříte, že i takhle malí kluci hrají opravdový fotbal, přijďte se přesvědčit.
Poznáte nádhernou atmosféru dětského fotbalu, opravdovou radost i slzičky zklamání.
Turnaj zahájíme nástupem v 9 hod. Účast potvrdilo celkem 8 družstev. Přivítáme kluky
z Vršovic, Bohemians 1905 i Slavii Praha, dále Kolovraty, ČAFC, Úvaly a naše sousedy
z Březiněvsi a Dolních Chaber.
Za fotbalovou školičku Alena Sýkorová
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1. června – Noc kostelů v kapli Nejsvětější trojice a ve sboru Církve čs. husitské v
Ďáblicích, 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
Pozvánka na podzimní výlet seniorů – perla Posázaví, zlatý pěnivý český mok a rýžování
zlata
Ve čtvrtek 4. října 2012 se uskuteční tradiční podzimní výlet seniorů. Prvním cílem tohoto
výletu bude jeden z nejlépe dochovaných a nejmalebněji položených středověkých hradů
Český Šternberk. Tento hrad již déle než 770 let dominuje krajině středního toku Sázavy
na strmém skalnatém břehu. Byl založen roku 1241 Zdeslavem z rodu Divišovců a je
ojedinělé, že je dodnes v držení rodu jeho někdejšího stavebníka Zdeslava ze Sternberga.
Prohlídková trasa nás povede patnácti bohatě zařízenými prostorami z období rokoka,
biedermeieru, empíru a baroka: skvostně vybaveným rytířským sálem, vzácně
vyzdobenou kaplí sv. Šebestiána, pracovnou Jiřího Sternberga a na závěr nás přivítá
lovecký salón, jehož stěny zdobí trofeje různých druhů zvěře.
Druhým cílem výletu bude pivovar ve Velkých Popovicích. Exkurze nás zavede přímo pod
pokličku výrobního procesu Velkopopovického Kozla, protože součástí prohlídky je
i návštěva varny. Následovat budou sklepy, stáčírna a seznámíme se také s osobou
barona Františka Ringhoffera, který výrazným způsobem tvořil nejen příběh
velkopopovického pivovaru, ale i celého kraje. Součástí prohlídky je i ochutnávka
a možnost zakoupení dárků v podnikové prodejně.
Po obědě se přesuneme do Jílového u Prahy, kde navštívíme regionální muzeum
specializované na těžbu zlata v České republice. Pro fyzicky zdatné zájemce je možno
navíc zajistit prohlídku některé štoly (sv. Josefa, sv. Antonína Paduánského nebo
halířskou štolu).
Podrobnější informace najdete na www.hradceskysternberk.cz, pivovar.kozel.cz
a www.muzeumjilove.cz.
Prosíme seniory, kteří mají zájem se tohoto výletu zúčastnit, aby se během měsíce září
přihlásili v Obecní knihovně, Osinalická 901/30 (tel. 283 910 394), složili zde 50 Kč jako
nevratnou zálohu na výlet a zároveň sdělili, zda budou mít zájem navštívit některou
z historických štol v Jílovém u Prahy. Výletu se mohou zúčastnit také senioři nebydlící
v Ďáblicích. Ti pak kromě zálohy zaplatí vstupné do jednotlivých objektů, které během
výletu navštíví (vstupné činí 190 Kč + popřípadě 30 Kč za štolu a hradit se bude až v den
výletu).
Odjezd autobusu bude 4. října 2012 již v 7.15 hod z obvyklého místa v blízkosti bývalé
Battistovy cihelny v ulici Hořínecká. Předpokládaný návrat je kolem 17 hod. Výlet se bude
konat za jakéhokoliv počasí.
Pěkný výletní den přeje sociální komise při MČ Praha-Ďáblice
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Fotbalový oddíl SK Ďáblice pořádá Den otevřených dveří
Ve středu 5. a 12. září 2012 od 17 hodin.
Příležitost pro děti, které chtějí hrát fotbal.
Každé dítě dostane fotbalový dres. Přijďte se podívat!
TJ – oddíl kopané SK Ďáblice, Kokořínská 400/34, www.skdablice.eu
Rozloučení s prázdninami
Pionýrská skupina Rozmarýn, oddíl Sluníčko a Kulturní a školská komise zvou všechny
malé i velké na oslavu, na které se rozloučíme s letošními prázdninami a oslavíme
začátek nového školního roku. Akce se bude konat v sobotu 8. září od 15 hodin v areálu
U Holců. Připraveny pro vás budou nejrůznější soutěže, výtvarná dílna, hudba,
občerstvení.
Koncert v kapli
V neděli 23. září v 19:30 hodin se v ďáblické kapli Nejsvětější Trojice uskuteční koncert
duchovní hudby. Sólistka opery Národního divadla v Praze paní Alžběta Poláčková
přednese skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, A. Dvořáka, L. Bernsteina a další.
Alžběta Poláčková pro scénu Národního divadla od roku 2003 nastudovala mnoho
krásných rolí. Můžeme ji vidět jako Mařenku ve Smetanově Prodané nevěstě, jako
Mariken a Pannu Marii v Martinů Hrách o Marii nebo jakoTerinku v Dvořákově Jakobínu
a v mnoha dalších rolích. Je držitelkou významných mezinárodních cen a uznání. Se svou
rodinou žije v Ďáblicích.
Vstupenky budou k zakoupení přímo na místě půl hodiny před zahájením koncertu.
Srdečně zve Kulturní a školská komise
Znáte nové trendy na našich zahradách?
Přijďte na odpolední besedu, kde se bude hovořit o ekologických přístupech k pěstování
a ochraně rostlin a o permakulturních zahradách, jejichž fungování je založeno na
přírodních principech. Na besedě budete mít také možnost seznámit se s netradičními
plodinami, kterým se daří v našich podmínkách. Tato a eventuálně další témata nám
přiblíží Lenka Stroblová a Rubén Monserrate, kteří se pěstování okrasných i produkčních
rostlin dlouhodobě věnují.
Beseda se uskuteční v sobotu 13. října od 14 hodin v sále Obecního domu, Ke kinu 7.
Všichni jste srdečně zváni.
Komise životního prostředí a sociální komise MČ Praha-Ďáblice
Společná procházka nordic walking
Zveme všechny příznivce nordic walking na společnou procházku Ďáblickým hájem pod
vedením naší zkušené instruktorky paní Markéty Matušíkové. Sraz účastníků je ve čtvrtek
20. září v 15.30 hod. před Obecním úřadem, Květnová 52.
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Zájemci, kteří nevlastní hole, si je budou moci zapůjčit na místě.
Pozvánka na drakiádu a na Svatomartinský lampionový průvod
Kulturní a školská komise a Pionýrská skupina Rozmarýn – oddíl Sluníčko společně zvou
malé i velké na další ročník ďáblické drakiády, která se bude konat v neděli 14. října 2012
od 14 hodin na fotbalovém hřišti SK Ďáblice. Přijďte předvést svého draka, čeká na vás
spousta zábavy. Celý program bude završen představením loutkového divadla O obrovi,
který uměl čarovat.
Těšíme se na vás a slibujeme, že letos foukat bude! A i kdyby nefoukalo, tak si to i tak
určitě užijeme...
I letos se bude konat Svatomartinský lampionový průvod, tentokrát v sobotu 10.
listopadu 2012. Sejdeme se v 16.30 hod. U Holců, přivítáme svatého Martina na koni
a pomůžeme mu najít starého ďáblického žebráka, který se, jak je známo, v tyto dny
v okolí zdržuje. Společně se přesvědčíme, zda svatému Martinu od minulého roku dorostl
plášť a zda se mu i letos žebráka zželí...
Aby byl průvod veselejší, přijďte v maskách!
Kulturní a školská komise, PS Rozmarýn – oddíl Sluníčko
Pozvánka na vernisáž výstavy obrazů Tomáše Janouška
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy obrazů Tomáše Janouška a dalších českých
malířů zastoupených Nakladatelstvím UMÚN, která se uskuteční 29. listopadu 2012 v 17
hodinv prostorách Základní školy U Parkánu 17, v Praze–Ďáblicích.
Sami umělci zde uvedou svá díla, uslyšíte zpěvačku O. Patkovou z divadla Semafor,
jazzového klavíristu M. Brunnera, pěvecké sbory paní Součkové, uvidíte dokumentární
film o Sdružení UMÚN a další.
Těšíme se na vás. Školská a kulturní komise MČ Praha–Ďáblice

