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Nejdůležitější události ďáblického roku 2015 

V průběhu celého roku jsme si připomínali významná výročí ďáblických 

dějin. 

22. ledna 1965 se konalo slavnostní otevření ďáblického kina. Přípravné 

práce začaly na jaře 1960, kvůli nedostatku materiálu se stavba rozjela až 

v roce následujícím. Dokončena byla v roce 1964. 

6. února 1900 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Ďáblicích. Dle 

tehdejších zvyků se jeho předsedou stal starosta Alois Rosenkranz. Sbor se 

stal členem hasičské župy Karlínské č. 95 v okrese karlínském. 

28. dubna 1935 se konaly v budově školy první bohoslužby Církve 

československé (od roku 1972 Církev československá husitská). 

8. května 1945 vstoupila v platnost Smlouva o bezpodmínečné kapitulaci 

německých vojsk na všech frontách. Skončila 2. světová válka, nejhorší ze 

všech v historii, která se osobně dotkla také mnoha ďáblických občanů 

V červnu 1955 byl dokončen první panelový dům v republice, a to na 

adrese U Prefy 771. 

Naše základní škola slavila ve školním roce 2014/2015 také dvě jubilea: 

před 230 roky (1784) vznikla v Ďáblicích jednotřídní škola, od r. 1880 (135 

let) pak byla dvoutřídní. 

Ve čtvrtek 19. října 1995 byl otevřen na nároží ulic Ke kinu a Osinalické 

nový Obecní dům. Byl prvním ze série objektů, které by měly být v Ďáblicích 

postupně uvedeny v život. 

Dne 24. listopadu 1990 proběhly první svobodné volby do Místního 

zastupitelstva v Praze 8 Ďáblicích, ze kterých vzešlo 11 členů místního 

zastupitelstva. 

 -hm- 
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2. Počasí v průběhu roku 
 

 

Rok 2015 byl v počasí plný extrémů – ať už těch teplotních nebo 

srážkových. Rychle se střídaly teplotně výrazně nadprůměrná období s 

chladnějšími (i v extrémně teplém létě mrzlo), v září se vystřídaly tropické 

teploty se sněžením a dlouhá suchá období byla zakončena výraznými 

srážkovými úhrny.  Do historie se rok 2015 zapíše jako teplotně výrazně 

nadprůměrný (v jednotlivých krajích zřejmě nejteplejší v době historie 

měření) a suchý rok – nejsušší za posledních 55 let. 

Velikou zvláštností je fakt, že ani jeden měsíc nebyl teplotně 

podnormální. Pouze 2 měsíce byly teplotně normální a 5 měsíců bylo 

dokonce mimořádně teplých, a to leden, červenec, srpen, listopad a 

prosinec. Zima 2014/2015 byla velmi mírná, ale rozhodující bylo velmi 

horké léto, ač se to dle dlouhodobých předpovědí vůbec nepředpokládalo. 

Mimořádné vlny veder v červenci a zvláště v srpnu byly zcela výjimečné, a 

také neměly nikdy obdoby. Rekordní byl počet 35 tzv. tropických dní a 

počet dní s teplotou 35°C a více, kterých bylo nevídaných 15 (4 v červenci, 

10 v srpnu a 1 dokonce v září!). 

Červenec byl ve světě nejteplejším měsícem historie. Průměrná globální 

teplota činila v červenci dle NOAA 16,61 °C, a to byla vůbec nejvyšší měsíční 

hodnota od doby, kdy se začala tato veličina sledovat.  

-hm- 
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3. Úřad a samospráva MČ 

Chystané organizační změny 

Pan tajemník informoval o nové organizační struktuře úřadu. V rámci 

změn jsou vytvořena 2 systemizovaná místa - rozpočtář a technicko-

hospodářský pracovník. Zároveň dojde ke sloučení pozice referenta 

evidence obyvatel a finančně-správního. Celkové mzdové prostředky úřadu 

nebudou navýšeny. 

5. veřejné zasedání ZMČ 17. 6. 2015 (ĎZ 07/2015) 

Reorganizace úřadu 

Pan starosta informoval o ukončených výběrových řízeních na nové 

pozice a představil jména nových zaměstnanců úřadu. Ing. Jan Lukavec má 

na starost technickou správu budov, údržbu veřejných prostranství a životní 

prostředí. Rozpočtářkou se stala paní Ing. Kateřina Teplá. 

6. veřejné zasedání ZMČ 19. 8. 2015 (ĎZ 09/2015) 

Malé odbočení k reorganizaci úřadu 

Jsem velmi rád, že vás mohu informovat o posílení našeho kolektivu 

o paní Kateřinu Teplou, která citelně posílila náš ekonomický odbor. Mimo 

jiné se mi (jako odbornice na evropské fondy) stala oporou v administraci a 

efektivním čerpání probíhajících evropských dotací. Díky tomu se nám 

podařilo vyjednat se Státním fondem životního prostředí další uznatelné 

položky rozpočtu zateplení. To znamená, že nově můžeme žádat o úhradu 

výměny oken, což původně nebylo možné.   

A na adresu všech povrchních kritik dodávám, že také paní Teplá mohla 

nastoupit a posílit naše řady právě díky tomu, že se nám podařilo bez 

zvýšení mzdových nákladů přeskupit a přenastavit pracovní náplně 

(o dokončení reorganizace úřadu jsem informoval již dříve). Jsme sice úřad 

malý, ale i tak je myslím profesně zkušenému jasné, že takové opatření 
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zasahující do života lidí a za požadavku zajištění nepřetržitého fungování 

úřadu i samosprávy, vyžaduje dobrou přípravu a správné načasování. Jsem 

přesvědčen, že právě to se nám povedlo. V porovnání s rokem 2010, kdy 

jsem nastoupil do funkce, je náš úřad schopen pracovat mnohem 

odborněji, jistěji, umí reagovat na zvyšující se nároky a na potřebu úžeji 

spolupracovat s pražským magistrátem i dalšími institucemi. 

Miloš Růžička (ĎZ 11/2015) 
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4. Obecní záležitosti 

Anketní otázka pro zastupitele 

Rok poté... Uběhl první rok od komunálních voleb 2014, kterým 

předcházela kontroverzní volební kampaň i odstoupení několika zvolených. 

Přesto se zdá, že po prvním roce společné práce nově zvolených zastupitelů 

se hrany sporů obrousily a zastupitelé pracují v relativní shodě. 

„Jak hodnotíte uplynulý rok v zastupitelstvu, co byste udělali jinak nebo 

lépe?“ 

Tatjana Dohnalová (Volba 2010) 

Mé působení v zastupitelstvu v tomto volebním období není zdánlivě tak 

náročné, jako tomu bylo v minulém, kdy jsem kromě radní byla předsedkyní 

Komise životního prostředí a členkou Finančního výboru. Nyní mám na 

starosti „jen“ životní prostředí a dopravu. Nebudu vyjmenovávat, co se 

v této oblasti daří, to ať posoudí občané. Zápisy z jednání komise jsou 

k dispozici na webových stránkách naší obce. 

Zde bych spíše napsala, co se z mého pohledu nedaří. Rychlejší reakce ze 

strany úřadu na nedostatky v oblasti životního prostředí a dopravy, na něž 

se snažíme v komisi upozorňovat, by určitě přispěla k větší spokojenosti 

našich občanů. Jsou to záležitosti, které v komisi nemůžeme vyřešit, a které 

musí řešit zaměstnanci úřadu. Na úřadě chyběl dlouhou dobu pracovník 

v referátu životního prostředí. Teprve v srpnu byl přijat THP pracovník, 

který má v popisu práce i starost o životní prostředí, a tak se snad blýská na 

lepší časy. 

Mám dobrý pocit z jednání zastupitelů na veřejných zasedáních, kde je 

patrná snaha předložené návrhy co nejlépe zpracovat a vyřešit problémy. 

Často se úplně stírá rozdíl mezi „vládnoucími“ a opozicí. Mnohem lépe se 

v takovém prostředí pracuje. Jediné, co pořád postrádám, větší zájem 

občanů o věci veřejné. Snad k tomu přispěje nově zavedené zveřejňování 

podkladů pro jednání zastupitelstva na webových stránkách. 

 

 



10 

 

Martin Lonek (Volba 2010) 

První rok ve funkci zástupce starosty pro mne nebyl jednoduchý, a to 

nejen proto, že tato funkce je pro mě zcela nová. Situace, kdy byl starosta 

zvolen do Zastupitelstva hl. m. Prahy, stal se jeho aktivním členem a také 

členem dvou jeho výborů, celých 7 měsíců nebyla obsazena pozice referátu 

životního prostředí, 2 měsíce nebyla obsazena pozice asistentky 

samosprávy a Ďáblice realizují investiční projekty v rozsahu, se kterým 

nemají zkušenosti, je výsledný tlak zejména na uvolněné členy samosprávy, 

vybrané zaměstnance úřadu i externí spolupracovníky enormní. 

Ďáblice si v takové situaci do budoucna mohou zachovat funkčnost jen 

díky obětavým radním, zastupitelům, členům komisí a výborů a aktivním 

občanům (kteří za svou práci jsou nedostatečně ohodnoceni) nebo 

pozměněnou strukturou samosprávy. Jako ukázkovou hodnotím práci 

Zastupitelstva MČ, kde se stále daří aktivní debatě bez ohledu na to, za 

koho byli zastupitelé do ZMČ zvoleni. Rád bych na tomto místě poděkoval 

všem zastupitelům a aktivním členům výborů a komisí, kteří vytrvale 

poskytují radním cennou zpětnou vazbu jejich práce. Po roční zkušenosti 

z jednání Rady městské části bych naopak přivítal prostor pro větší 

pluralitu, promítnutou do hlasování RMČ. Vlivem nynějšího složení Rady 

městské části (60% STAN při volebním výsledku 40% do ZMČ) se nyní 

v některých důležitých bodech projevuje zřetelně hlasovací převaha. 

Variantní složení RMČ, ve kterém by byl dán prostor radnímu i mimo 

stávající koalici, by podle mého názoru mělo na Ďáblice pozitivní vliv – radní 

by byli nuceni aktivněji prosazovat a argumentovat ve prospěch svých 

návrhů. Usnášeníschopnost RMČ by zůstala zachována. 

Rád bych se ve druhém roce svého působení na Radnici zaměřil více na 

obyčejné problémy Ďáblic. Velké investiční akce velmi lehce zastírají pohled 

na výzvy, které se nepodařilo léta vyřešit, např. stavbu malého nákupního 

centra (viz centra v Březiněvsi a nově i Dolních Chabrech), podpory 

podnikatelů (služby a nerušící výroba) v prostorách v majetku MČ, zlepšení 

infrastruktury pro pěší a cyklisty atd., otevřené je stále využití vznikajícího 

objektu „U Holců“. Jelikož stavba s novým zhotovitelem se po nutných 

úpravách projektu zdárně posunuje kupředu, vyzýváme opět všechny 

zájemce k urychlenému podání nabídky na provozování tohoto objektu. 
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Budu také pokračovat v „otevírání úřadu“, zejména co se týče zveřejňování 

informací na novém ďáblickém webu. 

Na závěr mi, vážení občané, dovolte vyzvat vás k většímu zájmu o věci 

veřejné v Ďáblicích. Rád přijmu jakékoli podněty na zlepšení fungování 

obce, rád bych také, aby na jednáních ZMČ byl slyšet více „vox populi“, hlas 

lidu. Ten je totiž pro demokracii a zdravý vývoj Ďáblic ze všeho 

nejdůležitější. 

Ing. Pavel Niebauer (Pro Ďáblice) 

Asi bych se opakoval v tom, co jsem již napsal v březnovém ĎZ na 

obdobnou anketní otázku. 

Ing. Tomáš Dvořák (hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ) 

Činnost současného zastupitelstva v uplynulém roce si troufám hodnotit 

velmi pozitivně, zejména ve srovnání s předchozím volebním obdobím. 

Myslím, že stávající složení zastupitelstva se ukazuje pro Ďáblice 

přínosem. Jednání se stala věcná, bez osobních animozit a útoků. Diskuse, 

podle mého názoru, vedly zatím prakticky vždy k optimálnějším a 

kvalitnějším řešením, návrhům. Ten, kdo má nějaké připomínky, bývá 

většinou připraven, a proto se věci posunují kupředu správným směrem a 

nejedná se o pouhé střílení do politických konkurentů za každou cenu. 

Konečně mám pocit, že všem jde o lepší Ďáblice, i když můžeme mít na 

různé věci různé náhledy a v cestách k dosažení jistých cílů se nemusíme 

vždy všichni přesně shodovat. 

Téměř každý problém, každá věc se dá často řešit jinak, třeba i lépe, 

ovšem zjistit se to dá až s jistým odstupem a z pohledu „po bitvě je každý 

generál“. Nemyslím, že je třeba se v těchto věcech sáhodlouze pitvat, byť je 

dobré se z některých záležitostí poučit. V minulém volebnímobdobí jsme 

nastartovali řadu akcí a změn v Ďáblicích, které teď postupně přinášejí a 

ještě budou přinášet užitek. Buďme trochu trpělivější, nechtějme vždy 

všechno tady a teď a s větší mírou empatie vnímejme své okolí a ledacos se 

pak podaří ku prospěchu nás všech. 

Ing. Tomáš Kužma (ANO 2011) 

Bohužel nemůžu souhlasit s konstatováním paní redaktorky, že 

zastupitelstvo pracuje v relativní shodě. Zvlášť poslední dobou nelze 
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nevidět sílící spory v Radě mezi vítěznou stranou voleb a zbytkem koalice. 

Přestože členové Rady mimo vítěznou stranu přicházejí s konstruktivními 

návrhy a zajímavými podněty, kladně se schválí pouze to, co vítězná strana 

uzná za vhodné, jelikož má v Radě převahu. Nicméně takto jsou karty 

rozdány a nám nezbývá nic jiného, než to respektovat. 

Stejně jako v předchozím volebním období se vítězná strana úspěšně řídí 

heslem: „Kdo nic nedělá, nic nepokazí“. Jakkoliv výsledky její práce vypadají 

zde na stránkách Ďáblického zpravodaje působivě, jedná se většinou pouze 

o akutní nápravu závažných pochybení z předchozích let. Za všechny 

můžeme zmínit přístavbu základní školy, která začala pět minut po 

dvanácté, a nikdo jí dlouhá léta nevěnoval pozornost. Přitom demografický 

vývoj je všem dlouho známý a nikoho by nemělo překvapit, že se z MŠ do 

ZŠ přesune o řádově desítky dětí více, pro které budeme potřebovat nové 

třídy, šatny a sociální zařízení. Nerozumím, proč se s přístavbou nezačalo 

o rok či dva dříve? 

Závěrem bych rád dodal, že vedení obce by mělo s majetkem a penězi 

nakládat s péčí řádného hospodáře. Přitom nikdo nebere vážně skutečnost, 

že kvůli ukončení skládkování odpadu v katastru Ďáblic brzy přestane náš 

rozpočet štědře dotovat magistrát každoroční finanční injekcí ve výši cca 

50% příjmů městské části. Jinými slovy, v příštích letech budeme moci 

utratit jen polovinu toho, co dnes. A já se ptám, proč vedení nevytváří 

rezervy a stále propaguje megalomanské projekty jako Nový obecní dům či 

Komunitní centrum u Holců? Přeji nám, ďáblickým občanům, aby i v příštích 

letech měla radnice ve svém rozpočtu dostatek peněz na veřejné osvětlení, 

úklid zeleně a sněhu, opravy chodníků a další elementární služby nezbytné 

pro chod obce. Některé předlužené obce v ČR si bohužel tento luxus dovolit 

nemohou. 

Ing. Mgr. Aleš Sládek (ANO 2011) 

I když jsem nebyl pravidelným hostem jednání zastupitelstva v minulých 

volebních obdobích, myslím, že se činnost zastupitelstva jako celku uklidnila 

a jednání – i když někdy také zbytečně protažená do nočních hodin – 

probíhají v klidu, bez nějakých hádek a myslím, že ve shodě. Nejsem 

žádným příznivcem politiky – a hlavně na komunální úrovni – kdy poslanci 

musí povinně hlasovat podle jednotného modelu své strany nebo hnutí – a 

to si myslím, že v Ďáblicích neplatí a hlavním kritériem pro hlasování je zde 
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užitečnost věci. Osobně nemám problém se domluvit a jednat s kýmkoliv 

z naší zastupitelské patnáctky, i když jsme z pěti kandidátek. 

Po prvním roce bych asi nic neměnil, jsem členem finančního výboru a 

věřím tomu, že tak perfektně připravené podklady od pracovníků 

finančního odboru pro jednání asi hned tak někde nemají. 

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA (hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ) 

Život je příliš krátký na to, abychom byli politicky korektní. Obec má 

štěstí. Máme starostu, který nekrade. Ba co víc, bere tuto práci jako poslání 

a věnuje jí tolik energie a času, že lidem okolo je hloupé mu něco odříci. Tak 

se pak stane, že i když máte spoustu své práce, necháte se umluvit do 

práce v zastupitelstvu. Řečeno slovy hlavního hrdiny filmu Knoflíková válka 

– „Kdyby sem to byl býval věděl, tak bysem sem nechodil.“ 

Samozřejmě, že jsem si měl pamatovat, kolik je to práce, ale člověk 

vždycky nějak milosrdně zapomene. Noční zasedání zastupitelstva, či 

jednání finančního výboru táhnoucí se do půlnoci vám to však rychle 

připomenou. 

Příjemně mne překvapilo, že zastupitelé zvolení za jiná uskupení jsou 

zodpovědní lidé s dobrými úmysly. To vůbec není samozřejmost. I v tom 

máme štěstí. 

Co udělat lépe nevím. Kdybych věděl, udělal bych to. 

Pokud to tedy shrnu, mám dobrý pocit z lidí, kteří se tu sešli. Tak třeba to 

s tou obcí nebude ještě tak špatné. 

Mgr. Barbara Tranová (hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ) 

Zastupitelstvo funguje od loňských voleb dle mého názoru 

bezproblémově. Veřejná zasedání probíhají v pracovní atmosféře, diskuse 

jsou věcné a spolupráce s panem tajemníkem úřadu velmi dobrá. Otázku 

bych položila spíš občanům, – jak jsou spokojeni s vedením obce, a co by si 

přáli, aby fungovalo lépe. Věřím, že komunikace mezi občany a „radnicí“ se 

bude stále zlepšovat a prohlubovat. Těším se na spuštění nových webových 

stránek obce, kde by měly být přehledným způsobem zveřejněny všechny 

potřebné informace a občané budou mít příležitost aktivněji se podílet na 

správě věcí veřejných. 
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Ing. Mgr. Martin Tumpach (ČSSD) 

Zastupitelem i radním jsem teprve něco málo přes půl roku, právě 

vzhledem k odstoupení mého kolegy Marcela Janka. Jsem rád, že po 

počátečních neshodách táhnou všichni zastupitelé za jeden provaz se 

společným cílem tvořit z Ďáblic příjemné místo pro žití. 

Pestrost osobností, profesí a zkušeností mezi ďáblickými zastupiteli 

otevírá podnětné diskuze o možnostech směřování rozvoje naší městské 

části v mnoha oblastech. Zastupitelé se samozřejmě snaží vynášet na světlo 

zájmy svých voličů a tím přispívají ke spokojenosti co největšího počtu 

ďáblických občanů, i když se bohužel nikdy nejde zavděčit úplně všem. 

Přesto věřím, že většina rozhodnutí zastupitelstva je minimálně 

kompromisem. Proto do budoucna přeji zastupitelům samá správná 

rozhodnutí. 

(ĎZ 11/2015) 
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5. Hospodaření obce 
  

 

 

 

Rozpočet obce pro rok 2015 
 

 Příloha č.1 k usnesení č. 30/15/ZMČ  
 

 Městská část Praha-Ďáblice 
 

 
 

Schválený Upravený  Skutečnost 

 
rozpočet rozpočet 2015 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 
   

 
   DAŇOVÉ 

   Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0 0 0 

Místní poplatky z vybraných činností a služeb 165 900 416 500 423 486 

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0 0 0 

Správní poplatky 40 000 40 000 24 847 

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 205 900 456 500 448 333 

  

   Daň z nemovitosti 2 500 000 2 500 000 2 990 192 

Majetkové daně 2 500 000 2 500 000 2 990 192 

  
   NEDAŇOVÉ 
   Příjmy z poskytování služeb 10 000 10 000 7 979 

Výnosy z finančního majetku 600 000 600 000 740 900 

Příjmy z vlastních činností 610 000 610 000 748 879 

  

   Přijaté sankční platby 0 0 4 200 

  

   Přijaté neinvestiční dary 0 0 26 000 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000 40 000 105 804 

Ostatní příjmy 0 138 000 141 830 

Splacené půjčky od obyvatelstva 0 0 0 

Ostatní nedaňové příjmy 650 000 788 000 1 026 713 

 
   Finanční vypořádání 0 3 700 3 585 

  
   PŘIJATÉ TRANSFERY 
   Neinvestiční transfery od SR 88 000 88 000 88 000 

Neinvestiční transfery od HMP 22 375 100 24 596 700 24 596 762 

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 0 3 500 000 3 500 000 

Neinvestiční přijaté transfery 22 463 100 28 184 700 28 184 762 

  

   Investiční transfery od HMP 0 20 000 000 20 000 000 

Investiční transfery z OPŽP 

 
3 893 800 3 893 744 

Investiční přijaté transfery 0 23 893 800 23 893 744 

  
   ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 25 819 000 55 826 700 56 547 329 
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 
  

 

 
  

 
BĚŽNÉ 

   
Kapitola 2 Městská infrastruktura 

   
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 100 000 1 100 000 828 874 

Mzdové výdaje na péči o zeleň 180 000 180 000 110 082 

Komise životního prostředí 20 000 20 000 12 761 

Ostatní péče o životní prostředí 901 000 901 000 751 975 

Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO) 960 000 960 000 925 681 

CELKEM Městská infrastruktura 3 161 000 3 161 000 2 629 373 

  
   

Kapitola 3 Doprava 
   

Silnice 962 000 962 000 399 102 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 750 000 750 000 457 906 

CELKEM Doprava 1 712 000 1 712 000 857 008 

  
   

Kapitola 4 Školství a mládež 
   

Předškolní zařízení 200 000 200 000 15 322 

Základní škola 4 540 000 5 685 900 5 532 522 

v tom:                                               příspěvek ZŠ + MŠ 4 200 000 4 200 000 4 200 000 

Školská a kulturní komise 120 000 120 000 110 496 

Neinvestiční transfery  460 000 460 000 460 000 

Školy v přírodě 1 900 000 1 900 000 1 617 500 

Dětská hřiště a klub 438 500 438 500 315 137 

CELKEM Školství a mládež 7 658 500 8 804 400 8 050 977 

  
   

Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast 
   

Sociální komise 120 000 120 000 103 968 

CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost 120 000 120 000 103 968 

  
   

Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch 
   

Činnosti knihovnické 301 400 301 400 249 411 

Ostatní záležitosti kultury - kronika 26 500 26 500 24 000 

Ostatní záležitosti kultury - akce MČ 90 000 188 000 141 433 

Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 0 40 000 39 325 

Neinvestiční transfery nezisk. organizacím 10 000 10 000 10 000 

Neinvestiční transfery zájmovým sdružením 55 000 55 000 24 000 

Sportovní komise 45 000 45 000 29 839 

CELKEM Kultura sport a cestovní ruch 527 900 665 900 518 008 

  
   

Kapitola 7 Bezpečnost 
   

Požární ochrana - dobrovolná část 360 000 1 172 800 1 172 800 

CELKEM Bezpečnost 360 000 1 172 800 1 172 800 

  
   

Kapitola 8 Hospodářství 
   

Pořízení neinvestičního majetku (byty,nebyty) 100 000 100 000 0 
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CELKEM Hospodářství 100 000 100 000 0 

  
   

Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva 
   

Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 1 780 000 1 820 000 1 715 037 

Nákup materiálu 0 0 0 

Nákup služeb 30 000 30 000 19 550 

Ostatní nákupy 55 000 55 000 47 400 

Dary obyvatelstvu 100 000 100 000 89 200 

Celkem samospráva 1 965 000 2 005 000 1 871 187 

    
  

   Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 3 317 000 3 317 000 2 808 585 

Nákup materiálu 360 000 360 000 271 809 

Nákup vody, paliv a energie 322 000 322 000 237 991 

Nákup služeb 1 865 000 1 895 000 1 314 116 

Ostatní nákupy 292 000 292 000 129 317 

Daně a poplatky SR 5 000 5 000 500 

Ostatní neinvestiční transfery 155 000 155 000 82 997 

Dary obyvatelstvu 100 000 100 000 43 000 

Celkem vnitřní správa 6 416 000 6 446 000 4 888 315 

CELKEM vnitřní správa a samospráva 8 381 000 8 451 000 6 759 502 

  
   Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa 
   Nespecifikované rezervy 300 000 2 051 800 0 

Převody mezi stat.městy a jejich MČ - finanční vypoř. 0 1 200 1 193 

CELKEM Všeobecná pokladní správa 300 000 2 053 000 1 193 

CELKEM Běžné výdaje 22 320 400 26 240 100 20 092 829 

    
KAPITÁLOVÉ 

   
Kapitola 1 Rozvoj obce 

   
Centrum I. - Zázemí Ďáblického parku 7 200 000 7 200 000 4 006 822 

Centrum II. - Obecní dům 700 000 1 008 000 983 779 

Revitalizace centra v Ďáblicích 0 0 0 

    
Kapitola 3 Doprava 

   
Přechod Květnová x Hřenská 470 000 18 000 16 940 

    
Kapitola 4 Školství a mládež 

   
Přístavba ZŠ 8 110 000 27 403 200 10 404 820 

Zateplení a výměna oken ZŠ 200 000 5 038 800 4 969 241 

Zateplení a výměna oken SK Ďáblice 0 2 100 000 2 079 374 

  
   

Kapitola 6 Kultura a sport 
   

Sportovní zařízení 45 100 45 100 45 100 

    
Kapitola 7 Bezpečnost 
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Kapitola 8 Hospodářství 

   
Nebytové hospodářství 42 000 42 000 39 190 

Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl. 2011) 250 000 250 000 247 384 

 
  

 
Kapitola 9 Vnitřní správa 

   
Stroje, přístroje zařízení 0 0 0 

Výpočetní technika 0 0 0 

CELKEM Kapitálové výdaje 17 017 100 43 105 100 22 792 650 

    

    
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 39 337 500 69 345 200 42 885 479 

Převod sociálnímu fondu 150 000 180 000 153 764 

Převod do FRR 0 0 0 

    
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 25 819 000 55 826 700 56 547 329 

Převody z vlastních fondů (SF) 150 000 180 000 121 227 

FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV 0 3 077 700 3 077 700 

    
Převody vlastním rezervním fondům výdaje 150 000 3 257 700 6 739 073 

Převody vlastním rezervním fondům příjmy 150 000 3 257 700 6 771 610 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM před konsolidací 39 637 500 72 782 900 49 778 316 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM před konsolidací 26 119 000 59 264 400 63 440 165 

    
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -13 518 500 -13 518 500 13 661 849 

 

 

Rozpočet 2015 – aktuálně z pohledu starosty 

Na konci února byl schválen napoprvé rozpočet hlavního města Prahy, 

v březnu návazně schválilo naše zastupitelstvo rozpočet Ďáblic.  

Rozpočet a kontrola naší činnosti. 

Rozpočet městské části je klíčovým dokumentem pro veškerou naši 

činnost i její průběžnou kontrolu.  

Mohu podat zprávu, že byla ukončena několik týdnů trvající kontrola 

hospodaření za r. 2014, a to bez vážnějších zjištění (došlo jen k metodickým 

úpravám a účtovací praxi, vše bylo obratem napraveno). 
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Navýšení příjmů z rozpočtu Prahy. 

Jak jsem již uvedl v minulém čísle zpravodaje, podařilo se na úrovni 

zastupitelstva Prahy navýšit ještě pro tento rok dotaci z rozpočtu Prahy pro 

městské části o 100 Kč/občana, což pro nás znamená navýšení dotace o cca 

450 tisíc Kč na celkových 9,8 milionu Kč.  

Pozn.: v předchozích letech se jednalo o snižování dotace.  

Nedostatek míst v pražských školách a školkách  - po letech doprošování je 

problém řešen. 

Pražští koaliční zastupitelé vytvořili v rámci rozpočtu Prahy finanční 

rezervu pro řešení nedostatečných kapacit škol a školek městských částí. 

Tuto rezervu 300 mil. Kč se podařilo ještě před schvalováním 

zastupitelstvem navýšit na 400 mil. Kč. 

Finanční prostředky pro 1. část přestavby a celou přístavbu naší školy jsou 

zajištěny. Svůj slib, že pro stavbu školy nebudou použity naše uspořené 

peníze, jsem tímto splnil.  

Po mnoha měsících intenzivní práce na celém projektu zvětšení a 

modernizace budovy školy a po mnoha jednáních a konzultacích se 

podařilo pro ďáblickou školu získat a v zastupitelstvu Prahy na jeho jednání 

26. 3. 2015 schválit  

a) 6,268 milionů Kč z prostředků nevyčerpaných v r. 2014, 

b) 20 milionů Kč z finanční rezervy 2015 pro městské části. 

Nový školní byt je zmodernizován, přestavěn, práce na budování dvou 

nových tříd jsou zahájeny. 

Pracovní skupina pro dozor stavby za městskou část jako investora 

pracuje, v nejbližších dnech budou získané peníze připraveny 

k průběžnému investování. 

Výstavba přírodní/mlatové přístupové cesty ke hvězdárně finančně 

zajištěna. 

V návaznosti a po měsících příprav a projednávání stavebního povolení 

se mi podařilo navázat a uspět s projektem cyklostezky ke hvězdárně 

u dopravní komise Rady hl. m. Prahy a tak zajistit jejím prostřednictvím 

financování stavby. 

Miloš Růžička, starosta (ĎZ 04/2015) 
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Rozpočet MČ Praha-Ďáblice pro rok 2015 a investice obce 

Celková úspora 5,6 milionů Kč je hlavní informace o úsporném 

hospodaření obce za rok 2014.  

Příjmy představovaly v r. 2014 27,7 mil. Kč, přičemž v nich není zahrnuta 

účelová dotace 7 mil. Kč na přístavbu/přestavbu ZŠ, ani převody z jiných 

fondů obce. Výdaje představovaly 22,1 mil. Kč a jsou v nich zahrnuty i 

investiční náklady ve výši 3,1 mil. Kč, přičemž další investiční náklad 0,7 mil. 

Kč, jež šel na vrub účelové dotace HMP, mezi těmito výdaji obce zahrnut 

není.   

Na rok 2015 byl připraven rozpočet v příjmech a neinvestičních výdajích 

obdobně přebytkový, jak byl sestaven na rok 2014 (rok 2015: přebytek 3,4 

mil. Kč, 2014: 3 mil. Kč). V nákladech na rok 2015 a s ohledem na dotaci za 

skládku ve výši 12,6 mil. Kč obec opět počítá s kompenzačním příspěvkem  - 

1,9 mil. Kč pro děti ve věku 0-15 let, s 1,6 mil. Kč na provoz školy a školky 

vedle navýšení standardní dotace HMP, s 1,0 mil. Kč jako příspěvkem na 

odvoz odpadu ďáblických obyvatel, s dotací 0,4 mil. Kč na provoz 

sportovního areálu ve správě naší TJ a s dalšími obdobnými, již menšími 

výdajovými položkami obce.  

S ohledem na výši rezervního fondu obce (úspory obce za minulé roky), 

nevyčerpanou účelovou dotaci ve výši 6,3 mil. Kč, a s ohledem na další 

připravované žádosti obce o dotace a granty Finanční výbor (FV) navrhl pro 

rok 2015 investiční výdaje ve výši 16,9 mil. Kč na rozpracované projekty 

obce:  

• na přístavbu a přestavbu ZŠ (8,1 mil. Kč - by mělo jít na vrub účelové 

dotace HMP), 

• na pokračování stavby Zázemí ďáblického parku (7,2 mil.),  

• na dokončení projektových prací stavby Obecní dům (0,7 mil.),  

• na zpomalovací dopravní prahy u přechodů pro chodce (0,5 mil.) a další.  

Plánované investiční výdaje budou mít za následek schodek ve 

výsledném rozpočtu obce pro rok 2015, který bude krytý úsporami obce 

z minulých období, nebo nově získanými dotacemi v průběhu roku.    

Poslední přístavba a navýšení kapacity ďáblické ZŠ proběhlo v r. 2012, 

kdy v prostorách MŠ byly pro potřeby ZŠ upraveny dvě nové učebny. Od 

roku 2013 je projekčně připravována přístavba/přestavba ZŠ a její 

zateplení. Na přípravu navýšení kapacity ZŠ získala obec v roce 2014 výše 
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zmíněnou 7 mil. účelovou dotaci HMP a dotační příslib Fondu životního 

prostředí MŽP na zateplení školy. Jako první má v letošním roce 

proběhnout částečná vnitřní přestavba přízemí ZŠ (vznik dvou nových tříd 

v prostoru současné družiny, šaten a bytu školníka). Na tyto práce 

s několikatýdenním odstupem naváže zateplení fasád budovy ZŠ.   

Radimir Rexa, člen FV a KVI (ĎZ 04/2015) 

25 tisíc 

25 tisíc korun se stalo téměř ústředním tématem březnové schůze 

zastupitelstva. To je částka, o kolik byl v návrhu rozpočtu na rok 2015 

ponížen příspěvek pro ďáblické fotbalisty oproti roku 2014. Není to ani 

málo, ani moc a chápu, že každá koruna je dobrá, obzvláště když je 

příspěvek použit na spolufinancování dotačních projektů. A fotbalisté měli 

v zastupitelstvu spoustu zastánců, takže nakonec jim těch 25 000 Kč zase 

vrátili. Ale jde spíše o princip, neboť ti samí zastupitelé chtějí vyvážený a 

úsporný rozpočet, takže šetřit ano, ale jen někde. Ale naši nadějní fotbalisté 

nejsou jistě jediní, kteří si přejí mít dostatek finančních prostředků, určitě i 

naši důchodci by si přáli více výletů a třeba koncert Pepíčka Zímy a větší 

pohoštění na vánočním večírku, jiná skupina občanů zase něco jiného a já 

třeba velký oplocený pozemek, kde by si náš pejsek Monty mohl zaběhat 

s jinými pejsky bez vodítka. A čí přání a potřeby jsou přednější? Vždyť 

ďáblický rozpočet by měl pamatovat na všechny obyvatele, malé i velké, 

mladé i staré, sportovce i nesportovce. Co vy na to, zastupitelé? 

Jana Ouředníčková (ĎZ 04/2015) 
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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, Autoservisy-Pneuservisy, Spojovací 

materiál, Systemair, a.s., iM Služby, MIJU, Autodoprava Tumpach s.r.o., 

Podlahářství Tomáš Tvrdek, Akros s.r.o., Komstav-Projekt, sběrné suroviny a 

prodej písku a štěrku Čáma 

Sport a odpočinek: Rehaklub Jami, Yoga centrum Ďáblice 

Obchody: stavebniny a domácí potřeby Stavl, dvě večerky na Ďáblické ulici, 

Ďáblická vinotéka, Zlatnictví, Trafika - drobné zboží, Trafika - textilní zboží, 

Lékárna, Oční optika, Flopp 

Přehled firem, které v Ďáblicích podnikají, není úplný, neboť jejich evidence 

neexistuje. 
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7. Životní prostředí a doprava 

Ticho o hluku 

Ohlédnutí za přednáškou Doc. Ing. Pavla Beneše, CSc. 

Přednáška s promítáním o hluku byla uspořádána komisí životního 

prostředí a Spolkem pro Ďáblice v naší základní škole 27. ledna. Pan Beneš 

byl do Ďáblic pozván, neboť v naší městské části máme a můžeme mít 

problémy s nárůstem hluku z dopravy. Náš katastr protíná komunikace 

Cínovecká odvádějící dopravu ze středu města na sever naší republiky.  Plán 

na severní obchvat Prahy za skládkou ještě úplně neskončil v propadlišti 

dějin (na konci ledna bylo zastaveno územní řízení ke stavbě  SOKP 518 - 

více www.osprodablice.cz). Pan Beneš občany informoval o nemalém vlivu 

hluku na zdraví. Populární formou nám vysvětlil normy, které pro ochranu 

zdraví Ministerstvo zdravotnictví musí vydávat. Ty by pak měly být 

zohledněny při vyhodnocování vlivu plánovaných staveb na lidské zdraví. 

Problém civilizovaných společností tkví i v obrovském nárůstu 

automobilismu soukromého i podnikatelského, což je někdy proti 

zdravému rozumu. Většina komunikací u nás byla vybudována před mnoha 

lety na zcela jinou hustotu provozu. Počet aut za 25 let novodobé historie 

naší země velmi stoupnul. Hluk narůstá, normy, které mají zaručit ochranu 

zdraví, nelze dodržet. Proto dochází k úpravám norem, které jsou 

„optimalizovány“ různými změnami mechanizmu výpočtů. Pochopitelně 

v tichosti. Přednášku o hluku, kterým se člověk zavaluje svojí touhou po 

pohodlí, po uspokojení potřeby luxusu apod., nazval její autor Pavel Beneš 

velmi výstižně. Pravdou však je i to, že nově budované komunikace nejsou 

připravovány zásadně dle zdravého rozumu, ale pod vlivem lobbistických 

tlaků. Soukromý zisk nade vše. Velmi časté politické změny vedení 

ministerstva dopravy se promítají do výstavby komunikací absencí 

dlouhodobé koncepce, kterou na základě vynikajícího řešení přijmou 

politické strany napříč celým politickým spektrem. Kritika na produkování 

hluku byla směrována i na nás na řadové občany - autem jezdíme hodně, 

chodíme méně. Na svých zahradách trávu nesečeme srpem a kosou, ale 

výhradně hlučnou technikou. Občané byli panem docentem hned na úvod 
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přednášky vyzváni k průběžnému kladení otázek. Setkání bylo proto velmi 

živé. Na přednášku přišlo jen málo lidí, ale jak se ukázalo, přišli ti, kteří mají 

enormní zájem na snížení hlučnosti Cínovecké. Přednášky se zúčastnil také 

pan starosta Růžička, který občanům rovněž odpovídal na jejich dotazy. 

Pan Beneš hovořil věcně a moudře. Svoji přednášku ukončil vybídnutím 

k zamyšlení, zda naše země potřebuje stálý ekonomický růst a zda stálý 

ekonomický růst je v souladu s přirozenými zákony Země. Řekl, že v přírodě 

právě zhoubná lidská nemoc rakovina je charakterizována růstem… 

Doporučil, abychom se začali zaměřovat na zkvalitnění života cestou 

moudré spotřeby, na výchovu k morálním a duchovním hodnotám života. 

Občané, kteří se chtějí zapojit do boje proti změnám norem hluku, se více 

dozví na webu Antihluk, kde je i „podpisový arch“ petice24.com. Petice běží 

z více než stovky adres. Svým podpisem můžete podpořit občanskou 

iniciativu, která pracuje i pro ďáblické občany. Připojme se, prosím. 

Milada Stroblová (ĎZ 02/2015) 

Ticho kolem hluku aneb „Akustické vlny se šíří nezávisle na politické situaci“ 

Velmi zajímavá přednáška „Ticho kolem hluku“ spojená s besedou se 

konala 27. 1. 2015 v ďáblické ZŠ. Přednášející Doc. Ing. Pavel Beneš žije 

v Praze 6 a hluk spojený s přistáváním a vzlétáním letadel jej obtěžuje 

denně. Proto se spolu s občanským sdružením Občané proti hluku a emisím 

zajímá o to, jak se právně bránit proti stále se zvyšující hlukové zátěži. 

Z přednášky a diskuze vyplynulo, že obrana je stále těžší, neboť zákonná 

omezení se směrem k dopravnímu hluku spíše „změkčují“. Jaký hluk trápí 

ďáblické občany, to bylo patrné z jejich účasti na besedě. Kromě pořadatelů 

se jí zúčastnili ti, kteří bydlí podél Cínovecké radiály, tedy spoluobčané 

z Blat a z Chřibské. Vyslovili obavu, že po otevření tunelu Blanka se hluk 

z této frekventované komunikace ještě zvýší. Podnětný byl proto návrh pí 

Prokešové nechat změřit akustický tlak z radiály před a po spuštění provozu 

tunelu, aby měla radnice k dispozici argumenty pro případný požadavek na 

vybudování protihlukových zábran. Na to zareagoval starosta Ing. Růžička 

informací, že radnice chce postupovat systematicky od zjištění, které 

protihlukové stavby a opatření nebyly při stavbě Cínovecké radiály 

zrealizovány, přes aktuální akustická měření a studii o šíření hlukových vln 
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po Ďáblicích, až po realizaci protihlukových opatření. Poslední hluková 

studie vlivu radiály je z r. 2008, tedy ještě z doby před vybudováním 

mimoúrovňové křižovatky Kbelská, Veselská, Cínovecká. V předchozím 

volebním období docílila radnice alespoň snížení rychlosti a instalace kamer 

na měření rychlosti na Cínovecké kolem Ďáblic. 

Víte, že Zelený čtvrtek (letos 2. dubna), kdy „odletí zvony do Říma“ a mělo 

by tedy nastat ticho, byl vyhlášen Mezinárodním dnem boje proti hluku? 

Navrhuji oslavit ho tím, že dopřejeme svému sluchu odpočinek např. 

pobytem v přírodě, na horách nebo v lese. 

Jana Rexová (ĎZ 02/2015) 

Změna autobusového spojení mezi Ďáblicemi a stanicí metra Ládví 

Jak jsme již avizovali v loňském roce, dojde definitivně, a to od 7. dubna, 

k realizaci projektu Pražské integrované dopravy - propojení Mělníku, 

Neratovic a dalších obcí Středočeského kraje s Prahou. Ďáblice tím získají 

více spojů k metru na Ládví, ale také větší provoz na Ďáblické, protože tudy 

bude projíždět více autobusů, přímých linek Ládví-Mělník a Ládví-

Neratovice. Budou zřízeny nové linky (349,369), původní linka č. 368 pojede 

také Ďáblickou. Na okružní jízdě Ďáblicemi ji nahradí další spoje linky 103. 

Ve špičce bude mít dle informace ROPIDu spoj č. 103 interval 6-7 minut, 

mimo špičku kolem 15 minut, o víkendu zůstane stejný jako dosud. Stejně 

tak zůstane i polookružní trasa spoje č. 103. Spoj č. 345 se ruší. O víkendu 

se navýší počet autobusů, které budou jezdit a stavět na Ďáblické ulici, 

takže bude možné se dostat od metra autobusem častěji než jednou za půl 

hodiny. Autobus č. 348, který již Ďáblickou ulicí projíždí, by měl být veden 

až na Bulovku. 

Zatím se bude jednat o zkušební provoz, který po určité době bude 

vyhodnocen a event. budou jízdní řády upraveny dle potřeby. V době 

vydání ĎZ nebyly nové jízdní řády k dispozici. Jakmile budou, objeví se na 

webových stránkách Ďáblic a určitě budou zveřejněny v dalším čísle 

Ďáblického zpravodaje. 

Zdroj ROPID, upravila Táňa Dohnalová (ĎZ 03/2015) 
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Když se uklízí… 

První velký jarní úklid v přírodě jsme zaměřili na kopec pod hvězdárnou 

obecně nazývaný Ládvím, a který za rok prokoukl téměř k nepoznání. Svahy 

jsou najednou plné buližníků, objevily se kamenné zídky jako pozůstatek 

budov, které tam ještě v 70. letech minulého století stály. Odhalila se druhá 

kupole patřící k hvězdárně a již jsme domlouvali s panem vedoucím 

možnost jejího lepšího „ošacení“.  

Účast při úklidu sice nebyla velká, ale obrovské nasazení všech 

zúčastněných, včetně dětí, ji nahradilo. Ani déšť je neodradil a teprve 

důrazná výzva, aby již skončili, dokud ještě plápolá oheň a lze péct buřty, je 

přiměla k ukončení akce. Pohoštění bylo zásluhou paní Ouředníčkové, která 

přinesla horkou kávu a štrůdl, opravdu královské.  Sousedská nálada byla 

skvělá a někteří již plánovali další akci. Poděkování patří všem zúčastněným, 

také sponzorovi za špekáčky a hasičům za spolupráci. 

Komise životního prostředí a dopravy (ĎZ 04/2015) 

Malá splátka přírodě 

Ve čtvrtek 26. března 2015 ve tři hodiny odpoledne se před „Ovčínem“ 

sešli první dobrovolníci, aby pod vlídnou taktovkou Táni Dohnalové vyčistili 

část severní stráně vrchu Ládví. 19 nadšenců ve věku od školkou povinných 

výše a 4 členové ďáblického sboru dobrovolných hasičů, vyzbrojeno 

hráběmi a odhodláním, se pustilo do boje se suchou trávou, klacky, 

větvemi, sutí, starými cihlami a jiným nepořádkem. Ti nejmenší odnášeli 

drobné klestí na ohniště, téměř jsme jim nestačili. Dostali jsme také 

nečekanou návštěvu, dva příslušníky městské policie, které zavolal „bdělý 

občan“. Po té, co se ujistili, že pálení probíhá pod dozorem hasičů a 

hasičské techniky, popřáli nám hezký den a odjeli. A pak přišlo „to nejlepší 

na konec“, na největším ohni za drobného deště jsme si opekli výborné 

voňavé špekáčky, které věnoval jako sponzorský dar pan Martin Průša z 

restaurace U Blekotů.  Před šestou hodinou večerní jsme se rozešli do svých 

domovů, zatímco naši obětaví hasiči hlídali do večerních hodin čtyři 

vyhasínající ohniště. A jaká byla odměna? Bolavá záda a dobrý pocit z toho, 

že jsme alespoň trošičku přispěli k zlepšení životního prostředí v Ďáblicích. 

Jana Ouředníčková (ĎZ 04/2015) 
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Začlenění Neratovicka a Mělnicka do Pražské integrované dopravy přináší 

změnu autobusového spojení také pro Ďáblice 

7. dubna tohoto roku byl zahájen projekt propojení Neratovic, Mělníka a 

přilehlých obcí ve Středočeském kraji s hlavním městem v rámci Pražské 

integrované dopravy. Tvůrci projektu si od zavedení integrované dopravy 

mimo jiné slibují menší množství osobních aut zajíždějících ze 

Středočeského kraje do jednotlivých částí Prahy 7 a 8. 

Autobusové linky ze zmíněných míst nově končí na Ládví a zastavují také 

v Ďáblicích na ulici Ďáblická. Pro Ďáblické občany to znamená, že do města i 

z města vedle linky 103, která byla posílena v dopoledních hodinách, jezdí i 

řada příměstských autobusových linek. „Třístovky“ zmizely z trasy autobusu 

103 v Hřenské, Šenovské, Kokořínské. Výhodou nového řešení je též 

četnější a rychlé spojení z Ďáblic do řady míst Středočeského kraje, 

především Mělníka a Neratovic, ovšem až na linku 349, která pro naši 

městskou část není přínosem, neboť jí pouze projíždí. Ostatní příměstské 

linky jsou především večer a o víkendech vítaným posílením městské linky 

103. Do Ďáblic se tak lze dostat v podstatě každou čtvrthodinu. Zejména ti, 

kdo se vracejí do Ďáblic po 21. hodině, tuto změnu jistě vítají.  

Ještě před jeho spuštěním se proti projektu postavili mnozí občané žijící 

v oblasti Ládví, kam všechny autobusy směřují. Jejich nesouhlas byl 

motivován obavami z nárůstu dopravy u stanice metra, což se nyní 

potvrzuje.  Pro samotné Ďáblice je negativem podstatně více autobusů 

projíždějících po ulici Ďáblická. Někteří lidé bydlící v ulici Ďáblická či její 

blízkosti si stěžují na zvýšený hluk, smog a nedodržování rychlosti autobusů, 

na otřesy při průjezdu, které způsobuje špatný stav komunikace. Snížila se 

tím také bezpečnost chodců. 

Klady i zápory celého projektu budou vyhodnoceny na podzim, v tuto 

chvíli se provádějí různé průzkumy.  Stížnosti a náměty lze posílat i přímo 

na ROPID. Městská část by však již dnes, s přihlédnutím k návrhům a 

připomínkám občanů, měla připravovat argumenty a konkrétní požadavky 

na úpravy projektu, které již ve zkušební době předloží Regionálnímu 

organizátorovi Pražské integrované dopravy.   

Táňa Dohnalová, Komise životního prostředí a dopravy (ĎZ 05/2015) 
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8. Výstavba 

Ze zápisníku starosty 

1. Přestavba a dostavba školy pokračuje – cíl 1. etapy: dvě nové třídy a 

šatny k 1. 9. 2015. 

Dovolte, abych rodiče ďáblických školáků, zejména předškoláků, 

informoval o průběhu besedy konané 8. 1. 2015 v rámci Dne otevřených 

dveří pořádaného naší základní školou. 

Logicky nejčastější, či téměř jedinou otázkou bylo, zda stihneme do 1. 9. 

2015 připravit 3 třídy pro nástup nových prvňáčků. Aktuální situace je tato: 

• Podařilo se zajistit pro potřebu přestavby školy dekret na byt ve správě 

města Prahy a současně včasnou rekonstrukci tohoto bytu. To je nezbytná 

podmínka připravované rychlé výstavby dvou nových tříd v budově školy. 

• Připravujeme podklady k naší žádosti o převod finančních prostředků 

potřebných pro 1. etapu přestavby, kterou bude schvalovat Zastupitelstvo 

hlavního města Prahy. 

• Ve spolupráci se školou dokončujeme podrobný prováděcí projekt, který 

zaručí jak potřebnou rychlost provedení, tak plnou návaznost na pozdější 

stavební práce (přístavba dalších tříd, šaten, hlavního vchodu, nové kotelny, 

nové zateplovací fasády celého objektu, funkční propojení všech budov, 

resp. prostor školy). 

Všem, kteří školu a případně besedu navštívili, děkuji za zájem, otázky a 

připomínky.  

2. Leden – měsíc přípravy rozpočtu hlavního města. Jeho součástí je také 

stanovení výše dotace Ďáblicím pro zajištění základního výkonu svěřených 

kompetencí úřadu a správy naší městské části.  

Celý leden a první polovina února je opět obdobím intenzivních jednání. 

Obdobím, kdy zcela splývají dvě moje funkce starosty Ďáblic a zastupitele 

Prahy.  

Jak jménem Ďáblic, tak z pověření hnutí pražských Starostů a nezávislých 

a ve spolupráci s dalšími kolegy tzv. malých městských částí prosazujeme 

navýšení (minimálně udržení výše) dotace městským částem a zajištění 

dostatečné investiční rezervy pro nezbytné investice v městských částech - 
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zejména pro budování kanalizací a nezbytné rozšiřování kapacit základních 

škol a mateřských školek. 

3. Blíží se další rozšíření a zkvalitnění nabídky bytů v Ďáblicích?  

Jak jsem vás již dříve informoval v rámci zpráv a besed o projednávání 

územního plánu a jeho dílčích změn a úprav, již v období let 2006, 2007 byl 

v Ďáblicích projednán a následně na pražský magistrát podán návrh na 

změnu využití pozemků v oblasti bývalého podniku Spojů (dodnes si toto 

místo připomínáme např. autobusovou zastávkou s názvem U Spojů). 

Změna využití spočívá v přeměně území kancelářských budov a skladů na 

oblast místu přiměřené bytové výstavby. Odhaduji, že po osmi letech letos 

již dojde k projednání a zřejmě i schválení této změny. 

Všechny úpravy a změny na k.ú. Ďáblic průběžně sledujeme.  

V současné době investor získal povolení k bourání, radní paní Dohnalová 

a komise životního prostředí dohlíží na řádnou ochranu vzrostlých stromů.  

Miloš Růžička, starosta MČ (ĎZ 01/2015) 

Stavební činnost v Ďáblicích: aktuality 

Demolice areálu bývalých Spojů 

Dle informací stavební firmy provádějící demolici je nyní při likvidaci 

betonových částí základů stavby zvýšená hlučnost a prašnost. Dělení 

materiálu na menší části je prováděno sbíjením a pouze v takové míře, aby 

mohl být odpad odvezen z místa demolice. Povolení pro demolici je platné 

do konce května 2015, předpokládáme však, že se podaří akci dokončit do 

konce měsíce dubna. Pracovní doba je denně kromě neděle od 8 do 17 

hodin.  

Oprava komunikace Hřenská: 

Oprava probíhá podle plánu, dojde pouze k prodloužení přeložky obou 

zastávek „Květnová“, a to až do 10. 5. 2015. Je to z důvodu nutného zrání 

nově položené dlažby. Případné stížnosti ohledně dodržování rychlosti 

autobusů lze řešit také přímo na dispečinku DP hl. m. Prahy, tel: 

222 670 150. 

Martin Lonek, zástupce starosty (ĎZ 04/2015) 
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Sotio u Spojů 

Dne 9. března se konala prezentace projektu firmy Sotio na stavbu 

laboratorně administrativního areálu v místě demolice dřevostaveb 

„Spojů“. Členové komise výstavby a investic se stavbou souhlasí za 

podmínek, že budou dodrženy všechny hygienické a ostatní normy, tedy 

hladiny hluku, emisí a podobně. A to zejména: po zprovoznění bude 

provedeno kontrolní měření akustického tlaku v místě obytné budovy na 

náklady investora. V současné době dle předložené dokumentace vychází 

výpočtová hodnota hluku v noci téměř 40dB. Během tohoto nočního 

měření budou spuštěny hlavní stacionární zdroje. Pokud měření nevyhoví, 

budou provedena příslušná akustická opatření. 

Investor dále zpracuje zastavovací/územní studii na celé území bývalého 

areálu cca 3,6 ha za účelem stanovení využití celého území. 

Na místě původního areálu Spojů hodlá firma Sotio, za níž stojí finanční 

skupina PPF, postavit laboratorně administrativní centrum. Z celkových 17 

tisíc metrů čtverečních pozemku bude v této fázi zastavěno 2000 m 

čtverečních, z čehož 400 m2 bude administrativní část, půdorys 10 x 40 m 

ve třech podlažích, na kterou bude navazovat jednopodlažní hala o rozloze 

40 x 40 m. V této hale budou zmíněné laboratoře, sloužící k výrobě léků 

proti rakovině. Laboratoře budou umístěny v tzv. čistých prostorách, kde se 

udržuje zcela sterilní prostředí s mírným přetlakem, který zabraňuje možné 

kontaminaci VNITŘNÍHO prostoru laboratoře. V těchto prostorách bude 

24násobná výměna vzduchu a přetlak bude udržován trvale, tedy i tehdy, 

kdy se v laboratořích nepracuje. 

Výměnu a úpravu vzduchu zajišťuje speciální klimatizace, která běží 

nepřetržitě a pro případné výpadky elektrického proudu bude sloužit 

záložní diesel agregát, kryjící prakticky veškerou spotřebu areálu. Tento 

agregát je nouzový a spouští se zkušebně v určitém cyklu, naostro pak při 

výpadku proudu. 

Součástí projektu jsou též hlukové a emisní studie, které prokazují, že 

veškeré hygienické normy jsou s rezervou dodrženy. Po spuštění zařízení 

budou provedena měření a v případě překračování limitů budou provedeny 

další úpravy tak, aby byly veškeré normy dodrženy. 

Provoz je jednosměnný, v areálu bude pracovat po dosažení maximální 

kapacity maximálně 100 zaměstnanců vysoce odborných profesí a 
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administrativy. Pobyt v čistých prostorách je časově omezen a zbytek času 

budou jejich pracovníci trávit v normálních prostorách administrativní části 

objektu.  

Doprava zpracovávaných materiálů probíhá ve speciálních kontejnerech 

z nemocnic, kde se vzorky odebírají, do laboratoří, kde se teprve v čistém 

prostředí kontejnery otevírají. Kontejnery jsou přepravovány buď v běžných 

osobních vozidlech, nebo malých dodávkách velikosti Ford Transit.   

Do areálu bude též zajíždět firma dodávající technické kryogenní plyny 

(kapalný dusík apod.), a dále pak firma, která bude, opět ve speciálních 

kontejnerech, odvážet biologický laboratorní odpad. 

V současné době probíhají demoliční práce a ukončení stavby se 

předpokládá v roce 2016. Po jejím dokončení bude výroba postupně 

přesouvána ze současných prostor v objektu Nejvyššího kontrolního úřadu 

v Holešovicích a nárůst kapacity závisí na úspěšném dokončení výzkumu a 

ověření výsledků vyráběného preparátu. 

Tolik alespoň základní informace tak, jak byly členům komisí výstavby a 

investic, životního prostředí a zástupcům MČ prezentovány. 

Zapsal Ing. Jan Täubel (ĎZ 04/2015)  

Ze zápisníku starosty 

Přístavba a přestavba ďáblické školy 

• náš projektant Ing. arch. Václav Škarda (atelier K2) dokončil kompletní 

projekt přístavby a přestavby v celém „vysněném“ rozsahu (viz dřívější 

články a besedy) včetně nového řešení společných prostor přízemí (dnes 

jídelna, chodby a školní sál), funkčního propojení všech budov školy ve 

všech patrech a venkovního ateliéru na střeše 

• jsou shromážděna všechna potřebná odborná stanoviska dotčených 

institucí 

• je dokončen návrh výtvarného (barevného) řešení budov školy 

• projektant zahajuje práce na projektové dokumentaci potřebné pro 

výběr stavební firmy 

• práce probíhají podle časového předpokladu  
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1. etapa přístavby a přestavby - výstavba nových dvou tříd a šaten 

pokračuje podle plánu 

• tato etapa má samozřejmě svoje platné stavební povolení, staveniště je 

od prostor školy odděleno bezpečnostní zdí, vznikl nový velký vchod do 

školy splňující všechny požární a bezpečnostní předpisy 

Stavba „Zázemí parku Ďáblice“ (dříve hospoda U Krále Holce) se zatím 

neprobudila ze zimního spánku - omluva 

• po mnoha výzvách a neúspěšných pokusech vůbec začít jednat a sjednat 

nápravu ve věci plnění smlouvy a ve snaze zamezit příštím škodám se rada 

MČ rozhodla jednostranně odstoupit od smlouvy se stavební firmou, která 

ve výběrovém řízení získala zakázku podáním nejnižší nabídky 

• o dalším osudu stavby vás budeme informovat v dalších číslech 

zpravodaje 

• omlouvám se všem uživatelům parku i kolemjdoucím sousedům za 

smutný pohled na staveniště a za mírné omezení pohybu v parku 

Nové Ďáblice – konečně budou ulice Červencová a Srpnová po deseti letech 

osvětlené, silnice dokončené a zkolaudované 

• nebylo to jednoduché, ale snad nic nezakřiknu, když prohlásím, že náš 

dlouho prosazovaný a očekávaný cíl je na dohled 

• mnoho kritického již bylo ve zpravodaji k výstavbě lokality Nové Ďáblice 

(etapa I.) napsáno, nyní se chci již dívat do budoucnosti a přeji si, aby právě 

probíhající stavba byla včas a řádně dokončena a začala konečně sloužit 

novoďáblickým sousedům 

• stejný cíl sledujeme a stejný slib sousedům chceme naplnit také v lokalitě 

Pod Hájem  

Miloš Růžička (ĎZ 06/2015) 

Ze zápisníku starosty 

Přístavba a přestavba ďáblické školy  

• pracujeme na Plánu organizace výstavby (pro celý rozsah projektu), který 

bude mimořádně důležitým, stále živým a průběžně aktualizovaným 

dokumentem – není těžké si představit, jak složité a obtížné asi je 

organizovat rozsáhlé stavební práce v budovách školy, bez přerušení 
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provozu – v tom naše škola není výjimkou (snažíme se poučit z oprav a 

přístaveb i jiných škol a ukazuje se, že naše akce bude patřit k těm 

nejsložitějším) 

• projektant zahajuje práce na projektové dokumentaci potřebné pro 

výběr stavební firmy 

• práce probíhají podle časového předpokladu, stále s dostatečným 

předstihem před získáním potřebných rozhodnutí a možným zahájením 

prací  

1. etapa přístavby a přestavby - Výstavba nových dvou tříd a šaten 

pokračuje podle plánu 

• v jižní části přízemí budovy školy jsou v plném proudu stavební práce na 

vybudování nových tříd a šaten 

• jsou zajištěny finanční prostředky na nákup kompletního vybavení obou 

tříd a nových šaten (vše z rozpočtu hl. m. Prahy - Ďáblice ani školu to nestojí 

ani korunu, „jen“ čas … spíše hodně času) 

Zateplení budovy školy a výměna vybraných oken 

• Ďáblice získaly dotaci z Fondu životního prostředí Ministerstva životního 

prostředí (fondy EU) 

• v nejbližších dnech získáme stavební povolení a ve škole vypukne nové 

„stavební hemžení“ - souběžně bude probíhat další stavební akce – 

zateplení všech fasád budovy a výměna části oken, zejména všech oken 

nejvíce počasím namáhaných, tedy oken západní fasády  

• zateplení nebylo povoleno na vnější památkově chráněné fasádě staré 

budovy školy (staré, ale stále nejhezčí a nejpříjemnější části školy) 

• zateplovací práce budou probíhat cca 3,5 – 4 měsíce, protáhnou se tedy i 

do podzimního období a provozu školy (bude se ale jednat pouze! o práce 

vně budovy) 

• celkový objem prací = cca 4 miliony Kč  

Stavba „Zázemí parku Ďáblice“ (dříve hospoda U Krále Holce) – stavba je 

stále přerušena, co je nového?  

• projektant byl vyzván k aktualizaci projektové dokumentace a 

dokumentace pro výběr zhotovitele (stavebníka) 

• tato dokumentace byla projednána, předána a tajemník úřadu byl 

pověřen přípravou nového výběrového řízení 
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 „To nebyla obyčejná budka, to byla kadibudka!“ „To nebyla obyčejná 

kadibudka, to byla kadibudka pro ministra!“ 

• Parafrází slavného dětského dialogu z českého kultovního filmu S tebou 

mě baví svět jsem chtěl oznámit, že jarní demolicí byl ukončen další příběh 

jedné ze staveb, které si Ďábličáci ve volném čase v minulosti postavili. 

Postavili si kino … a pak si ho zase zbourali. Postavili si hvězdárnu a … 

hvězdárnu snad nezbourají. Bylo by to i složitější. Nebyla naivně prodána, je 

majetkem Prahy a provozuje ji Planetárium hl. m. Prahy.  

• Další dobrou zprávou je, že z iniciativy zastupitelky a předsedkyně 

kulturní a školské komise Simony Dvořákové bude hvězdárna zase o trochu 

více „jen“ ďáblickou. Zatím na několik hodin týdně, ve kterých bude pro 

naše děti probíhat astronomický kroužek. Třeba nám zrovna z těchto dětí 

vyroste budoucí ředitel školy a šéf hvězdárny, jak tomu bylo v době jejího 

založení prostřednictvím pana Zdeňka Corna, na kterého stále s úctou 

mnozí vzpomínáme.  

• Už méně si jsem jist, jak a zda vůbec vzpomínáme na dalšího Zdeňka, na 

akademika Zdeňka Nejedlého, českého historika, muzikologa, literárního 

historika a především politika, který (ať už v pozitivním i negativním smyslu) 

výrazně ovlivnil české společenské ovzduší dvacátých až padesátých let 

minulého století. Mimo jiné zastával funkce ministra školství a sociální 

osvěty, později ministra práce a sociální osvěty, nakonec až do smrti 

ministra bez portfeje. A právě tato celebrita měla dodat lesku Ďáblicím a 

oslavě otevření ďáblické hvězdárny. Vzhledem k jeho věku a nevalnému 

zdraví byl narychlo vybudován tzv. suchý záchod. Pan Nejedlý sice nakonec 

nedorazil, ale během dalších let se často záchod hodil pro urgentní 

případy…  

• Co tedy dalšího jsme nechali zbourat? Právě tento záchod, který se 

desítky let už zbytečně schovával ve křoví vedle hvězdárny. Z vlastní 

iniciativy a s mým souhlasem se za nás historického úkolu ujalo 

Planetárium. Děkujeme. 

Miloš Růžička (ĎZ 07/2015) 
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Nové Ďáblice: hotovo  

Oprava ulic Červencová, Srpnová a Zářijová, která jaksi příznačně 

probíhala právě v měsících obsažených v názvu těchto ulic je zdárně a 

v termínu dokončena. V týdnu od 7. do 11. září probíhá předání stavby do 

rukou hl. m. Prahy za účasti zástupce naší městské části. Po dohodě byla 

přerušena dostavba jižní strany chodníku v ulici Zářijová v zájmu toho, aby 

v průběhu stavby nových rodinných domů nebyl chodník zdemolován 

stavebními stroji. Zástupce hl.m. Prahy, investora stavby a firma Ekospol, 

a.s. - prodejce pozemků v ulici Zářijová - se společně zavázali naší městské 

části, že bude chodník v Zářijové ulici po celé délce dokončen. Nyní jsou 

odstraňovány menší vady díla, stále také není vzrostlá tráva v nových 

pásech zeleně, kde bylo travní semeno vyseto v polovině srpna. Prosíme 

majitele, zda by v případě pokračujícího sucha byli ochotni provést 

občasnou zálivku zelených ploch před svými pozemky.  

Rád bych poděkoval všem, kteří v průběhu let přispěli k tomu, aby se celá 

akce mohla uskutečnit. 

Martin Lonek, zástupce starosty (ĎZ 09/2015) 

Ze zápisníku starosty 

Přístavba a přestavba ďáblické školy pokračuje 

• Pokračují další přípravné práce, v příštím roce 2016 chceme zvládnout 

podstatnou část stavebních prací. Pokud se podaří zajistit průběžné 

financování celého projektu v potřebné výši, pak očekáváme dokončení 

celé akce v roce 2017.  

1. etapa přístavby a přestavby: 

Výstavba nových tříd a šaten byla dokončena – do nového školního roku 

dostali prvňáčci dvě krásné nové třídy 

• V jižní části přízemí budovy školy byly dokončeny stavební práce na 

vybudování nových tříd a šaten. 

• Ještě jednou a rád děkuji ředitelce naší školy, paní Ivetě Horáčkové a 

všem zaměstnancům školy, staviteli panu Ing. Žďárskému (Krostav s.r.o.) a 

týmu MČ (Ing. Dytrych - TDI, Ing. arch Škarda - projektant, Ing. Dvořák - 
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radní, RNDr. Traurig - tajemník) za bezproblémovou a profesionální 

spolupráci. 

• Součástí této etapy rozšiřování školy se v průběhu prací stala také a) 

modernizace a přesun toalet, rozšíření chodby s vytvořením dvou nových 

oken, vše v prvním patře budovy a b) projekt akustických úprav dvou 

nových tříd. 

• PODĚKOVÁNÍ rodičům a pí učitelkám z prvních tříd: Přestože se povedlo 

během letních prázdnin skutečně postavit a předat k výuce dvě nové třídy 

s velkými okny a dubovou podlahou, některé dokončovací práce bylo a 

ještě je potřeba dodělat za provozu. Na tomto místě mám na mysli právě 

„zabydlení“ nových tříd - tedy zlepšení akustiky ve třídách (odstranění 

nežádoucí a rušící ozvěny). Děkuji rodičům za pochopení a tolerování této 

krátkodobé obtíže. Dětem a pí učitelkám děkuji za trpělivost a chuť tuto 

počáteční obtíž společně překonat. 

Zateplení budovy školy a výměna vybraných oken 

• Ďáblice získaly dotaci z Fondu životního prostředí Ministerstva životního 

prostředí (fondy EU), a tak v příštích několika měsících bude na fasádách a v 

nejbližším okolí školy pokračovat „stavební hemžení“. Okna západní fasády 

jsou již vyměněna, pokračují další zateplovací práce. 

Stavba „Zázemí parku Ďáblice“ (dříve hospoda U Krále Holce) – stavba byla 

část roku přerušena, co je nového?  

• Proběhlo nové výběrové řízení, na základě kterého byla vybrána stavební 

firma Šulc a syn a.s. Smlouva je podepsána, staveniště předáno, na stavbě 

se již pracuje. Dokončení prací je plánováno na jaro 2016. 

Změny v pražské integrované dopravě - Ďáblicemi projíždí, ale také pro naši 

potřebu zastavuje během celého dne výrazně větší počet autobusů než 

v minulém roce - je to pro nás špatná nebo dobrá zpráva? 

• Připomínám výzvu: na výrazně změněnou situaci v příměstské dopravě, 

která ale již tradičně také dopravně obsluhuje Ďáblice, jsem společně s 

kolegy M. Lonekem a T. Dohnalovou upozornil jak mnohé občany, tak 

všechny zastupitele a všech se ptám, jak u sebe a ve svém okolí vnímají 

zkrácené intervaly a větší počet Ďáblice obsluhujících autobusů na jedné 

straně, ale také zvýšení intenzity dopravy zejména na Ďáblické ulici na 

straně druhé? Prosíme o vaše postřehy a názory 

Miloš Růžička (ĎZ 09/2015) 
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Jak obec investuje do své budoucnosti 

Rekonstrukce a přístavba ZŠ 

Cílem 1. etapy bylo vytvoření dvou nových tříd v přízemí budovy na místě 

bývalé družiny a bytu školníka. Projekt pro stavební povolení byl z února 

2015. Ve výběrovém řízení byla v březnu vybrána levnější nabídka (Krostav 

4,9 mil. Kč, Formen 5,9 mil. Kč). Přípravné práce započaly v dubnu, stavební 

povolení bylo vydáno v květnu a 19. června začala rekonstrukce. Probíhala 

do konce srpna. Větší část kolaudačních závad byla odstraněna do zahájení 

školního roku, nedostatky v akustice zrekonstruovaných učeben byly 

odstraněny v měsíci listopadu. Zbývá dořešit zvlnění dubových podlah a 

akustickou zátěž na dotčených chodbách. 

Příprava a samotná rekonstrukce vyšla na 12,3 mil. Kč (z toho 8,3 mil. Kč 

za stavební práce, 2,2 mil. za projekt, 0,8 mil. Kč za vybavení šaten a tříd, 

0,4 mil. Kč za odstranění kolaudačních závad souvisejících s nevyhovující 

akustikou nových učeben a 0,6 mil. Kč za ostatní náklady a poplatky).   

Větší část nákladů za projekční práce souvisí s dalšími připravovanými 

etapami přístavby a rekonstrukce ZŠ. Navýšení objemu stavebních prací 

souviselo s přemístěním sociálních zařízení nad rekonstruovaným 

prostorem (2 mil. Kč), výměnou oken v západní části budovy (0,45 mil. Kč), 

přípravnými pracemi před vydáním stavebního povolení (0,1 mil. Kč) a 

pracemi navíc v rámci tří dodatků smlouvy o dílo v celkovém objemu 1 mil. 

Kč. Podstatná část těchto nákladů šla na vrub tří účelových dotací HMP 

(2014: 2 + 5 mil. Kč, 2015: 20 mil. Kč).  

V těchto dnech se bude schvalovat odůvodnění 2. etapy a měly by se 

zajistit kroky potřebné k realizaci výběr. řízení na VZ „Dostavba a stavební 

úpravy ZŠ Praha-Ďáblice“. Na konci této etapy by škola měla mít 23 učeben, 

jednu otevřenou učebnu na střeše nové přístavby, volnou prostupnost mezi 

původní budovou ZŠ z roku 1901 a všemi jejími přístavbami, vyšší 

prostorový standard vnitřního prostředí a mělo by být zřejmé, ze kterého 

období pochází ta část ZŠ, ve které se právě nacházíte.      

Zateplení ZŠ    

Cílem zateplení je snížení energetické náročnosti a emisí CO2 budovy ZŠ 

s využitím 2,8 mil. dotace získané z operačního programu životního 

prostředí a fondu soudržnosti EU. 
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Projekt pro stavební povolení byl z února 2015. Výběrová komise 

v březnu vybrala z osmi došlých nabídek finančně nejvýhodnější od 

společnosti Vanderlaan  (3,5 mil. Kč). Závislost povolení této stavební 

činnosti na vyjádření vlastníků sousedních nemovitostí se promítlo do 

nepříjemného skluzu zahájení zateplování ZŠ na konec prázdnin.  

Dodatkem č. 1 (0,8 mil. Kč) a č. 2 (0,1 mil. Kč) byl navýšen objem 

stavebních prací na celkových 4,5 mil. Kč. Proinvestováno již bylo 5,0 mil. Kč 

(4,4 mil. za stavební práce, 0,2 mil. za projekt 0,4 mil. ostatní náklady), 

z toho 2,5 mil. na vrub dotace. Akce by měla skončit v lednu/únoru t.r. 

Zateplení šaten SK Ďáblice 

Cílem zateplení bylo snížení energetické náročnosti a emisí CO2 objektu 

SK Ďáblice s využitím 1,4 mil. dotace získané z operačního programu 

životního prostředí a fondu soudržnosti EU. 

Projekt byl z července 2015. Výběrová komise v srpnu ze 4 došlých 

nabídek vybrala cenově nejvýhodnější od společnosti Xedos (1,7 mil. Kč). 

Dodatkem (0,3 mil. Kč) byl objem prací navýšen o položky opomenuté 

v projektu.  

Zateplení šaten SK Ďáblice vyšlo včetně projektu, poplatků a dalších 

nákladů na 2,1 mil. Kč, z toho 1,4 mil. na vrub dotace.  

Zázemí Ďáblického parku 

Po ne zcela hladkém rozběhu prací s vítězem prvního úspěšného 

výběrového řízení v roce 2014, společností PP servis, bylo nové výběrové 

řízení úspěšné až po přehodnocení a redukci zadání.   

Z pěti došlých nabídek a dvou, které splnily stanovený cenový strop (Mao 

7,10 mil. Kč, Šulc a syn 7,13 mil. Kč), doporučila výběrová komise v srpnu 

2015 k realizaci zakázky společnost Šulc a syn, jež nejlépe obstála 

v komplexním kritériu zadání (cena-záruka-termín dokončení).    

Ze smluvní částky bylo proinvestováno 2,9 mil. Kč, přičemž celkově bylo 

na tuto akci od roku 2013 vynaloženo 5,6 mil. Kč (0,8 mil. Kč za stavební 

práce PP servisu, 0,6 mil. Kč doúčtování DPH, 0,5 mil. Kč za projekt, 0,4 mil. 

Kč za demolici původního objektu, 0,2 mil. Kč za archeologický průzkum a 

zbylých 0,2 mil. Kč za další náklady a poplatky). Investice by měla být 

dokončena v březnu t.r.   

 

 



39 

 

Multifunkční obecní dům 

Příprava záměru začala v roce 2012 soutěží o nejlepší studii plánovaného 

záměru. Odborná porota vybrala ze 6 soutěžních návrhů studii od 

společnosti A.LT Architekti, na základě čehož tato společnost získala právo 

být dodavatelem projektové dokumentace.  

Dnes je k dispozici stavební povolení, realizační projekt a dokumentace 

pro výběrové řízení.   

Celá čtyřletá příprava záměru vyšla na 2,5 mil. Kč (1,7 mil. Kč za projekt, 

0,4 mil. Kč za soutěž, její přípravu a vyhodnocení a 0,4 mil. Kč za inženýring, 

poplatky, související vyjádření a podklady). 

Nafukovací hala SK Ďáblice 

Záměr, který je díky zvětšení plochy areálu SK Ďáblice reálnější, pokud se 

podaří získat dotaci na jeho realizaci i následný provoz. 

Bezpečné cesty do školy 

Dne 1. 12. 2015 odevzdali žáci ZŠ U Parkánu starostovi obce studii 

s návrhem úprav dopravního řešení čtyř lokalit v blízkosti ZŠ. Studii, kterou 

objednalo o.s. Pražské matky, vypracoval autorizovaný inženýr dopravních 

staveb na základě podkladů, které v průběhu roku 2015 sesbírali žáci ZŠ. 

Přítomný zástupce MHMP objasnil, co musí obec učinit, aby MHMP 

postoupil ve studii navržené úpravy k realizaci.       

Komunikace Na Blatech a U Červeného mlýnku 

Jde o dlouhodobě připravovaný záměr, ke kterému existuje projektová 

dokumentace, stavební povolení, byl vybrán dodavatel a v rozpočtu HMP 

na rok 2016 je zajištěno finanční krytí.  

Odvodnění Ďáblic 

Do kapitálových výdajů HMP na rok 2016 je zařazeno i pokračování 

projekčních prací na odvodnění Ďáblic, jejichž obsahem je řešení likvidace 

dešťových vod z celé MČ pro stávající a výhledovou zástavbu. Práce 

navážou na Generel odvodnění Ďáblic z roku 2005, který se pro značnou 

investiční náročnost doposud nepodařilo zrealizovat. 

Již ukončené  

Komunikace, chodníky a veřejné osvětlení na ulicích Červencová, 

Srpnová, Zářijová; nový povrch komunikace na ulici Hřenská, spojnice pod 

hvězdárnou, opravy chodníků v Ďáblicích. 

Radimír Rexa, člen FV ZMČ a KVI RMČ (ĎZ 01/2016) 
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9. Zdravotní a sociální péče 

Přehled zdravotních ordinací: 

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 

Stomatologická ordinace se zubní laboratoří - OK Dental Clinic s.r.o. 
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Přehled činnosti sociální komise v roce 2015 

Datum Akce 

únor Dvě sociální šetření s místními bezdomovci. 

19. 3. Burza knih v ZŠ ve spolupráci s knihovnou a ZŠ. 

24. 4. Jarní posezení seniorů v jídelně ZŠ. 

27. 5. Vítání občánků v Obecním domě. 

30. 5. Bleší trh v parku U Holců. 

3. 6. Instruktážní cvičení pro seniory ve Fitness parku U Holců. 

13. 6. Jarní výlet seniorů – Třeboň. 

3. 10. Podzimní výlet seniorů – Mnichovo Hradiště, Jablonec n. N. 

22. 10. Cestopisná beseda Zuzany Samkové v ZŠ – Na Aljašku za medvědy. 

27. 10. Adventní posezení seniorů v jídelně ZŠ. 

listopad Dotazníkový průzkum sociálních potřeb v Ďáblicích – příprava a 

vyhodnocení. 

průběžně Gratulace jubilantům 80, 85, 90, 91 a více let. Návštěva přibližně 20 

osob. 

průběžně Evidence žadatelů o byt a hledání vhodných kandidátů pro sociální 

byty MHMP mimo Ďáblice. 

průběžně Zajištění lektorů, místa, propagace a vyúčtování pro tyto aktivity 

seniorů: 

Rehabilitační cvičení v Obecním domě 2x týdně. 

Počítačové kurzy v knihovně 2x týdně. 

Příspěvek na plavenky do bazénů. 

7x Schůzky sociální komise. 

Vypracovala Barbara Tranová 
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10. Veřejný a kulturní život  

10.1  Kulturní a společenské akce 

21. 2.   Ples fotbalistů  
21. 3.   Obecní ples 
30. 4.   Pálení čarodějnic + ohňostroj 
15. 5.  Oslava 115. výročí založení hasičského sboru v Ďáblicích a 50. výročí  

   otevření ďáblického kina 
29. 5.   Noc kostelů 
6. 6.   Taneční zábava pod širým nebem 
19. 9.   Zažít město jinak aneb Sousedské slavnosti 
17. 12.  Koncert ZUŠ a Ďáblíku 

Ples fotbalistů - lepší to už být nemohlo  

Tak, ples 2015 je už minulostí!  Nevím, jak ostatní, kteří se zúčastnili, ale 

já tento ples hodnotím na jedničku. Doopravdy vše vyšlo a klaplo dle mých 

představ. A to mám za sebou šest Fotbalových plesů a také jsem pomáhal 

na několika Obecních plesech. Celá organizace plesu je vždy velmi náročná, 

neboť organizátoři během jednoho odpoledne/večera musí vytvořit ze 

školních prostor společenské místnosti. A po plese, což je vždy těžší, zase 

vrátit vše do původního stavu. Představme si, že po vydařeném plese 

v Lucerně, druhý den nastupujete s koštětem a celou Lucernu musíte uklidit 

a kromě toho musíte sál připravit /vrátit do zcela jiného využití než je ples. 

I přes tyto „drobnůstky“ jsem nakonec rád, že jsme i přes velké váhání letos 

ples nakonec uspořádali. 

Podařilo se nám, i když na poslední chvíli, sehnat profesionální plesovou 

kapelu Horváth band, která překvapila i přítomné hudební odborníky. Ceny, 

které letos mohli návštěvníci plesu vyhrát, byly doopravdy hodnotné a 

kvalitní. Jsem velmi rád, že již podruhé nás podpořila společnost Porsche 

Praha-Prosek, která nám zajistila první cenu: Novou ŠKODU Fabii na celý 

víkend s plnou nádrží, kterou nakonec vyhrála paní Francová. Cenu 

vylosovala a předávala Mgr. Zuzana Kučerová z marketingu Porsche Praha-

Prosek. Celá soutěž byla ještě zpestřena kvízem, který si můžete zkusit 

vyplnit i vy. Výherce kvízu získal od cestovní kanceláře CZECH SPORT 

TRAVEL zájezd autobusem na zápas Ligy mistrů Bayern Mnichov – Šachťar 
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Doněck, který se bude hrát ve vyhlášené Allianz Aréně. Cenu vyhrál po 

urputném boji kapitán týmu Muži „A“ Pavel Máj. 

Děkujeme i za další ceny společnostem: .A.S.A., EVROPA realitní kancelář 

Praha 8 - Ďáblice, Sport Fotbal, Askana, paní Jaroslavě Kučerové a mnoha 

dalším. Děkujeme i „Zlatnictví Němeček“, které nás podpořilo už pošesté. 

Jsem rád, že se nám opět podařilo vyprodat kapacitu školy do posledního 

místa. Ani velcí optimisté nevěřili, že se nám podaří již druhým rokem ples 

do posledního místa vyprodat. Díky patří všem, kteří na ples přišli a vytvořili 

skvělou atmosféru až do ranních hodin a samozřejmě organizátorům, které 

vedla Lenka Miháliková z týmu Starších žáků.   

Michal Mošnička, předseda TJ Ďáblice (ĎZ 03/2015) 

Obecní ples 2015 

V sobotu 21. března 2015 se v naší základní škole opět po roce konal 

Obecní ples. 

Stejně jako loni hrála i letos k poslechu a tanci kapela Caroline Band.       

O občerstvení se opět postarala restaurace U Blekotů a květinovou výzdobu 

vytvořila paní Petra Pekárková. 

Taneční zábavu doprovázel vskutku bohatý program, neboť svůj taneční 

um představilo hned několik umělkyň a umělců tance. Bylo nám velikou ctí, 

že jsme u nás mohli přivítat desetinásobné mistryně ČR v kategorii Modern 

a Jazz dance a mistryně světa v Contemporrary dance z mistrovství světa 

v Portugalsku v roce 2014, Lucii Vackovou a Elišku Hulínskou. Předvedly 

nám choreografii Živé terče, se kterou právě na tomto mistrovství světa 

uspěly. Při dalším předtančení vystoupili Josef Franěk a Adéla Fischerová 

z Taneční školy Astra Praha, kteří mistrně předvedli výběr ze standardních a 

latinsko-amerických tanců. Jako poslední vystupovaly čtyři slečny z Taneční 

skupiny Mambo Pearls pod vedením Veroniky Preislerové, které nám 

nejprve představily choreografii kombinující prvky salsy a cha-cha a pak nás 

v krátké školičce tance naučily základní kroky některých latinsko-

amerických tanců. Temperament těchto tanečnic strhl téměř všechny, 

takže taneční parket byl zaplněný skutečně do posledního místa a dámy i 

pánové se odvážně rozvlnili v rytmu mamba a merengue. Chvilky, kdy se 
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netančilo, zaplnil pan starosta zajímavými připomínkami jednotlivých 

výročí, která se letos v naší obci slaví.  

Doufám, že se všichni, kteří ten večer přišli, dobře bavili a že se jim ples 

líbil. To by pro nás organizátory z Kulturní komise, pro které je ples 

nejnáročnější akcí celého roku, bylo tou nejlepší odměnou. Bohužel náš 

dobrý pocit z letošního plesu byl zastřen incidentem, který se zřejmě stal 

během plesu a o kterém jsme se dozvěděli až v pondělí ráno. Neznámí 

pachatelé vnikli do zázemí kuchyně a do dvou tříd a v těchto prostorách po 

sobě zanechali nepořádek a zkázu. Omlouváme se tímto paním učitelkám a 

paním kuchařkám, které do těchto míst v pondělí ráno vstoupily jako první 

a určitě zažily nepříjemné překvapení, ne-li šok, a žákům, jejichž věci byly 

poničeny. Moc nás to mrzí a určitě uděláme všechno pro to, aby se příští 

rok něco takového nemohlo opakovat. 

Nakonec bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě letošního 

Obecního plesu podíleli, a tradičně také zlatnictví rodiny Němečkových a 

cukrárně rodiny Buchalových, kteří věnovali hodnotné ceny do tomboly. 

Naše díky patří také paní ředitelce a panu školníkovi. 

Simona Dvořáková, Kulturní komise (ĎZ 04/2015) 

Pálení čarodějnic 2015 

Jaké bylo letošní Pálení čarodějnic? Posledních pár dní před akcí 

především ve znamení modlení se, aby nepršelo. Organizátoři několikrát 

denně zkoumali na nejrůznějších internetových předpovědích počasí pohyb 

srážek nad střední Evropou a řešili otázku, co s nasmlouvanými umělci, 

pokud bude skutečně lít. Nakonec se jako nejspolehlivější ukázala být 

předpověď jedněch norských internetových stránek, která na odpoledne 

30. dubna pro Ďáblice ukazovala sluníčko. Na rozdíl od některých českých, 

kde hlásili zamračeno s deštěm.  

Tak tedy skutečně krátce před pátou odpolední vysvitlo sluníčko a akce 

mohla proběhnout téměř podle plánu (u takto velkých akcí je vždy nutná 

jistá míra improvizace…): K poslechu hrála kapela Yozzefy, pro menší děti 

byla připravena loutková pohádka Kouzelný zvon a pro ty starší vystoupení 

rytířů Dobroslava a Zápora. Ďábličtí hasiči opět postavili obrovskou hranici 
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s krásnou čarodějnicí na vršku a na závěr akce odpálili působivý ohňostroj, 

kterým celé odpoledne a večer úspěšně završili. 

Letošní Pálení čarodějnic proběhlo ale také ve znamení diskuse o tom, 

zda mají být na akci opět pozvány pouťové atrakce či nikoliv. Tato diskuse 

byla občas dost emotivní a rozhodnout nebylo lehké. Jsme si plně vědomi 

toho, že přítomnost pouťových atrakcí na Pálení čarodějnic je poněkud 

sporná záležitost. Vždyť jsme zaznamenaly nemálo hlasů těch, kteří tyto 

pouťové atrakce kritizovali a na akci radši ani nešli. Na druhou stranu ale 

nebylo málo ani těch, kteří si je minulý rok pochvalovali a přáli si je letos 

znovu. Tak kde je ta většina? Doufáme, že již brzy budou webové stránky 

obce schopny uspořádat hlasování na anketní otázku, zda chceme na 

čarodějnice kolotoče či nikoliv. Do té doby se k tomu můžete vyjadřovat 

například e-mailem na adrese: kulturni.komise.dablice@seznam.cz. Napište 

nám, jak byste si představovali Pálení čarodějnic. Vadily vám pouťové 

atrakce nebo ne? Váš názor nám pomůže při plánování Pálení čarodějnic 

2016. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat těm, kteří s organizací akce pomáhali 

– především pak ďáblickým hasičům, panu starostovi a panu 

místostarostovi, firmě Start Production, manželům Lukacsovým -, a všem, 

kteří přišli a dobře se bavili. Děkujeme také těm spoluobčanům, kteří bydlí 

v bezprostřední blízkosti místa konání akce za jejich shovívavost a 

pochopení. 

Simona Dvořáková, Kulturní komise (ĎZ 05/2015) 

Akce 115. výročí SDH Ďáblice a 50 let od založení ďáblického kina aneb 

„kakaová skvrna velikosti mexického dolaru“ 

V pátek 15. 5. proběhla na volném prostranství před bývalým ďáblickým 

kinem akce s odpoledním programem pro děti, v rámci které připravili 

ďábličtí hasiči pohoštění a soutěže pro naše nejmenší. Děti si mohly 

vyzkoušet střelbu ze vzduchové pistole, zásah na cíl z hasičské proudnice a 

další aktivity, za které byly odměněny sladkostmi. 

Po západu slunce ve 20:45 následoval malý výlet do historie svépomocí 

realizované stavby ďáblického kina formou AV prezentace, který nám 
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připomněl doby, kdy byli místní lidé ochotni věnovat hromadně svůj čas a 

um ve prospěch společné věci. 

Ve stejném stylu jsme si připomněli výročí našeho slavného „prvního 

československého paneláku“ v ulici U Prefy 25, do kterého se první 

nájemníci stěhovali v polovině roku 1955 a který díky zdařilé rekonstrukci 

pláště v roce 2009 stále skvěle slouží svému účelu. 

Díky plodné spolupráci MČ Ďáblice s Národním filmovým archivem 

následoval zlatý hřeb večera, projekce digitálně obrazově i zvukově 

zrestaurovaného filmu „Limonádový Joe aneb Koňská opera“ z filmově 

velmi plodného roku 1965 (režie Oldřich Lipský, full HD kopie, rozlišení 

1920x1080 ve formátu Cinemascope  1:2,35), kde jste mohli být svědky 

skvělých hereckých výkonů špičkových českých herců té doby. 

I když jsme byli nuceni přesunout tuto akci z původně plánovaného 

termínu 29. 5. o celých 14 dní dříve kvůli jiné akci plánované na toto datum, 

stále se našlo dost milovníků filmu, kteří i přes nízkou večerní teplotu 

setrvali až do konce projekce po 23. hodině večerní. 

Osobní poděkování: Petr Kohout (hlavní organizátor akce), Filip Mareš, 

Petr Jirků, Pavel Krejčí (SDH Ďáblice-realizace her pro děti a občerstvení), 

Hana a Leona Macháňovy (AV prezentace Kino + Panelák), Karel Bezušek 

(Startproduction-technické zajištění), Martin Harčarik (Mikenopa-AV 

zajištění), Jiří Forejt a spol. (NFA). 

Dále děkuji všem divákům jménem organizátorů akce za účast a slibuji, 

že tuto akci budeme v příštích letech opakovat, nejlépe v pozdějším 

červnovém či červencovém termínu. 

Zkontrolujte si prosím svá zápěstí, zda tam nenajdete kakaovou skvrnu 

velikosti mexického dolaru. 

Martin Lonek, zástupce starosty (ĎZ 06/2015) 

Přivítali jsme nové občánky 

Za chladného a větrného dne 27. května se konalo v Obecním domě 

slavnostní přivítání nových občánků Ďáblic. Setkání zahájila paní Barbara 

Tranová, předsedkyně sociální komise. Srdečně přivítala pana starostu MČ 

Praha-Ďáblice Miloše Růžičku, všechny přítomné a hlavně nejmladší 
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„ďábličáky“ - šest chlapečků, tři holčičky a jeden smíšený pár dvojčátek. Sál 

v Obecním domě byl slavnostně vyzdoben a na stolech bylo připraveno 

malé občerstvení.  

Děvčata Karolína a Štěpánka Večerkovy a Veronika Žemličková připravila 

krátký hudební program pod vedením maminky paní Terezy Večerkové. Na 

začátku zazněl slavnostní „Pochod“ od G. F. Händela, a později děvčata 

zazpívala hezkou písničku „Mravenčí ukolébavka“ od J. Uhlíře a Z. Svěráka. 

Oficiálního přivítání a předání pamětního listu se ujal pan starosta 

s odznakem svého úřadu v podobě trikolory a medaile. Popřál novým 

občánkům a jejich rodičům hodně zdraví, lásky, štěstí a spokojeného života 

u nás v Ďáblicích. Tato slova srdečně potvrdil celý sál potleskem. Maminky 

dostaly květinu, tátové vítací pamětní list a miminka růžový či modrý 

ručníček s vyšitým jménem a s místem bydliště. Následovalo fotografování 

a neformální zábava. Bylo to milé setkání.  

Blanka Šťastná (ĎZ 06/2015) 

 

 

10.2 Aktivity a akce pro děti 

20. 2.  Ukaž, co umíš.  
27. 3.  Velikonoční tvoření 
18. 4.  Jarní bojovka 
16. 5.  Orientační běh v Ďáblickém háji 
27. 5.  Vítání občánků 
6. 6.  Dětský den 
17. 10. Drakiáda 

Ukaž, co umíš 

Pořádání výtvarných dílen v naší škole se stalo již tradicí a nás moc těší, 

že se vždy setkává s velkým zájmem rodičů a dětí. Advent za námi, do 

Velikonoc daleko, a tak jsme se rozhodli uspořádat akci, při které by místo 

nás, učitelů a vychovatelů, ukázali a naučili ostatní něco rodiče či prarodiče 

našich dětí. Víme, že jste všichni velmi šikovní a každý z vás se svými dětmi 

doma něco tvoří či vyrábí. I my se chceme od vás učit. Účast přislíbilo šest 

rodičů, ale kvůli chřipkovému řádění nám nakonec vznikly tři úžasné 
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rodičovské dílny a tři dílny našich všestranných kuchařek, které nejenže 

výborně vaří, ale také s námi rády tvoří. A bylo se opravdu na co těšit. 

Rodiče Sládkovi připravili nezapomenutelnou animátorskou dílnu. Učili 

děti, jak se vyrábí kulisy, jak záběr po záběru vzniká animovaný film.             

V příběhu o nepozorném kuchaři, kde začala hořet kuchyňská linka, bylo 

třeba přivolat hasiče, kteří bez váhání přispěchali a z hořícího domu 

kuchaře vysvobodili. Děti si to opravdu užily, posouvaly hasičským vozem, 

točily kolo představující krajinu, krůček po krůčku pohybovaly kuchařem. 

Výsledek jejich práce si budete moci již brzy prohlédnout na našich školních 

webových stránkách. 

Paní Mácová připravila krásné zákoutí s origami. Děti měly možnost se 

naučit, jak se skládá skákající žabka, kočička, ptáček či liška. Vznikala krásná 

barevná dílka, která si děti odnášely domů. 

U paní Dačevy si zase děti z barevných bavlnek a nitek pomocí 

nafukovacích balónků a škrobu vytvářely krásné barevné kouličky – ozdoby 

do oken či na květiny. Dětí bylo tolik, že si mnohdy ani neměly kam 

sednout, jak moc je práce zaujala a zalíbila se jim. 

A u našich kuchařek děti čekala výroba ptačích krmítek zdobených 

ubrouskovou technikou, tvorba nádherných náhrdelníků pomocí 

papírových a skleněných korálků. Poslední dílnička byla věnována malování 

na textilní tašky. Takže veškeré výrobky si nakonec děti mohly odnést 

v originální plátěné tašce. 

Všem účastníkům a hlavně vedoucím dílniček velmi děkujeme. Díky vám 

jsme zase o něco šikovnější a máme nezapomenutelné zážitky. Už teď se 

těšíme na příští ročník. 

Alena Votavová, koordinátorka KZČ (ĎZ 03/2015) 

Indiánská bojovka 

Je sobota 18. dubna dopoledne. V Ďáblickém háji začíná indiánská 

bojovka, kde budou ďáblické děti plnit úkoly motivované životem indiánů. 

Budeme si hrát na indiány. Děti i dospělí. 

Indiánské babičky Táňa a Milada i starší indián Jindra nedočkavě vyhlíží 

děti z ďáblického indiánského kmene v místě, kde se budou plnit dva úkoly 
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(4. stanoviště hry ve Skalním kotli - v  jednom z lomů). Stromy ještě nejsou 

plně olistěné, my tři stařešinové kmene máme do směru, odkud děti 

přijdou, dobrý výhled. A děti se již objevují, přicházejí v doprovodu svých 

rodičů. Mezi stromy svítí jejich obleky - žlutá trička, která si pomalovali. Na 

hlavách mají vlastníma rukama vyrobené čelenky zdobené krásným 

barevným peřím, obličeje pomalované. Někteří přicházejí po značené cestě 

a musí se vyhýbat trnům ostružiní. Jiní si nás všimli, slyší naše indiánské  

uuuuuu  a přibíhají zkratkou, uhání přes mokřinu. Rozhlíží se po velkých 

skalách nad hlavami, které řada z nich vidí poprvé. Dětem vysvětluji první 

úkol: v množství drobných kamenů, které zde leží, mají najít tři, které je 

možné na sebe položit a vytvořit tak malou kamennou stavbu - spolu tak 

všichni vytvoříme „maketu kamenné vesničky“. Starší dětí pracují samy, 

maličkým indiánům pomáhají jejich rodiče. Přicházejí další a další skupinky. 

Ve slunci mezi jarní zelení krásně svítí. Když každý dokončí svoji stavbu, 

udělám mu na obličeji za splnění úkolu další barevnou ozdobu. A pak jim už 

vysvětluji druhý velmi náročný úkol. Malé indiány čeká výstup prudkým 

úzkým kaňonem, kterým se dostanou k dalšímu stanovišti. Nikdo výstup 

nevzdává, všichni, někteří i s kolem, úspěšně stoupají k horní cestě háje. 

Poslední, kdo přichází a hru uzavírá, je náčelník ďáblických indiánů Růžička. 

Říká: „Naše děti výstup zvládnou!“ 

Hra pro nás, organizátory v Skalním kotli, končí. S Táňou a Jindrou se 

vydáváme za posledními dětmi směrem k cíli. U jezírka děti pouštějí na 

vodu lodičky - ořechové skořápky, na louce střílí lukem a odbíjí pálkou, 

v dolíku nad Znělcem jezdí na ponících. V cíli se dozvídáme, že indiánskou 

stezkou prošlo 76 dětí v doprovodu mnoha rodičů. Pro nás, starší indiány ze 

Skalního kotle, to byla prima indiánská stezka. A byla to bojovka! Boj 

s pohodlností všichni, kdo přišli, zvedli se od televize a počítačů, vyhráli.                                                                                                                                       

Při příští hře pro děti na viděnou. Hovg (domluvila jsem). 

Milada Stroblová (ĎZ 05/2015) 

Den plný zábavy  

Sobota 6. 6. 2015 na fotbalovém hřišti SK Ďáblice patřila nejen dětem, 

ale i dospělým. Za krásného slunného počasí byl pod záštitou sportovní 
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komise připraven desetihodinový zábavný program pro malé i velké.            

V rámci dětského odpoledne bylo připraveno množství sportovních soutěží, 

výtvarná dílna a skákací hrad. Pěnové dovádění i následnou ledovou spršku, 

jež zajistili členové SDH Ďáblice, si při slunečních paprscích užily všechny 

děti. Odpoledne bylo zpestřeno divadelním představením pohádky Obr Fin 

divadla Krab.  V podvečer pak hudební kapela Strahov navodila příjemnou 

atmosféru. Závěr patřil mladé ďáblické rockové skupině Lajna, která celý 

program zakončila.  

Děkuji všem, kteří se na akci podíleli a i přes teploty kolem třiceti stupňů 

pomáhali vytvářet úsměv v dětských tvářích. Zvláštní poděkování patří K. 

Bezuškovi z firmy Startproduction, který připravil pódium pro hudební i 

divadelní vystoupení a manželům Růžičkovým za poskytnutí skákacího 

hradu. 

Markéta Bouzková (ĎZ 07/2015) 

Adventní tvoření v základní škole 

Rok se s rokem sešel a přišel opět advent. Celá škola se chystala a 

připravovala na nejkrásnější svátky v roce. Stalo se již tradicí, že vždy před 

první adventní nedělí se sešli rodiče, děti, přátelé, příbuzní a zástupci školy, 

aby společně přivolali kouzlo Vánoc. Za zvuku koled, vůně vánočky s kávou 

či čajem bylo připraveno v jídelně školy velké množství výtvarných dílniček. 

Vychovatelky ze školní družiny, paní učitelky z prvního stupně i paní 

kuchařky nachystaly velké množství materiálu pro výrobu nádherných 

vánočních ozdob a dekorací. Od svíček z včelích plátů, přes přáníčka, svícny 

a svícínky, sněhuláčky, betlémy až po ozdoby na náš školní vánoční strom. 

Každý malý výtvarník letos přispěl svou šikovností a umem ke krásné 

výzdobě školního vánočního stromu, který nám letos opět darovala rodina 

Ištokova. Děkujeme. Abychom nezůstali jen u tvoření, děti ze školního 

dramatického kroužku pod vedením paní vychovatelky Markétky Skalové si 

pro všechny hosty připravily vánoční představení plné koled a staročeských 

říkadel a písniček. A aby si v průběhu celého odpoledne mohli toto 

představení užít všichni návštěvníci, vše opakovali pro velký úspěch hned 

třikrát. 
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Letošní velká účast na této akci nás mile překvapila a potěšila zároveň. 

Bylo vyrobeno na 600 různých výrobků, které si děti odnesly domů. Těší 

nás, že jsme touto cestou i my mohli přispět k vánoční pohodě vašich 

domovů. 

Alena Votavová, Koordinátor komunitní a zájmové činnosti (ĎZ 01/2016) 

 

 

10.3 Aktivity a akce seniorů 

24. 4.    Jarní posezení seniorů 
3. 6.  Instruktážní cvičení 
13. 6.  Jarní výlet seniorů 
3. 10.  Podzimní výlet seniorů 
27. 11. Adventní posezení seniorů 

Vzpomínka na cimbálovku 

24. dubna se uskutečnilo setkání s cimbálovou muzikou Kyčera 

organizované sociální komisí MČ Praha-Ďáblice spojené s tradičním 

občerstvením, na kterém se aktivně podílely paní kuchařky školní jídelny. 

Hned na začátek můžu říci nejen za sebe, ale snad i za ostatní přítomné, že 

setkání bylo hezké a milé. Na zahájení předvedla nejmenší děvčata základní 

školy pod vedením paní cvičitelky Lucie Burdové tanec zumba, což nám 

starším připomnělo doby, kdy jsme tancovali foxtrot. Po příchodu do jídelny 

školy, kde se setkání konalo, mne čekala dvě překvapení. Prvním bylo 

složení cimbálové muziky ze samých mladých lidí. Ti se vzápětí ukázali jako 

dobří hudebníci a zpěváci, kteří umějí také navodit dobrou náladu. Druhým, 

již méně příjemným překvapením pak byla poměrně malá účast občanů. 

Nevím, proč tomu tak bylo, ale organizátoři by si zasloužili větší zájem 

veřejnosti. Celé odpoledne proběhlo v příjemné pohodě, jejímž vrcholem 

byl kolový tanec účastníků. Lze si jen přát, aby se podobná setkání konala i 

příště. Jenom věřím, že se potkám s větším počtem nejen známých tváří, 

ale i ostatních spoluobčanů. 

Jana Růžičková (ĎZ 05/2015) 
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Senioři už vědí, jak na to 

Naši senioři reagovali na pozvánku sociální komise a patnáct se nás sešlo 

ve středu 3. 6. v parku „U Holců“. Pokud ještě nevíte, tak v parku místní 

úřad vybudoval pro své občany prostor s cvičebními stroji. Sociální komise 

nám zajistila instruktáž, jak co nejlépe a správně používat jednotlivé stroje, 

aby našemu zdraví byly k prospěchu a neublížily nám. Instruktorka Petra 

Hanzová nám vysvětlila, že stroje jsou vymyšlené tak, aby procvičily klouby, 

posílily svaly a protáhly celé tělo šetrným způsobem, a že jsou vhodné i pro 

rehabilitaci. Upozornila nás, abychom při nastupování a vystupování dávali 

dobrý pozor a nejprve se dobře drželi. Potom jsme všichni jednotlivé stroje 

vyzkoušeli. My, kteří pravidelně cvičíme již několik let, budeme jistě získané 

informace v letních měsících využívat, a stroje začneme používat. Dík patří 

sociální komisi, která se o nás seniory tak dobře stará. 

Daniela Tůmová (ĎZ 06/2015) 

Vzpomínka na výlet seniorů 

V sobotu 13. června jsme se zúčastnili výletu do Třeboně, pořádaného 

pro naše důchodce z Ďáblic. Měli jsme možnost si poslechnout přednášku 

přímo v pivovaru, kde se různé druhy piva vaří, a dozvěděli jsme se mnoho 

zajímavého. Rovněž třeboňský zámek s výkladem o jeho historii se nám 

moc líbil. Hezké bylo také okolí - příroda, náměstí s přeplněným tržištěm 

dárků a upomínkových předmětů pro výletníky, obrovský rybník Svět. 

Zkrátka, bylo se na co dívat! Velmi pěkně děkujeme sociální komisi, která 

pro nás zájezd pořádala. Zvláště pak manželům Kohoutovým, kteří se po 

celou dobu o nás všechny obětavě starali a pečovali. 

manželé Myslivcovi (ĎZ 07/2015) 

Vzpomínka na podzimní výlet seniorů 

Podzimní den 3. října jakoby byl stvořený pro výlet starších občanů obce, 

toužících po poznání zajímavostí a krás naší vlasti. Listí na stromech se 

začíná barvit, ale slunce zazářilo ještě posledními teplými paprsky, a tak i 
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počasí přispělo k dobré náladě. Paní Jana Kohoutová se svým manželem 

Petrem naplánovali za sociální komisi výlet do zámku Mnichovo Hradiště a 

do Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.  

Nebyla jsem sama překvapena krásou zámku, který původně postavený 

významným českým šlechticem Václavem Budovcem z Budova, po Bílé hoře 

přešel do vlastnictví Albrechta z Valdštejna a jeho rodu. Později byl 

přestavěn do nynější barokní podoby. Nachází se zde sbírka porcelánu 

nevyčíslitelné hodnoty.  

Není nic neobvyklého, když seniory zaskočí závažné zdravotní problémy. 

Při zámecké prohlídce omdlela jedna paní. Manželé Kohoutovi, jako, 

bohužel, již při minulém výletu, neztratili duchapřítomnost při poskytnutí 

první pomoci a zajištění odvozu paní záchrankou. 

Následoval objednaný chutný oběd v restauraci U Kvapilů ještě 

v Mnichově Hradišti, abychom mohli v Jablonci navštívit výše uvedené 

muzeum, a to v lepší pohodě než s prázdným žaludkem.  

I toto muzeum bylo estetickým zážitkem - různé druhy zpracování skla - 

ukázky, co kouzelné ruce sklářů po staletí vytvářely. Lisované sklo, 

matované, broušené, malované, mléčné, vrstvené, stříbrné… Skleněné 

rybičky vystavené na světové výstavě v Bruselu roku 1935. Figurky 

vystihující pohyb při vykonávání různých profesí či činností. Nádherné vázy 

a poháry ze sklárny Josefa Riedla. Neméně známá jména sklářů Josef 

Drahonovský, Alois Metelák, Jaroslav Brychta, Ludvíka Smrčková…  

V jiném poschodí je možné shlédnout knoflíky z různých materiálů, 

malované na hedvábí, podmalbu na skle, přezky, spony atd. Ženské oči jistě 

zálibně spočinuly na náhrdelnících, brožích, přívěscích, prstenech, 

suvenýrech a náramcích reprezentujících Jabloneckou bižuterii.  

Nezbývá než poděkovat za hezký výlet a těšit se na další. 

Daria Fialová (ĎZ 10/2015) 

Spokojenost důchodcova 

S potěšením a rádi jsme se s manželkou zúčastnili předvánočního setkání 

ďáblických důchodců, tradičně uspořádaného v jídelně ďáblické školy. Bylo 

pěkné, přátelské a pečlivě připravené sociální komisí i vedením obce.  
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Stínem byla skromná účast. Lze zvažovat příčiny: nezájem našich 

stárnoucích spoluobčanů, či málo účinná propagace? Kdož ví. 

Úspěšné a milé bylo vystoupení dítek předškolního věku. Školáci, stejně 

jako loni, to nestihli, nevystoupil, alespoň pozdravit babičky a dědečky, ani 

jeden. Zdá se, že je zbytečné komentovat. Další program, kromě pestrého, 

chutného a vydatného pohoštění, příjemně vyplnila trojice zpívajících 

hudebníků. Příjemné prostředí umožnilo, že jsme si zazpívali a navzájem 

pohovořili. Přínosem byla rovněž přítomnost pana starosty a paní 

zastupitelky T. Dohnalové. Prostě - pohoda. 

Při odchodu hlavními dveřmi nás čekalo sice obvyklé, leč nepříjemné 

překvapení. Tma, tzn. houpající se rohož, která znejistí stařecký krok a dále 

několika schody zpestřený, leč neosvětlený chodníček k parkovišti. Před 

rokem jsem na tuto „kratochvíli“ zde upozornil, zdá se, že zbytečně. 

Na závěr: dojmy? Spokojenost důchodcova, nohu při odchodu jsem si 

nepolámal. 

Jan Sigmund (ĎZ 12/2015) 

Předvánoční setkání seniorů 

Dlouho jsem váhala, zda jít, či nejít. Vzpomněla jsem si při rozhodování 

na postesknutí pana Sigmunda v jeho článku ze setkání seniorů v loňském 

roce, že by měli mezi seniory přijít také zastupitelé. Jeden zastupitel mu 

tehdy odpověděl, že v pátek odpoledne se těžko uvolní ze svého 

zaměstnání. Já už zaměstnaná nejsem, a když mě děvčata z jógy nabádala, 

abych s nimi šla, tak jsem jejich pozvání vzala vážně, a poprvé vyrazila na 

slavnost mezi o něco málo starší seniory, než jsem sama. 

Nyní jsem moc ráda, že jsem se odpolední akce zúčastnila. Starosta po 

svém úvodním slově, jak nás upozornil předem, sice nepřipraveném, ale 

velice zajímavém a dojemném (to on moc dobře umí), zůstal mezi seniory, 

a zřejmě čerpal inspiraci pro další práci na radnici. Nakonec, od koho jiného 

by se měl učit, když ne od starších. Také já jsem se snažila pozorně 

naslouchat vyprávění pamětníků a jejich vzpomínání na staré Ďáblice ne 

před padesáti, ale před šedesáti a více lety, protože bych se chtěla o době, 

kdy jsem tu nežila, dozvědět co nejvíce. Padl i dotaz, zda se tu dříve 
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odehrávaly masopusty. Dozvěděla jsem se, mimo jiné, že třetí sobotu v září, 

kdy se letos konala poprvé sousedská slavnost, tady bývalo kdysi posvícení. 

To pro mne byla úplně nová a důležitá informace. 

A tak se již těším na setkání pamětníků v lednu nebo únoru, které 

plánuje připravit Spolek pro Ďáblice a letopisecká komise. Určitě přijdu a 

budu tou nejpilnější posluchačkou. Píši úmyslně „posluchačkou“, protože i 

když jsem už také trochu pamětníkem, rozhodně ne takovým, jako je 

například pan Sigmund. 

Děkuji za jedno pěkně strávené páteční odpoledne - dětem z naší 

mateřské školy za jejich veselé vystoupení i jejich paní učitelce Ivetě 

Fraňkové, děkuji Triu Rosti Tvrdíka, které zahrálo a zazpívalo spoustu 

lidových písniček, mnohé na přání posluchačů.  A na závěr, a to úplně 

nejvíc, děkuji členkám sociální komise za velice příjemné prostředí, které 

v jídelně naší základní školy vykouzlily nejen svou šikovností, ale hlavně 

svými úsměvy na tvářích. Pestré a bohaté pohoštění snad uspokojilo 

každého účastníka. Škoda jen, že účast byla oproti loňskému roku poloviční, 

jak všichni potvrzovali. A tak doufám, že to bylo kvůli velké 

zaneprázdněnosti našich seniorů (jiné aktivity, hlídání vnoučat), a že jim 

v účasti nezabránila nemoc. 

Táňa Dohnalová, zastupitelka (ĎZ 12/2015) 

 

 

10.4 Ostatní akce 

27. 1.  Ticho kolem hluku 
19. 3.  Burza knih 
26. 3.  Jarní úklid v okolí hvězdárny 
25. 4.  Burza rostlin a semen 
30. 5.  Bleší trh 
7. 11.  Podzimní kurz vaření 
   

Burza knih a zprávy z knihovny 

Ve čtvrtek 19. března 2015 se v prostorách Základní školy U Parkánu 

konala již 3. Ďáblická burza knih.  Tak jako v předchozích letech probíhala 

v prostorách základní školy, což je skutečně velmi dobře zvolené místo, 
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dětem končila škola a kdo kolem knížek prošel, prohlédl si je, téměř každý si 

knížku i odnesl. I rodiče přicházející pro své děti do družiny se zastavili a 

mnoho z nich neodešlo s prázdnou. Toto je cílem burzy knih a věřím, že na 

další burzu přijde zase o trošku více čtenářů než letos, ať již jen nabídnout 

své knihy nebo si vybrat knihy nové. 

Mohli jste zde nalézt romány známých či méně známých autorů, povídky, 

básně, dětské a dobrodružné knížky, kuchařky, cestopisy, knížky o zvířatech 

a mnoho dalších. Prakticky každý dával své knihy zadarmo, což však nebyla 

povinnost.  

Z každé knihy, která našla nového majitele, měli radost minimálně dva 

lidé: ten, kdo ji přinesl a ten, kdo si ji odnášel. 

Na burze panovala přátelská a klidná atmosféra. Velice příjemné bylo, že 

jste si nemuseli knihy zase odnést. Knihy, které si nikdo nevybral, byly 

nabídnuty sběrným surovinám. I když vím, že mnoho knih z Vaší domácí 

knihovny nikdo z rodiny nikdy číst nebude, jistě se Vám nechce je jen tak 

vyhodit či dát do sběru.  Ale když víte, že si knihy prohlédla řádka lidí na 

burze a nikdo z nich je nechtěl, je to snazší a navíc je do sběru nemusíte 

odnést sami.  

Zároveň bych touto cestou chtěla požádat i ostatní čtenáře, kteří na 

burze nebyli a mají novější knihy, které mají v tuto chvíli již někde 

„zasunuté“, aby takové knihy věnovaly obecní knihovně, kde si je půjčí 

mnoho dalších malých nebo i větších čtenářů. Toto se samozřejmě netýká 

jen dětských knížek, takže, vy, dospělí čtenáři, máte-li doma knihu, kterou 

jste si koupili, přečetli a nemáte na ní ve své knihovně již místo, můžete 

 

Zároveň bych chtěla připomenout, pokud víte, že Vám končí výpůjční 

doba a nestihnete přijít včas, můžete mě požádat o prodloužení výpůjčky a 

to buď mailem anebo telefonicky, všechny kontakty a další aktuální 

informace naleznete na www.dablice.knihovna.cz   

Vaše knihovnice Lucie Zemanová (ĎZ 04/2015) 
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Burza rostlin a semen v Obecním domě v Ďáblicích aneb sousedské 

zahradničení 

Sobota 25. dubna již od rána slibovala pěkné počasí, a tak jsme si nebyli 

moc jisti, zda lidé nedají přednost pobytu v přírodě a práci na zahrádkách 

před cestou do Obecního domu. Naše obavy se brzy rozptýlily, neboť 

postupně se v bývalé jídelně Obecního domu shromáždili milovníci 

zahradničení, přinesli svoje sazeničky rajčat, okurek i paprik, nebyla nouze 

o okrasné květiny, nechyběly ani pokojové rostliny. Nejdůležitější byla 

atmosféra, kterou si sami účastníci burzy vykouzlili mezi sebou. Tolik 

informací a znalostí z oboru zahradničení by se dalo využít i v pořadu 

Receptář. Účast byla podstatně větší než v minulých letech, což přičítáme i 

anonci na facebookové stránce „Ďáblice komunita“. Objevili se tentokrát i 

mladí lidé s dětmi, kteří tento prostředek komunikace hojně využívají. Hned 

v sobotu večer se tam již objevila fotodokumentace z akce. 

Bylo zajímavé pozorovat nově příchozí, kteří systém fungování burzy 

ještě neznali a ptali se na cenu sazenic, nebo naopak byl někdo zklamaný, 

že tam nenašel, co si představoval.  Někteří byli naopak překvapeni, že si 

mohou jen tak odnést, co se jim líbilo, neboť se nejednalo o obchod. Ti 

ostřílenější přinesli spoustu zajímavostí z rostlinné říše a nadšeně sdělovali 

méně informovaným názvy rostlin a své pěstitelské zkušenosti. Sousedské 

setkání a těšení se z vypěstovaných sazenic zeleniny, bylinek, o něž byl 

velký zájem, a různých druhů květin snad splnilo svůj účel, kvůli němuž před 

čtyřmi lety tato akce vznikla. Přebytků rostlinek bylo letos málo, ty jsme 

ponechali po domluvě pracovníkům Diakonie. Děkujeme dobrovolnicím za 

pomoc s úklidem a všem, kteří přišli pobejt. Za rok opět na shledanou. 

Za Komisi životního prostředí a dopravy Táňa Dohnalová (ĎZ 05/2015) 

Kurs zdravého vaření v Obecním domě 

V sobotu 7. listopadu odpoledne se z přízemí Obecního domu linuly ty 

nejlíbeznější vůně. To se zde sešlo asi dvacet hospodyněk všech věkových 

skupin, aby se pod vedením zkušených kuchařek z obchůdku Biodomov 

seznámily s tradičními i netradičními surovinami pro výrobu zdravých 

svačinek i hlavních jídel, naučily se připravovat výživné polévky, zajímavé 
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pomazánky a sladké dezerty. Vařilo se z tradičních surovin našich babiček – 

jáhel, cizrny či pohanky, nakládala se rychlokvašená zelenina a došlo i na 

vegetariánské sushi. Vaření bylo doprovázeno zajímavým povídáním 

o zdravém stravování. 

Odpoledne uběhlo v příjemné a provoněné atmosféře jako voda. 

Odcházeli jsme s vědomím, že zdravá kuchyně je jednoduchá, jen se jí 

nesmíme bát. 

Doufáme, že podobné akce se budou v budoucnu v Ďáblicích opakovat, a 

děkujeme všem, kteří se o tento kurs zasloužili. 

Kulturní komise (ĎZ 12/2015) 
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11. Škola 

Opak starostí 

Před Vánocemi přišla paní učitelka do hodiny českého jazyka a nabídla 

nám besedu s nizozemským spisovatelem Benny Lindelaufem. My jsme 

řekli ANO. Po vánočních prázdninách jsme začali číst knížku Opak starostí a 

14. ledna jsme se vydali na besedu do divadla Archa.  Pan spisovatel na nás 

čekal s překladatelkou, ale nemluvil na nás anglicky, jak jsme čekali, ale 

nizozemsky. Bavili jsme se o tom, jak se píše kniha, a také o tom, co je 

důležité pro psaní, aby nám čtenář uvěřil. Dozvěděli jsme se, že 

nejdůležitější je používání všech smyslů, tak se čtenář nejvíce vžije do děje. 

Kdo chtěl, tak si koupil knížku a nechal si ji od Bennyho podepsat. Ten nám 

namaloval do knihy svůj portrét s autogramem.  

Ve čtvrtek 15. ledna v odpoledních hodinách přišel do školy za námi. 

Hned při příjezdu nám řekl, jak se na nás těšil, jak jsme s ním pěkně zpívali a 

také že pro nás zvlášť upravil svůj program. Tentokrát jsme se snažili napsat 

novinový článek, ve kterém nesmělo chybět použití všech pěti smyslů. 

Články byly velmi vtipné a Benny nás za ně nejen pochválil, ale některé si i 

schoval. Svoji knihu psal Benny pět let, další prý napíše za dalších šest, ale 

to už se těší na setkání s námi jako se spisovateli. 

Matěj Vondřich a další osmáci (ĎZ 02/2015) 

Vědecký den v Trojském gymnáziu 

Vybraní žáci čtvrtých ročníků naší školy měli možnost 19. 2. 2015 

navštívit Vědecký den, který si pro děti připravili učitelé a studenti 

Trojského gymnázia. Žáci měli na výběr z 10 různých stanovišť, na kterých 

plnili úkoly. My jsme navštívili Matematické záhady – děti řešily rébusy a 

hlavolamy, zahrály si logické hry a naučily se čínské násobení pomocí špejlí. 

Další zastávkou byla Prkna, co znamenají svět – děti dostaly scénář 

k upraveným známým českým pohádkám a ve skupinách je měly ztvárnit 

jako např. muzikál, komedii, či pantomimu. Tajemství laboratoře – zde děti 

viděly vznik blesku (používal se dříve při focení), chemické reakce, nebo 
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„soptění sopky“. Skrz Hravou kybernetiku si děti mohly programovat úkony 

robota, který měl za úkol rozsvítit žárovku. Zaujalo nás také stanoviště 

Složte si své tělo – děti poznávaly lidské kosti, orgány, dělaly si otisky prstů 

a zkoušely dát první pomoc člověku v bezvědomí. Byli jsme připraveni na 

Cestu kolem světa za 30 minut – bohužel jsme absolvovali jen zkrácenou 

verzi, stihli jsme rozluštit šifru a „zabít“ pár zvířat jako Marco Polo, a pak 

jsme museli pospíchat na autobus zpátky do Ďáblic. Byla to skvělá akce, děti 

byly nadšené, užily si všechna vybraná stanoviště a poznaly prostředí 

víceletého gymnázia. Škoda jen, že se mohlo zúčastnit pouze 20 žáků. Velmi 

děkujeme Trojskému gymnáziu za zorganizování akce, jejich perfektní 

nasazení, ochotu a chuť v dětech rozvíjet touhu po poznávání a vědění.   

Hedvika Dolejšová, třídní učitelka 4. B (ĎZ 03/2015) 

Cesta do „historie všedního dne“ 

Třídy 3. A a 3. B si v únoru užily nevšední týden. Vydaly se totiž na 

Vysočinu do ekologického centra Chaloupky. Tam nám pomohli prožít dny 

podobné těm, které žili naši prarodiče. Každý den byl věnován jedné části 

lidského života.  

„Dětství“ bylo veselé a plné již zapomenutých her, doplněné dováděním 

na sněhu a běžkováním. Protože většina dětí měla na nohou běžky poprvé, 

byla to velká legrace se spoustou smíchu. 

„Dospívání“ nás poslalo do světa na zkušenou. S mapou v ruce jsme 

vyrazili přes louky, pole a lesy na farmu. Cesta trvala asi hodinu a odměnou 

nám bylo poutavé povídání o zvířatech, která jsme mohli i nakrmit a 

pohladit. Ve druhé části programu jsme pomáhali zpracovat mléko. Děti si 

ve skupinách vyrobily šlehačku, máslo a sýr a spolu se syrovátkou a 

jogurtem vše s chutí posvačily. 

A protože do světa lidé chodili proto, aby se vyučili řemeslu, tak i naše 

děti šly do učení. Část jich s „tesařem“ vyráběla budky pro ptáčky, druhá 

část s „vědcem“ pozorovala ptáky a sypala jim do krmítek. Třetí skupina 

dětí s „tkalcem“ tkala a plstila ovčí rouno. Další den jsme už byli dospělí. 

Holčičky se sešly v kuchyni, kde společně uvařily hrstkovou polévku a upekly 

výborné chlebánky. Mezitím se kluci vydali do lesa porazit několik uschlých 
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stromů. Zdravotnice byla v pohotovosti, ale práci s pilou a sekyrkami jsme 

zvládli bez úrazu. Děti byly nadšené, my dospěláci jsme si oddechli. 

„Dospělost“ jsme zakončili večerním vyprávěním příběhů při draní peří a 

stezkou odvahy. Poslední den byl ve znamení „stáří“. A protože stáří 

vzpomíná a předává své zkušenosti, tak i děti po skupinkách připravily 

výstavu toho, co v Chaloupkách prožily a naučily se. Každá skupina své dílo 

odprezentovala.   

Všechny nás to bavilo a z Chaloupek se nám odjíždět vůbec nechtělo. 

Třídní učitelky třetích tříd (ĎZ 03/2015) 

Zatmění Slunce 

V pátek 20. března nám paní učitelka připravila menší tajný výlet na 

hvězdárnu, abychom se podívali na jedinečný jev – částečné zatmění Slunce 

Měsícem. Zatmění probíhalo v době od 9:36 do 11:57 hodin. (Tajný… 

protože nevěděla, jestli náhodou nebude zataženo, tak abychom pak nebyli 

zklamáni.) 

Na hvězdárnu jsme došli v pravý čas, bylo nádherně bez jediného 

mráčku. Zahlédli jsme v dalekohledu vyvrcholení nebeského divadla. Před 

hvězdárnou jsme se ještě dívali různými doporučenými pomůckami (sklo ze 

svářečských brýlí, CD, jeden pán věnoval starou disketu). Vždy se nám 

zatmění ukázalo v jiné barvě. Byl to krásný zážitek, který se nám všem moc 

líbil a který si budeme pamatovat celý život. Ještě po cestě zpátky do školy 

jsme se ohlíželi a kontrovali odchod Měsíce ze slunečního kotouče.   

Hned jak jsme se vrátili do školy, namalovali jsme si zatmění, tak jak bylo 

vidět na hvězdárně. 

Vybráno ze slohových prací žáků V. A (ĎZ 04/2015) 

Východní Afrika - kolébka civilizace 

Již téměř deset let se naši žáci druhého stupně účastní unikátního 

projektu „Planeta Země 3000“.  Na tomto projektu se podílí více než 20 

odborníků filmových a televizních oborů a několik desítek vysokoškolských 

a gymnaziálních pedagogů. Pořad již zhlédl více než milion diváků, jde tedy 
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o největší vzdělávací projekt v historii ČR. I proto je Planeta Země 3000 

v akademických kruzích hodnocena jako nejlepší svého druhu v České 

republice. 

Tentokrát nás profesionální cestovatel Adam Lelek, filmoví tvůrci a 

dabéři zavedli do kolébky lidské civilizace, tedy do východní Afriky. Právě 

zde byla nalezena nejstarší kostra rodu Homo. Samozřejmě nás cestopisný 

dokument, provázený aktuálními vstupy moderátorů, nemohl zavést na 

všechna zajímavá místa. Byly vybrány nejzajímavější lokality. 

Předně celý sál kina Ládví zaujaly unikátní záběry lávového jezera 

v Danakilské proláklině, úžasné byly i záběry ze safari v Serengeti. Odvážný 

cestovatel navštívil i bojovný kmen Mursiu. Naopak velmi smutné byly 

obrázky z největšího slumu Afriky – Kibery, či každodenní putování milionů 

Afričanů pro vodu vzdálenou až 20 kilometrů. 

Není divu, že téměř dvouhodinová projekce rychle utekla a my se již 

těšíme na další pokračování tohoto projektu. Nový díl nás zavede na 

Filipíny. 

Viktor Černohorský, učitel zeměpisu (ĎZ 04/2015) 

Březnové akce v základní škole 

Březen byl v naší škole opravdu bohatý na různé komunitní akce.  

Začali jsme Burzou knih. Společně s kulturní komisí naší městské části 

jsme v atriu školy uspořádali již 2. ročník Burzy knih. Kdokoli mohl do školy 

přinést jakékoli knihy, pro které již doma nemá místo či se o ně chce podělit 

s ostatními. Knihy byly pak zdarma nabízeny všem, kdo se přišli na akci 

podívat. Překvapivě největší zájem vyvolaly nabízené knihy u našich malých 

družinových dětí. Do svých domácích knihovniček si vybraly opravdu 

zajímavé kousky. 

Následující den by uspořádán Sběr starého papíru. Tentokrát se opět 

třídy předháněly v tom, kdo přinese papíru nejvíce. Podařilo se to třídě III. A 

s 247 kg. Celkem naše škola v březnu vybrala necelou tunu starého papíru a 

společně s podzimním sběrem se nám v tomto školním roce podařilo 

zachránit přibližně 30 vzrostlých stromů. Jsme za to opravdu moc rádi. 
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V dalším týdnu se naše škola zapojila do celorepublikové sbírky Srdíčkové 

dny. V kanceláři školy si kdokoli mohl zakoupit za symbolické ceny náramky, 

magnetky či 3D pravítka. Společnosti Život dětem o.p.s. jsme nakonec 

předali částku 6050 Kč. Výtěžek sbírky bude použit ve prospěch těžce 

handicapovaných dětí, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých 

rodičů. 

A aby nebylo sbírání konec, ještě nás čekala Humanitární sbírka pro 

Diakonii Broumov. Shromáždili jsme velké množství oblečení, látek, hraček, 

bot, a dokonce i nějaké nádobí. Můžeme být na naše děti a rodiče hrdí, že 

jsou i v těchto aktivitách s námi a účastní se s nadšením. Vedení školy a 

všichni zaměstnanci školy děkují všem, kteří nás podpořili. 

Velikonoční tvoření pak bylo takovou „sladkou tečkou“ za náročnějším 

březnovým měsícem. Pro rodiče a jejich děti jsme připravili v naší školní 

jídelně 9 stanovišť – dílniček, ve kterých si mohli vyrobit netradiční a 

nápadité velikonoční dekorace – pletené slepice, lískové věnečky, 

klubíčková kuřátka, sádrové zajíčky, šité látkové zápichy do květináčů, 

kraslici zdobenou voskovou technikou a mnohé další. Také se nám 

představily lektorky z agentury Věda nás baví a s dětmi si vyzkoušely pár 

zajímavých vědeckých pokusů. A to vše u dobré kávy, mazance a beránka.  

Náš 3. ročník se opět vydařil. Už teď se těšíme na příští. 

Alena Votavová, Koordinátor komunitní činnosti ZŠ (ĎZ 04/2015) 

Matematické soutěže 

Měsíc březen byl na naší ďáblické základní škole ve znamení 

matematických soutěží. Nejprve proběhla mezinárodní matematická soutěž 

Pangea, které se zúčastnili všichni žáci 4. až 8. tříd. V každém ročníku se 

zúčastnilo z celé České republiky kolem 4000 žáků. I přes tak velkou 

konkurenci se podařilo Kateřině Přibáňové ze 4. B, která dosáhla při řešení 

100 % úspěšnosti, úspěšně probojovat do finálového kola, které se bude 

konat v měsíci květnu.  

Další matematické soutěže  - Matematického klokana – se účastnily 

všechny třídy kromě prvních. Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií. 

V kategorii Cvrček byl nejlepší Ivan Žemlička ze 3. B. V kategorii Klokánek 
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dosáhli hned dva žáci nejvyššího počtu bodů, a to Tereza Polívková a Jan 

Schlögl z 5. A. V kategorii Benjamín opět dosáhli dva žáci nejvyššího počtu 

bodů, tentokrát dvě dívky ze 7. třídy, a to Veronika Anna Černá a Markéta 

Kohoutová. V kategorii nejstarších Kadet byla také nejúspěšnější Tereza 

Obořilová z třídy 8. A. 

A aby toho nebylo málo, proběhla i do třetice poslední matematická 

soutěž s názvem Pythagoriáda. Té se účastnili jen vybraní žáci z 5. až 8. 

ročníků. I v naší škole se našli úspěšní řešitelé, kteří postoupili do okresního 

kola. Z pátého ročníku jsou to Tadeáš Harna, Filip Beran, Adam Tran, Jan 

Schlögl a Vanesa Jančová. Poslední úspěšný řešitel je z osmého ročníku a do 

okresního kola postoupil také Pavel Mařík. 

Všem zúčastněným žákům děkujeme za účast a postupujícím žákům 

přejeme štěstí a chladnou hlavu při řešení matematických příkladů 

v krajských a finálových kolech. 

Markéta Šnoriková, učitelka matematiky (ĎZ 05/2015) 

Projekt Bezpečné cesty do školy 

V březnu 2015 se naše škola zapojila do projektu Bezpečné cesty do 

školy pod záštitou organizace Pražské matky a Magistrátu hl. města Prahy.  

Cílem projektu je objektivní zhodnocení problematiky okolí školy z hlediska 

bezpečnosti dětí. Pro žáky je přínosný samotný průběh projektu. V úterý 

28. dubna si ve vyučování hráli na dopravní projektanty. Mladší žáci 

poznávali značky, jejich tvary, kreslili dopravní prostředky, vymýšleli způsob, 

jakým by chtěli chodit do školy. Známe děti, braly by vrtulník, koně nebo 

koloběžky. V matematice pak žáci počítali slovní úlohy o vzdálenostech 

svých domovů ke škole. Starší žáci fotili nebezpečná místa kolem školy a 

zamýšleli se nad jejich úpravou. Vznikly 3D návrhy fantazijních dopravních 

prostředků. Počasí nepřálo plánovanému cyklistickému výletu do okolí 

Ďáblic. Děkujeme všem rodičům, kteří se také zapojili, a to vyplněním 

dotazníků o dopravě svých dětí do školy. Ve středu 29. dubna proběhl 

monitoring v okolí budovy. Vybraní žáci vytvořili statistiku průjezdu aut a 

zaznamenávali cesty pěších. O jejich bezpečnost dbali policisté. Pro děti to 

byl opravdový zážitek.  

Hana Mašková, zástupkyně ředitelky školy (ĎZ 05/2015) 
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Sportovní úspěchy ZŠ U Parkánu 

Měsíce březen a duben bychom mohli pojmenovat jako měsíce 

sportovního klání mezi základními školami Prahy 8. V tomto období naši 

žáci soutěžili ve vybíjené, házené, nohejbalu a v mnoha atletických 

disciplínách.  Největšího úspěchu jsme dosáhli v atletickém čtyřboji a 

následujícím atletickém víceboji. Do atletického čtyřboje nastoupilo 

družstvo dívek ve složení Leona Macháňová, Anna Vilímová, Valerie Špitová 

a Tereza Obořilová. Dívky se musely postupně a týmově poprat 

s disciplínami jako běh 800 m, běh 60 m, hod kriketovým míčkem nebo vrh 

koulí, skokem do dálky nebo skokem do výšky.  Dívky během celého klání 

neměly přemožitele a suverénně vyhrály s rozdílem 180 bodů před druhým 

týmem. Tímto skvělým výkonem si vybojovaly místo v celopražském 

atletickém čtyřboji, což je již nyní bráno jako obrovský úspěch.  

Na tento zlatý moment navázaly o týden později dívky v atletickém 

víceboji. Obrovského úspěchu jsme dosáhli opět v kategorii dívek, kdy 

Dominika Mužátková obsadila výborné 2. místo ve své kategorii a Valerie 

Špitová obsadila skvělé 1. místo. Obě dívky díky úžasným výkonům 

postupují na celopražské kolo v olympijském víceboji. Všem zmíněným 

velice gratuluji a přeji mnoho úspěchů v následující reprezentaci. 

Michaela Hrbková, učitelka TV (ĎZ 05/2015) 

Školák 2015 

Budoucí prvňáčkové se již po několikáté sešli ve škole ke společnému 

učení se. Byli rozděleni do čtyř barevných skupin. Při společných setkáních 

si procvičili všechny smysly. Poslouchali zvuky zvířat, napodobovali je, 

zahráli si na písničkovou ozvěnu. Zrak zbystřili hledáním rozdílů 

u pohádkových postav. Připravovali se na psaní i čtení. Psali rukou a nohou 

ve vzduchu, velká klubíčka kreslili v kleku na zemi, v lavici pak vzali tužku 

správně do ruky a pokusili se o rovné čáry. Paní učitelce vyprávěli, co dělají 

ve školce a jaké znají pohádky. Děti nejvíce bavilo stavění z kostek podle 

pravidel. Pečlivě přemýšlet bylo nutné při sestavování správného pořadí 

barevných koleček nebo přijíždějících aut. Prvňáčkové, přejeme vám pěkné 

školkové dny a věříme, že se těšíte na ty školní.  

Hana Mašková, zástupkyně ředitelky školy (ĎZ 05/2015) 
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Ohlédnutí za prvním rokem 

Jahody se červenají, 

měsíc červen přiletěl, 

děti abecedu znají,… 

Tak začíná jedna básnička. Ano, zdá se, že deset měsíců přeletělo rychle 

a malí žáčci se dočkali prvních prázdnin. 

Ale pro prvňáčky byl tento rok výjimečný. Ještě teď vidím rozzářená očka 

plna očekávání, která na mě hleděla první den. Přišli do školy plni nadšení, 

odhodlání, možná i bázně. Věděli, že se jim změní život. Být školákem je 

něco jiného než chodit do mateřské školy. 

Brzy poznali, že se není čeho bát. Pomalinku každý den se dovídali něco 

nového nebo si třídili nabyté znalosti. Postupně se naučili všechna 

písmenka. Začali číst v Živé abecedě, pak Slabikáři a čítance. A na konci roku 

si každý četl svou knihu. Ruku si rozcvičili nejdříve uvolňovacími cviky, dál 

přišly písanky. Žáčci psaní zvládli. Každý se umí podepsat a napsat i nějakou 

větu nebo básničku. 

Nejoblíbenější je mezi prvňáčky matematika. Každý už umí sčítat a 

odčítat do 20. K procvičování sloužily i různé hry a křížovky, které u dětí 

probudily tvořivost, snahu a vůli. 

Ale nejen učení písmen a čísel naplnilo školní rok. K relaxaci patřil zpěv a 

hra na Orffovy nástroje, kresba a malba věcí kolem nás nebo našich 

prožitků a vzpomínek, modelování. Největší úspěch měly samozřejmě hry a 

cvičení v tělocvičně. 

Starší žáci pro nás připravili Halloween, navštívilo nás divadlo s pohádkou 

o barvách a pocitech z nich. V květnu jsme byli na výjezdu na Malé Skále. 

Jezdili jsme na koloběžkách, překonali strach a vylezli do výšek lanového 

centra, závodili. A nyní v červnu se vytvořila smíšená družstva prvňáků až 

osmáků a děti si užily netradiční sportování na hřišti. 

Toto je ohlédnutí za první třídou. Vzpomínka na těch prvních deset 

měsíců na základní škole. Všichni to zvládli a odnesli si na prázdniny krásná 

vysvědčení. 

Za učitelky prvních tříd Ivana Venglářová (ĎZ 07/2015) 
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Prevence rizikového chování na naší škole 

Prevenci rizikového chování (šikaně, gamblerství, užívání návykových 

látek atd.) věnujeme tradičně velkou pozornost. 

V letošním roce jsme se také zaměřili na rizikové faktory pro naše žáky. 

Máme na mysli zejména vytvoření bezpečného prostředí ve škole 

(přátelské klima, nastolení důvěry mezi žáky a učiteli, zabezpečení vstupu 

cizích osob přes recepci). Současně jsme kladli veliký důraz i na největší 

riziko pro naše děti, a to je stále cesta do a ze školy. Proto jsme se velmi 

aktivně zapojili do projektu „Bezpečné cesty do školy“, což je program 

podporovaný sdružením Pražské matky a hlavním městem Praha. 

Samozřejmě i letos ve všech třídách druhého stupně proběhly akce 

minimálního preventivního programu. Opět jsme spolupracovali s Policií ČR 

se zaměřením na právní povědomí dětí. Veliký důraz klademe na 

volnočasové aktivity pro naše žáky (kroužky) a plno dalších jednorázových 

aktivit, kterými se snažíme vést naše žáky ke smysluplnému trávení volného 

času.  

Poděkování patří všem učitelům školy, kteří se – často ve svém volnu – 

zapojili do dalšího vzdělávání souvisejícího s prevencí na naší škole. Jsou to 

kurzy pro třídní učitele, školení zaměřené na prevenci, bezpečné prostředí 

ve škole a mnoho dalších akcí. Díky patří i našim rodičům, kteří jsou 

aktivními účastníky. Jde o projektové dny, vánoční trhy, sběr a mnoho 

dalších aktivit, kterými se navozuje přátelské, a tudíž bezpečné prostředí. 

Samozřejmě je třeba si uvědomit, že sebelepší prevence problémy 

neodstraní, pouze je minimalizuje. Přesto, i když je to práce nekonečná, má 

veliký význam. Čím větší bude spolupráce školy, rodičů, vedení obce a 

dalších organizací, tím se nám bude ve škole lépe žít. 

Viktor Černohorský, metodik prevence (ĎZ 07/2015) 

Projekt Bezpečné cesty do školy pokračuje 

Po dubnovém úspěšném projektovém dni na téma Bezpečné cesty do 

školy začala mravenčí práce. Veškeré žákovské práce, obrázky, statistiky, 

fotografie, dotazníky od rodičů a od žáků, to vše bylo potřeba zpracovat 

v závěrečnou prezentaci. Žáci počítačového kroužku s paní učitelkou 
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Markétou Musilovou postupně zjišťovali, které z ulic a z míst kolem školy 

jsou dle rodičů a žáků nejnebezpečnější. Překvapivé zjištění bylo, že 70 % 

dotázaných žáků nepovažuje okolí školy za nebezpečné. Pro ostatní žáky je 

nepříjemný velký a chaotický provoz v ulici Na Terase v ranních hodinách.   

V okolí školy si přeje větší část žáků lepší hřiště a lavičky. Parkoviště pro 

auta rodičů by mohlo být někde dál, tak aby si mohli zahrát s míčem.           

Z rodičovských dotazníků vyplynulo, že 52 % rodičů vozí děti až před školu a 

62 % rodičů je spokojeno s dopravní situací kolem školy! Při ranním 

monitoringu žáci zjistili, že úzkou pěší uličkou vedoucí ke škole projde 403 

dětí a rodičů, to je celá naše škola. Ulička by si zasloužila řád zlaté uličky a 

větší péči. Poslední květnový týden žáci finišovali a nacvičovali veřejnou 

prezentaci projektu Bezpečné cesty do školy. Té se 1. června 2015 účastnili 

zástupci Městské policie, Policie ČR, hlavní organizátorka projektu BCŠ za 

spolek Pražské matky Jarmila Johnová, dále zastupitelka Ďáblic 

Mgr. Barbara Tranová a především dopravní projektant Ing. Petr Novotný 

Ph.D., MBA, který bude v naší práci pokračovat. Prezentace byla důstojným 

zakončením žákovské práce na projektu v tomto školním roce. Pro zájemce 

jsou ve škole k nahlédnutí výsledky dotazníkového šetření, monitoringu a 

fotodokumentace. Teď bude záležet na dospělých, zda budou ochotni 

přizpůsobit okolí školy tak, aby se děti cítily při příchodu a odchodu ze školy 

bezpečněji. Podporujeme přirozenou pěší dopravu a ohleduplné řidiče. 

Hana Mašková, zástupkyně ŘŠ (ĎZ 07/2015) 

Otevřená výuka v prvních třídách 

V průběhu října a listopadu se v naší škole uskutečnila veřejná výuka pro 

rodiče našich prvňáčků. Během hodin českého jazyka a literatury měli 

rodiče možnost zažít atmosféru v jednotlivých třídách, vidět možné 

způsoby práce s dětmi, pozorovat své děti při práci s jejich třídní učitelkou, 

někteří se dokonce i aktivně zapojit do výuky. Rádi jsme veřejnosti přiblížili 

prostředí školy, předvedli, jak se učíme, co už všechno umíme a že je nás po 

dvou měsících práce skutečně za co pochválit. Mile nás překvapil vysoký 

zájem i zpětná vazba ze strany rodičů: „Bylo moc hezké vidět, jaké pokroky 

děti za dva měsíce udělaly. Úžasné jsou i způsoby, jakými paní učitelka 
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dokáže udržet pozornost dětí po celých 45 minut vyučování – kombinací 

říkanek, drobných cvičení, obrázků, psaní a čtení. Už teď se těším na další 

ukázkovou hodinu!“ Jsme rádi, že rodiče využili možnost strávit čas se 

svými ratolestmi ve školním prostředí a těšíme se zase brzy na viděnou při 

příležitosti vánočních setkání s rodiči, která proběhnou v týdnu od 14. do 

18. 12.2015 nebo v rámci připravovaných dnů otevřených dveří. 

Za učitele prvních tříd Mgr. Radka Uhlířová (ĎZ 12/2015) 

Projekt Bezpečné cesty do školy 

Po celý rok 2015 byla ďáblická škola zapojena do celopražského projektu 

Bezpečné cesty do školy. Žáci pracovali na aktivitách o chůzi, cyklistice, 

autobusové dopravě, hledali nejbezpečnější a nejnebezpečnější místo po 

cestě do školy. Počítali auta, která parkují u školy ráno a odpoledne. 

Rodiče vyplňovali školní dotazník, ve kterém vyjadřovali svůj názor na 

dopravu svých dětí do zdejší školy. Je bezpečná? Můžu pustit své dítě 

samotné do školy? V úterý 1. června jsme výsledky naší půlroční práce 

předali panu dopravnímu projektantovi a předvedli zpracovanou prezentaci 

zástupcům naší městské části, Magistrátu hlavního města Prahy, Policie ČR 

a koordinátorce projektu ze spolku Pražské matky. V září si pan projektant 

s námi a s ostatními dospělými dal dostaveníčko a předvedl návrhy 

dopravního řešení. Strhla se velká debata, jak má vypadat okolí školy, jak na 

ulici U Parkánu, jak na ulici Na Terase a co s Osinalickou ulicí. 

V úterý 1. prosince 2015 proběhlo třetí setkání. Definitivní návrhy na 

úpravu výše uvedených ulic a Školní plán mobility byly slavnostně předány 

panu starostovi a zástupci MHMP. Od této chvíle záleží na nás dospělých. 

Mimo stavebních úprav bychom žákům chtěli zlepšit jejich cesty do školy 

postavením vhodného cyklistického parkování před školou a možností 

odkládání si různých vozítek na určené místo v budově školy. V roce 2016 

spolu s dětmi naplánujeme některé další aktivity a pozeptáme se 

dospělých, jak si vedou bezpečné cesty do ďáblické školy. 

Hana Mašková, zástupkyně ředitelky (ĎZ 01/2016) 
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12. Školka 

Jdeme do první třídy 

Naše třída Berušek je plná předškoláků, celkem 27 dětí z naší třídy se 

chystá do první třídy. Již od září se pilně připravujeme na školu. Děti se učí 

správně držet tužku, plní různé úkoly, znají některá písmenka abecedy a 

umí počítat do deseti. Musí se toho opravdu hodně naučit, aby se staly 

školáky a v září nastoupily do „velké“ školy. Každoročně se naše předškolní 

děti chodí dívat do školy, aby věděly, jak to v opravdové škole vypadá.  

Děti z Berušek se velmi těšily a stále se vyptávaly, kdy už do té školy 

konečně půjdeme. Vytoužený den nastal 6. února. Ráno jsme s dětmi 

dorazily do školy, na recepci na nás čekala paní zástupkyně Mgr. Hana 

Mašková, která se nás ujala. Paní zástupkyně se napřed seznámila se všemi 

dětmi, potom nám postupně ukázala celou základní školu. Mohli jsme si 

prohlédnout šatnu a jídelnu, kam budou děti chodit na oběd. Největší 

úspěch měla školní družina plná hraček a obrázků a také tělocvična, kde si 

děti společně s paní zástupkyní zacvičily. Když jsme se seznámili s celou 

krásnou školou, byl čas podívat se na vyučování. Rozdělili jsme se do třídy 

1. A a 1. C k paním učitelkám Mgr. Naděždě Frankové a Mgr. Ivaně 

Venglářové. Naše Berušky si sedly do lavic, ani nedutaly. Děti z prvních tříd 

nám ukázaly, co se ve škole už naučily. Četly, počítaly, psaly na tabuli, 

zpívaly i recitovaly. Předškoláci se mohli do všeho aktivně zapojit a z toho 

byli nadšeni. Také si vyzkoušeli, jaké je to pracovat na veliké tabuli, a to se 

jim, myslím, líbilo ze všeho nejvíce. Nakonec dostali předškoláci papír 

s úkolem a jako pomocníka každý dostal jednoho školáčka. Berušky se 

trochu styděly, ale nakonec úkol splnily s nadšením a s důležitostí, že sedí 

ve školní lavici. Vyučovací hodina utekla velmi rychle a my jsme se museli 

rozloučit. Poděkovali jsme paním učitelkám za jejich práci, kterou nám 

s dětmi ukázaly, a také dětem za to, jak moc byly šikovné. 

Našim předškolákům držíme palečky, aby šťastně vykročili 1. září do první 

třídy a hlavně – aby se jim tam líbilo. 

A. Hanousková, třídní učitelka třídy Berušek (ĎZ 03/2015) 
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Ptáčkové v knihovně 

Vydat se, či nevydat na cestu?  To bylo naše velké dilema v úterý ráno – 

poslední březnový den. Měli jsme pro naši třídu Ptáčků domluvenou 

návštěvu v knihovně Krakov. Venku byl ale zrovna velký nečas, během 

chvilky nasněžilo, pršelo a foukal velký vítr. Nakonec jsme se po velkém 

zvažování na cestu do té sloty přece jen vydali. Jízda autobusem byla 

mnohem příjemnějším zážitkem. V knihovně na nás čekala milá paní 

knihovnice, která se dětí ujala a povídala si s nimi o všem, co s knihami 

souvisí. Na tabuli s velkými obrázky Josefa Lady děti viděly, co se s knihami 

nemá dělat. Paní knihovnice dětem vysvětlila, jak to v knihovně chodí při 

půjčování knížek a jak jsou označeny knihy pro malé děti. Potom dětem 

přečetla příběh o lišákovi, který jedl knížky. Během samostatného 

prohlížení dětského oddělení knihovny a půjčování si knih a dětských 

časopisů si děti mohly také pohrát v bazénku s míčky nebo s půjčenými 

hračkami. Nakonec Ptáčkové dostali od paní knihovnice obrázek na 

vybarvení a záložku do knihy. Když jsme si návštěvu knihovny dost užili, 

vydali jsme se na zpáteční cestu a těšili se na dobrý oběd ve školce. 

třídní učitelky Ptáčků (ĎZ 03/2015) 

Jak se metoda výuky anglického jazyka CLIL ocitla v naší mateřské škole… 

Letos v létě jsem měla možnost potkat se s předškolními učiteli z různých 

koutů Evropy, a to díky mezinárodnímu programu vzdělávání učitelů 

Erasmus. Učitelé ze Španělska, Itálie a Čech se setkali ve Velké Británii, ve 

městě Gloucester, na anglickém vzdělávacím programu Metody výuky 

anglického jazyka CLIL. Navzájem jsme si předávali zkušenosti a porovnávali 

podmínky předškolního vzdělávání v jednotlivých zemích. Program byl 

zaměřen na prolnutí školního vzdělávacího programu v mateřském jazyce s 

cizím jazykem – angličtinou. Vyučovací metoda CLIL reprezentuje 

komunikaci, obsah, poznávání a kulturu. Jedná se o výuku formou 

kooperativního a integrativního učení. Metoda vychází ze znalostí úrovně 

třídy a z úrovně žáka samotného. Důležitá je motivace dětí, znalost ŠVP 

dané mateřské školy a metodická i jazyková úroveň třídního učitele. 

Anglický jazyk a jeho výuka je plynule vkládána do vzdělávání celé třídy. 
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Díky tomu dítě získává nejen jazykové znalosti, ale též možnost vidět 

souvislosti a návaznost vědomostí, jež plynule získává.  

V letošním roce propojíme koncept výuky anglického jazyka CLIL 

s třídním vzdělávacím programem třídy Tuleňů a uvidíme, jak se nám bude 

dařit a kam nás tato nová cesta dovede. Koncept je v ČR poměrně nový. 

Díky nově vzniklým kontaktům mezi námi učiteli napříč Evropou se naše 

děti zúčastní celoročního mezinárodního projektu.  

Těším se na novou práci s dětmi, na zkušenosti a zážitky. Tímto zároveň 

děkuji všem, kteří mi novou cestu umožnili. 

Za třídu Tuleni Monika Píchová (ĎZ 03/2015) 
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13. Církve 

Brány kostelů se otevřely i letos - brána zámecké kaple v Ďáblicích také 

V letošním posledním pátečním večeru máje, otevřelo své brány 1400 

sakrálních objektů různých denominací celé země, na již tradiční Noci 

kostelů. Akce vyhlášená různými církvemi a Ekumenickou radou církví v ČR 

byla určena především pro ty, kdo do kostela běžně nechodí. Záštitu nad 

přípravou, průběhem a propagací akce pak přijalo mnoho osobností 

společenského i politického života, kteří se jí také v mnohých případech 

sami zúčastnili. 

V programech kostelů této noci byly i zcela netradiční ukázky, které lze 

v kostelích a jiných centrech modlitby při běžném provozu zažít jen stěží. 

Otvíraly se tam prostory, do nichž se běžně nepouští nebo ani pustit 

nemůže. Na mnoha místech, které se do této zajímavé akce zapojily, to 

vypadalo, že tyto vážené a historické stavby se na chvíli jakoby sklonily ke 

svým svátečním i tradičním návštěvníkům a ukázaly ze sebe to nejlepší. 

I naše zámecká kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava v ulici U Parkánu 

nezůstala stranou. Za vydatné pomoci jednotlivců z řad dobrovolníků byl 

připraven zajímavý doprovodný program ve formě komentovaných 

prohlídek, tvořivé dílny pro nejmenší, improvizované výstavky zdařilých 

kreseb této kaple, které kreslily ďáblické děti a hranými, zpívanými i 

přednášenými modlitbami z Taizé, inspirované nezapomenutelnou 

mezinárodní ekumenickou akcí v Praze z přelomu minulého a tohoto roku. 

Večer byl využit i k informaci o opravě a s ní spojené finanční sbírce na již 

dlouho mlčící zvon kaple. Příchozí se mohli zúčastnit besedy se členem 

Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou Janem Kolouchem 

o duchovních a charitativních tématech. Večer byla příležitost pro rozjímání 

a tichou modlitbu ve ztemnělém prostoru při svíčkách a samozřejmě, jak 

jinak, byl připraven také vždy hojně navštěvovaný večerní koncert. 

Tentokrát z děl renesanční duchovní hudby, provedený vynikajícím 

pěveckým spolkem z jihočeských Kaplic.  
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Do kaple v Ďáblicích se přišlo podívat 217 lidí, a kdo nepřišel, může jen 

litovat. Ale prosím jen do příštího roku, kdy Noc kostelů opět otevře své 

brány pro Vás! 

Aleš Pavel Strnad, kostelník (ĎZ 06/2015) 

Květnové setkání ve sboru Církve čsl. husitské 

12. května jsme se v naší modlitebně v Ďáblické ulici sešli ke 

shromáždění Světového dne modliteb, při kterém je každý rok představena 

jedna země, její kultura a to, jak v ní žijí křesťané. Letos jsme poznávali 

Bahamské souostroví. Fotografie nám ukázaly krásu tamní krajiny, ovšem 

připomněli jsme si také, že v té oblasti byly konány pokusy s jadernými 

zbraněmi a obyvatelé pak zápasí s častým výskytem rakoviny (jako 

příspěvek na pomoc při léčbě jsme věnovali naši sbírku). 

Protože jsme počítali s účastí dětí, byl program slova a modliteb zaměřen 

i pro ně. A Bahamy jsme si přiblížili nejen očima – sestra farářka Wesleyová 

připravila i ochutnávku bahamských pokrmů. Těšíme se na podobné setkání 

v příštím roce. 

J. Mojžíšová (ĎZ 06/2015) 

Adventní koncert v ďáblické kapli 

V neděli 29. listopadu 2015 pořádala Kulturní komise MČ Praha-Ďáblice 

tradiční adventní koncert v ďáblické Kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava. 

Hudba v podání Terezy Večerkové – příčná flétna, Heleny Zaoralové – zpěv 

a Adama Němce – varhany, byla nádherná a umocňovala krásnou 

atmosféru kaple. Tentokrát byla kaple úplně plná, bylo i mnoho lidí, kteří 

museli stát, ale věříme, že i tak si koncert užili. Tento koncert byl zpestřen 

o účast malé slečny Štěpánky Večerkové, která hrála na housle v doprovodu 

varhan a sklidila velký potlesk. Po dlouhých letech se také rozezněl i nově 

zrestaurovaný zvon, na který společně zazvonili starosta Ďáblic Ing. Miloš 

Růžička a velmistr Řádu Křižovníků PharmDr. Mgr. Josef Šedivý, O.Cr. Velké 

poděkování patří všem interpretům, kteří svým uměním pomohli vytvořit 

sváteční pohodu první neděle adventní. Všem, kteří přišli prožít chvíle 
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ztišení při svíčkách a alespoň na chvíli opustili všední starosti a shon. I všem 

dětem, které koncert vyslechly pozorně a se zaujetím.   

Kulturní komise (ĎZ 12/2015) 

Vánoce v ďáblické modlitebně Církve československé husitské 

Jsme všichni zvyklí prožívat Vánoce jako svátky pokoje, lásky a 

vzájemného obdarovávání. Tak jsme je tentokrát prožili i v naší modlitebně. 

Na pozvání farářky paní Wesleyové nás přišla navštívit skupina lidí, kteří žijí 

mezi námi a jsou v tíživé sociální situaci. Měli jsme příležitost s nimi 

poobědvat a obdarovat je. Dárky formou potravin i ošacení byly významné 

již proto, že se na ně složili nebo je sami přinesli další ďábličtí občané, 

protože nápad našeho malého sboru považovali za dobrý a smysluplný.  

Vrcholem setkání s lidmi na okraji naší společnosti byl nečekaný příchod 

dětí ze školní družiny, které se přišly podívat na výstavu betlémů. I toto 

překvapivé setkání patřilo k slavnostní předvánoční atmosféře, která se 

v modlitebně vytvořila. Předem nepřipravené zpívání koled dětí s farářkou 

paní Mojžíšovou potěšilo všechny přítomné a s radostí v srdci se přidali ke 

zpěvu. 

Jsem vděčná za to, že jsem se mohla tohoto odpoledne zúčastnit. 

Táňa Dohnalová (ĎZ 01/2016) 
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14. Sport a volnočasové aktivity 

Velký zlatý úspěch našich fotbalistů ročníku 2006 na mezinárodním turnaji v 

Drážďanech!!! 

Tak to byla jízda... V sobotu 23. 5. jsme vyrazili s klukama ročníku 2006 

na mezinárodní turnaj do Drážďan. Kluci ve své „šestkové“ soutěži zatím 

neokusili porážku, poráží soupeře o desítky gólů, tak proč to nezkusit 

v mnohem silnější konkurenci. 

Na turnaji se sešlo dvanáct týmů. Velké německé kluby, hodně kluků       

v týmu, většina o hlavu větších. Našich osm malých fotbalistů prošlo 

základní skupinou, kde odehráli pět zápasů, s absolutní jistotou bez jediné 

porážky. Z prvního místa ve skupině se šlo do semifinále. Těžký zápas kluci 

zvládli na jedničku a po výhře se silným soupeřem už byla jistá medaile. A 

FINÁLE... Soupeřem jeden z nejlepších týmů Německa, absolutní favorit, 

vítěz loňského turnaje, který prošel turnajem také bez jediné porážky. Naši 

kluci je přehráli s jistotou, výhrou 5:2, která znamenala absolutní vítězství 

v turnaji. 

Sedm zápasů, sedm výher. Zlatooooo! Zlato vezeme do Ďáblic, tohle je 

nádherný úspěch našeho malého venkovského klubu. 

A kdo jsou ti naši malí hrdinové? Kluci z ročníku 2006 – Šimon Sýkora, 

Ondřej Kafka, Filip Hladík, Lukáš Maška, Michal Košťál, Marek Veselý, 

Roman Černý a Jakub Šejnoha. 

Protože velkou zásluhu na úspěchu mají vždy trenéři, přinášíme rozhovor 

s trenéry ročníků 2006 a 2005, Michalem Kafkou a Dušanem Sýkorou. 

Vaše první pocity? 

M.K. Neskutečná euforie! Velká radost! Najednou vidíte, že to všechno má 

smysl. Tolik času na úkor rodiny, na úkor volného času, ale teď to do sebe 

zapadá. Kluci předváděli všechno, co jsme je ty roky učili... To všechno za 

báječné atmosféry, s báječnou partou kluků, kteří se u toho celou dobu 

prostě jenom bavili! 

D.S. Celý turnaj nám chodili gratulovat trenéři z jiných týmů, jak jsou kluci 

šikovní, jak jsou individuálně fotbalově vybavení, jak to jako děláme? Každý 

zápas kluci přehrávali soupeře s velkou jistotou a opravdu nešlo o lehké 
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soupeře! Ten pocit, když celý tým hraje výborně. A to jsme několik 

šikovných kluků museli nechat doma. 

Ve finále jsme porazili nadupaný tým, který si jezdí pro první místa po 

celém Německu, zatím neměli konkurenci. A s náma prohráli 2:5.! To bylo 

slziček v poraženém družstvu… 

Co jste říkali klukům po turnaji? 

D.S. Aby si tohle zapamatovali, že pro tyhle pocity děláme fotbal. Proto 

vstáváme v neděli ráno, proto trénujeme často v dešti a zimě. Právě pro 

tenhle pocit vítězství, když si jdete pro ten pohár na hřišti, kde vám tleská 

120 kluků. 

M.K. Stačilo se jenom dívat, ta radost, ty jejich oči, když se po finálovém 

zápase objímali a skákali. Kluci už chápou, věděli, že tohle vítězství je cenné, 

že něco dokázali. Vítězství je krásné, ale to jak výborně hráli, to je pro 

trenéry nejvíc. 

Co byste si popřáli do budoucna? 

D.S. Aby se tým udržel, aby naše cesta, kterou s Michalem jdeme, ještě 

chvíli trvala. Máme velké výzvy před sebou, nějaký směr, kluci se musí ještě 

hodně učit… To samozřejmě mluvím o celém kompletním týmu, který 

dneska čítá 24 fotbalistů! Hlavně ať to kluky baví... 

M.K. Aby zůstala tahle báječná atmosféra, kluci jsou výborná parta a 

dohromady to prostě sedí, ještě nějaký zahraniční turnaj bychom mohli 

navštívit. Aby se nám kluci nerozutekli hned do velkých klubů, protože 

hodně z nich na to jistě má. Ať nás to všechny pořád baví...       (ĎZ 06/2015) 

Orientační běh v Ďáblickém háji 

V sobotu 16. 5. 2015 uspořádala Sportovní komise MČ Ďáblice 

v Ďáblickém háji pro malé i velké sportovní nadšence závody v orientačním 

běhu. Zkušený orientační běžec Martin Kubec, kterému bychom tímto 

chtěli poděkovat, pro nás připravil celkem tři trasy, označené jako „m“ 

(lehká trať pro malé a naprosté začátečníky v délce 2 km), „o“ (trať pro 

odvážné začátečníky a malé orienťáky v délce 2,5 km) a konečně „e“ (trať 

pro zkušenější nebo extrémně orientované začátečníky v délce 3,5 km). 

Výběr trasy nebyl nijak věkově omezen, takže si každý z příchozích mohl 
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vybrat trasu podle svého uvážení. Po krátkém úvodu vyběhl přesně v 10.00 

hod. na trasu „e“ první sportovní nadšenec. Další následovali v intervalu po 

1 minutě. Do Ďáblického háje jsme tak během půl hodiny vypustili celkem 

22 mapkami vyzbrojených orientačních běžců (někdy běžela společně celá 

rodina) a napjatě čekali na jejich návrat. K našemu velkému překvapení se 

nikdo ze zúčastněných neztratil a všichni v pořádku dorazili do cíle, kde na 

malé sportovce čekala medaile za účast a sladká odměna. Po vyhlášení 

nejrychlejších běžců v jednotlivých kategoriích jsme se společně odebrali do 

piknikového místa a opékáním špekáčků završili naše sobotní sportovní 

dopoledne. I když nepřišlo tolik sportovních nadšenců, kolik jsme 

předpokládali a na kolik jsme byli připraveni, myslíme si, že se akce i díky 

krásnému slunečnému počasí vydařila. Vzhledem ke kladným reakcím na 

zorganizovanou akci bychom rádi orientační běh na podzim, popř. na jaře 

zopakovali, přičemž bychom se více zaměřili na propagaci této akce i na 

úplně malé běžce, pro které bychom připravili mini trať označenou 

barevnými fáborky.    

Sportovní komise (ĎZ 06/2015) 

Hasiči Praha - Ďáblice 

V bývalém areálu ČKD v pražských Vysočanech vypukl v sobotu 22. 8. 2015 

v 19 hodin rozsáhlý požár tovární haly. Hořel zde sklad textilu vietnamských 

obchodníků a kovodílna. Zásah komplikoval fakt, že se na místě nacházelo 

velké množství tlakových lahví. Plameny pomáhal krotit nejen vrtulník 

s vodním vakem, ale i hasiči z pražských Ďáblic s cisternou Tatra T148. 

Požár haly se rozkládal na 4000 m2 a podařilo se ho lokalizovat až po 

půlnoci. Dohašovací práce probíhaly až do druhého dne. Našim cílem bylo 

po celou dobu zásahu zásobovat vodou dva hasičské žebříky a dva útočné 

proudy. 

Tento zásah nebyl rozhodně jediný v prázdninovém období, naše jednotka 

dále zasahovala například u těchto mimořádných událostí: 

26. 7. 2015 požár plastového kontejneru – Koníčkovo náměstí 

29. 7. 2015 likvidace následků po větrné smršti – Ďáblická ulice 
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3. 8. 2015 pohotovost na hasičské zbrojnici pro případnou pomoc při 

zdolávání rozsáhlého požáru lesa u Rakovníka 

13. 8. 2015 pohotovost na hasičské zbrojnici 

14. 8. 2015 požár travního porostu – Maškova ulice 

25. 8. 2015 požár lesa - Čimický háj 

Filip Mareš, starosta SDH (ĎZ 09/2015) 

Hasiči na stáži 

Dne 18. 12. 2015 naše jednotka absolvovala 12hodinovou stáž 

u profesionálních hasičů na stanici v Praze - Holešovicích. Stáž zahájil v 7.00 

velitel stanice, který nás seznámil s jejím průběhem. Dopoledne bylo 

plánované seznámení, umytí a vyzkoušení veškeré techniky, odpoledne 

školení a večer vyhodnocení stáže. Profesionální hasiči slouží po 

24hodinových směnách, po kterých následují vždy dva dny odpočinku. 

Pokud je vyhlášen poplach, musí opustit stanici do 2 minut. Po dopoledním 

programu a obědě nás čekal první výjezd, kdy jsme na žádost Policie ČR 

provedli ze žebříku vstup do bytu, kde jsme našli osobu staršího věku, které 

jsme poskytli předlékařskou první pomoc a následně jsme ji předali do péče 

ZZS hl. m. Prahy. Druhý výjezd byl nahlášen v podvečer, kdy na Proseku 

začal osobnímu automobilu za jízdy hořet motor. Naše pomoc však v době 

příjezdu již nebyla potřeba, protože řidiči se podařilo plameny zkrotit 

svépomocí hasicím přístrojem. Třetí, a pro nás poslední, výjezd se odehrál 

dvacet minut před koncem naší stáže: jednalo se o požár bytu ve čtvrtém 

patře činžovního domu v Holešovicích. Požár zlikvidovala jednotka 

z Holešovické a Centrální stanice. Jedna osoba se v bytě nadýchala kouře a 

musela být z bytu vynesena a předána záchranné službě. Ďábličtí hasiči zde 

pomáhali rozebírat rozžhavený nábytek a následně ho dohašovat a vynášet 

z bytu. Stáž se nám tak sice protáhla, což nikomu z nás díky nabytým 

zkušenostem vůbec nevadilo. 

Filip Mareš (ĎZ 01/2016) 
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15. Různé 

115 let SDH Ďáblice 

Sbor dobrovolných hasičů v Ďáblicích byl založen 6. února 1900. Dle 

tehdejších zvyků se jeho předsedou stal starosta, a tím byl Alois 

Rosenkranz. Velitelem byl Václav Jelínek. Sbor se stal členem hasičské župy 

Karlínské č. 95 v okrese karlínském a nejvyšším maršálkem Království 

českého byl v té době kníže Jan Lobkowicz. 

Ustavující schůze se konala 27. ledna 1900 a tady se hned do výboru 

přihlásilo deset činných členů. Dále se přihlásili Josef Procházka a Václav 

Jelínek, že budou získávat přispívající členy do sboru. Prvá valná hromada 

byla svolána na 7. února 1900. Zúčastnilo se jí 21 členů, z toho deset 

činných. Cvičitelem sboru byl ustanoven J. Kypta z Čakovic a bylo usneseno, 

že sbor si co nejrychleji pořídí výzbroj a výstroj (100 m hadic, 2 žebříky, 

skříňku na léky, dýchací přístroj atd.). Od obce sbor získal 300,- K a od 

České spořitelny 30,- K. Dalších 200,- korun získal dary a ze vstupného ze 

dvou zábav. Hned v zakládajícím roce ďábličtí hasiči zasahovali u dvou 

požárů v obci a po jednom ve Zloníně a v Přezleticích. 

Všichni členové se horlivě zúčastňovali výcviku a snažili se ho co nejdříve 

dokončit. Občané Ďáblic sbor štědře podporovali, a tak se mohl bez obavy 

o svoji budoucnost věnovat svému úkolu, tj. chránit životy a majetek lidí. 

V roce 1901 bylo usneseno, aby ke všem vlivným a zámožnějším občanům 

v obci byli vysláni členové sboru s prosbou o podporu. Z darů, které získali, 

si pořídili vozík na hadice a dali si zhotovit deset uniforem. V této sbírce 

dostali např. od firmy Schoeller 100,- K a od rytířského řádu maltézských 

rytířů 24,- K. V roce 1902 sbor hasil dva požáry, a to v Březiněvsi a 

v Ďáblicích. 

V následujícím roce se začali hasiči věnovat již preventivní práci, pořádali 

přednášky. V tomto roce ďábličtí hasiči zasahovali dvakrát, a to při požáru v 

Pakoměřicích a při hašení hořícího lesa na Ládví. V obou případech již 

použili novou dvoukolovou ruční stříkačku, kterou zakoupili za 350,- K. 

Rovněž bylo založeno dorostenecké družstvo, které obětavě vedl zbrojmistr 

Václavík. Všichni, dospělí i dorost, se pilně vzdělávali čtením „Hasičských 



81 

 

rozhledů". Ve vedení sboru byli i místní učitelé, kteří měli vliv jak na 

výchovu, tak i na správný výklad požárních řádů a cvičení. A tak, když byl 

některý z učitelů přeložen jinam, byla to pro sbor obrovská ztráta. 

V roce 1904 vyjel sbor k pěti požárům a v roce 1905 zasahoval dvakrát v 

naší obci. Rok na to byla vykonána zevrubná preventivní prohlídka všech 

domů v obci a byla zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka, která byla tažena 

koňským potahem. Kromě opravdových zásahů se sbor zúčastňoval 

hasičských cvičení a sjezdů v okolních obcích. Jeho členové byli ozdobou 

různých slavností, které se v Ďáblicích konaly, protože když nastoupili v 

uniformách, to bylo něco. 

Činnost sboru neustala ani ve válečných letech, i když byla poznamenána 

odchodem některých členů do války. Přesto, když válka skončila, a ti 

šťastnější se vrátili, ožila práce hasičského sboru po všech stránkách. V roce 

1927 byla zakoupena nová motorová stříkačka, ještě s lafetovými koly a 

přednoskem pro koňský potah. Tímto vybavením patřil ďáblický sbor mezi 

nejlepší v Karlínské župě. Tato stříkačka sloužila až do roku 1965. Nakonec 

se ukázalo, že získání motorové stříkačky mezi prvními sbory bylo 

nevýhodné, protože ostatní sbory byly dovybavovány již modernějšími, na 

rozdíl od Ďáblic, které musely počkat. 

V roce 1934 si sbor koupil starší osobní vůz značky Škoda, který po 

menších úpravách sloužil více jak 30 let jako dopravní prostředek ke všemu, 

dopravu nemocného do nemocnice nevyjímaje. 

Třicátá léta vůbec znamenala prudký vzestup sboru. Byl založen ženský 

odbor, cvičili muži, dorost, a to jak chlapci, tak i děvčata a samozřejmě 

cvičily i ženy. Zároveň byl vyškolen a vybaven zdravotnický kroužek. V 

osvětové práci působil dramatický kroužek, který měl velmi dobrou pověst 

a svá představení hrál nejen v Ďáblicích, ale i v okolních obcích. 

V letních měsících jezdil sbor téměř každý týden do okolních obcí na 

různá sborová okrsková nebo župní cvičení, kde jej všude rádi vítali. V roce 

1937 byl do ochrany sboru předán župní prapor, který je zde opatrován 

dodnes. Byla to léta pilné práce a úspěchů, a tak nelze nevzpomenout si 

těch, kteří na tom měli velikou zásluhu, ale již nejsou mezi námi. Jsou to 

bratři: Karel Prosek, Josef Bašta, Antonín Pokorný, Václav Zajíc, Antonín 

Klouda, Karel Mareš, František Seidl, František Berkman, František Tůma, 

František Zajíc, Josef Brom, Vladislav Jiřík, Jan Milák, Božena Baštová, 



82 

 

Jaroslav Káral, Karel Derfl, Karel Kocík, Marie Vildova, Josef Tomek, 

Alexandr Poprenda a další, neboť sbor měl v těchto letech 80 členů. 

Dne 14. května 1940 se začalo se stavbou hasičské zbrojnice, která dala 

základ k později vybudovanému požárnímu domu. Díky tomu, že sbor měl 

dostatečný počet členů a zejména mladých, byla stavba do zimy téměř 

dokončena a ještě v zimě bylo vše přestěhováno. Na strážnici se denně 

držely hlídky a zejména v době, kdy český národ prožíval strašné období 

německé okupace, bylo to místo, kde se naši Členové mohli scházet a 

čerpat sílu a víru v lepší budoucnost. 

5. květen rozezvučel poplašné zvonky a telefony u členů sboru, aby 

nastoupili do služby. Byl to vůz našeho sboru, který přivezl do obce první 

zbraně a střelivo ze skladu v Líbeznících. Hasičská zbrojnice se na chvíli stala 

i zbrojnicí s válečným materiálem. Služby byly nepřetržité. Členové sboru 

byli ve dne v noci zapojeni v různých službách vojenského velitelství, které 

mělo hlavní stan v bývalé sokolovně. 

Až na dvě náhodně vystřelené pancéřové pěsti přímo ve zbrojnici, 

proběhly události v obci celkem klidně, horší to bylo při přestřelkách v 

ďáblickém háji a u Chaber, kde někteří občané padli, nebo byli raněni. Mezi 

nimi byl i člen našeho sboru J. Kolka. 

Po osvobození dostal náš sbor automobilovou stříkačku značky Glöchner, 

která byla zakoupena od Avie. S tímto velice výkonným vozem provedli naši 

hasiči mnoho zásahů. Často jsme vzpomínali, jak by se s ní hasily požáry po 

náletech. 

Poválečná léta zaznamenala v práci sboru značnou aktivitu, a to i přesto, 

že mladí členové většinou odešli do pohraničí. Sbor se účastnil mnoha 

okresních soutěží požárních družstev a díky pilné přípravě získával přední 

místa a tím také hodnotné ceny v podobě výstroje. Jediným větším zdrojem 

příjmu pro sbor v tu dobu bylo pořádání tanečních zábav. Peníze byly třeba 

i proto, že všichni chtěli postavit Hasičský dům. To se podařilo, v prosinci 

1952 byl dostaven, čímž se ukázala veliká obětavost všech Členů sboru. 

Materiál na stavbu se získával, jak se dalo, z bouraček, byly zde 

odpracovány stovky brigádnických hodin. Nakonec se podařilo, že budova 

byla v únoru 1953 v takovém stavu, že se v ní mohla již konat valná 

hromada. Úplná dostavba ještě ale nějakou dobu trvala. Přístavba prvního 
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patra a leziště pokračovala ještě v roce 1954. V tomto roce byla stavba 

definitivně ukončena. 

V dalších létech se sbor již jenom věnoval údržbě požární techniky, a to 

zejména vozů, které už měly hodně odslouženo. I přes velké úsilí všech se 

nakonec stará technika musela vyřadit, i když žádná náhrada za ni nebyla. A 

tak několik let sbor neměl svůj dopravní prostředek, až v roce 1971 získal 

cisternový vůz. V roce 1972 byla v požárním domě zřízena stálá pohotovost 

Požárního útvaru Hlavního města Prahy a ve zbrojnici byl umístěn 

třicetimetrový výsuvný žebřík. Někteří členové našeho družstva nastoupili 

jako příslušníci požárního útvaru. Od té doby byl sbor smíšený, byli v něm 

jak profesionální, tak i dobrovolní hasiči. Celkem zde bylo 25 členů. V tomto 

složení např. ďábličtí hasiči zasahovali i při likvidaci požáru Veletržního 

paláce v Praze. 

Věkové složení členů sboru je velmi široké. Jsou tu nejmladší žáci, kteří se 

veřejnosti představují při námětových cvičeních, dospělí, kteří jsou 

převážně reprezentováni střední věkovou hranicí. Nejstarším členem sboru 

je František Tůma, kterému je 86 let. 

Největší úspěch naši chlapci získali v roce 1994, kdy v prvé oblasti z osmi 

družstev se umístili na prvém místě a postoupili dále, když v každé oblasti 

čtyři prvá družstva postupovala. V závěrečné fázi přeboru jsme se umístili 

na krásném třetím místě. Rok nato, stejně jako všechny další, se v 

celopražské soutěži umísťujeme na místě čtvrtém. 

4. listopadu 1999 při příležitosti 135. výročí založení 1. Českého 

dobrovolného hasičského sboru udělilo Městské sdružení hasičů hl. m. 

Prahy za zásluhy o rozvoj hasičského hnutí „Pamětní list sboru 

Dobrovolných hasičů Ďáblice“. 

Karel Dvořák, převzato z knihy Ďáblice (ĎZ 12/2015) 

 

Svoboda vykoupená krví 

8. května 2015 uplyne 70 let ode dne, kdy vstoupila v platnost Smlouva 

o bezpodmínečné kapitulaci německých vojsk na všech frontách, 

podepsaná předchozího večera zástupcem německého štábu Wehrmachtu 
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generálem Adolfem Jodlem a zástupci západních spojenců ve francouzské 

Remeši, a následně 8. května 1945 v Berlíně představiteli SSSR, USA, Velké 

Británie a Francie. Skončila 2. světová válka, nejhorší ze všech v historii, při 

které přišlo o život okolo 60 milionů lidí. Válka, která se osobně dotkla také 

milionů občanů našeho státu. V tom nejhorším případě smrtí jejich blízkých, 

ale téměř všech válečnými útrapami, které každá válka přináší. Nedostatek 

potravin, konfiskace majetku, úrody a zvířat pro plnění válečných dodávek, 

omezení školství, strach z náletů, nucené práce, tím vším byl ovlivněn 

každodenní život našich předků. 

70 let života v míru je privilegium, které tehdejší generace neměla, a asi 

to nejcennější, co nám poválečná doba dala. V době německé okupace 

přišlo o život přibližně 365 000 osob, žijících na území Československa a je 

na nás, abychom na jejich oběť nikdy nezapomněli. Na samém konci války 

zahynuli při obraně Prahy také naši ďábličtí spoluobčané. K uctění památky 

obětem a umučeným 1. a 2. světové války byl postaven pomníček v parčíku 

vedle školy.  

Jana Ouředníčková (ĎZ 04/2015) 

Nesmíme zapomenout 

Kdo zažil válku, nezapomene na ni do konce života. Jak ovlivnila životy 

našich spoluobčanů, jsem si povídala s paní Alenou Jarošovou a panem 

Janem Sigmundem. Zde jsou jejich příběhy. 

Paní Alena Jarošová 

Když začala válka, bydlela jsem s rodiči v Ládevské ulici, dnešní Květnové. 

Přímo naproti nám postavili na poli „lágr“, dlouhé dřevěné přízemní domy 

pro pracovníky Avie, která v té době vyráběla letadla pro německou 

armádu. Zpočátku byl přístupný i pro obyvatele Ďáblic, nacházela se zde 

totiž prodejna s domácími potřebami. Později ho Němci oplotili a vozili sem 

na doléčení zraněné vojáky. Nikdo z nás nesměl dovnitř, vojáci zase ven. Já 

jsem v té době chodila do základní školy. (Od třetí třídy jsme se povinně 

učili němčinu, později již od třídy druhé.) Přímým důsledkem válečných let 

byl velký nedostatek potravin. Byl zaveden přídělový systém, který zdaleka 

nestačil uspokojit potřeby obyvatel. Lépe bylo těm, kteří měli příbuzné na 
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venkově, my a spousta dalších ďáblických rodin jsme snažili vylepšit válečné 

příděly chovem vlastních zvířat a pěstováním ovoce a zeleniny. A tak na naší 

zahrádce měli místo slepice, králíci, husy, prasátko, někdo měl i kozu. Na 

chov prasete muselo být povolení, porážka se hlásila a pak rodina i několik 

měsíců nedostala potravinové lístky na maso. Tyto lístky se vydávaly 1x za 

měsíc na místním úřadu a každá rodina se musela přihlásit ke „svému“ 

řezníkovi i obchodníkovi s potravinami, kteří podle počtu registrovaných 

dostávali příděly masa, mouky, cukru. My jsme pro maso chodili k Waltrům, 

kteří měli obchod v dnešní Hřenské ulici, pro potraviny k Čekalům, dnes 

ulice Říjnová. S vděčností vzpomínám na Švarcovy, kolem jejichž pekařství 

jsem chodila do školy a kde mi paní Švarcová občas prodala čerstvě 

upečenou housku i bez lístků. Od určité doby musely být všechny bezdětné 

dospělé ženy a také ty, které měly děti starší 6 let, zaměstnané. Maminka 

byla švadlena a chodila šít do statku ke Stejskalům. Tatínek pracoval jako 

typograf u České pošty a o dovolené vypomáhal při žních. Za to dostával 

zrní, které jsme potřebovali pro domácí zvířata. A my děti jsme po návratu 

ze školy měly také spoustu povinností: chodily jsme na trávu pro králíky, 

pomáhaly rodičům na zahradě, nebo pásly husy. Ty se někdy pomíchaly 

dohromady, proto jsme si je označovaly různými barvičkami. Blízko nás 

bydlela v domě u Zikmundů židovská rodina. Oba rodiče byli posláni do 

koncentračního tábora, ze kterého se nevrátili. Jejich dceru zachránilo, že 

byla provdána za Čecha, a tak se dožila konce války. V noci rodiče často 

poslouchali rozhlas. Dostalo se mi vždy varování, že o tom nesmím nikde 

mluvit. Za takový přečin hrozily přísné tresty, káznice, nebo i smrt. Ale 

konec války se nezadržitelně blížil a 5. května 1945 se v rádiu ozvala výzva 

Českého rozhlasu s voláním o pomoc. I tatínek se vypravil do Prahy, ale 

nakonec se vrátil, protože už nejezdily tramvaje. Poslední dny jsme žili 

v obavách, zda se Němci, kteří žili v lágru, nebudou chtít pomstít a 

nepostřílejí nás. Ale jednoho rána byli pryč, během noci opustili budovy a 

uprchli. A pak 9. května ráno mě maminka vzbudila a řekla: „Alenko, jsou 

tady Rusové“. 

Pan Jan Sigmund 

15. března 1939 vtrhlo na území Československé republiky nacistické 

okupační vojsko. Zamračený, studený den, kdy hustě padal sníh, byl 

předzvěstí příštích strastiplných let. Sledovali jsme kolonu německých 
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vozidel, projíždějících Ďáblicemi. Skleslost dospělých se přenesla i na nás 

děti. Část německé kolony zajela na hřiště, Němci vyvářeli eintopf a hrála 

tam vojenská dechovka. Během dopoledne němečtí vojáci vykoupili 

potraviny z ďáblických obchodů. Ten den přijel do Prahy vůdce Adolf Hitler, 

vítán na Hradčanském náměstí jásajícími davy převážně německých 

obyvatelů Prahy, oproti tomu dole v pražských ulicích bylo německé vojsko 

vítáno nevolí, zklamáním a pláčem Pražanů. 

Bydleli jsme (maminka, její sestra a já) v podkroví našeho domku ve 

Škroupově ulici blízko hřiště. V přízemí domku jsme měli nájemníky. Můj 

otec zemřel, když jsem byl ještě nemluvně, a tak jsem byl jediný mužský 

v rodině. Maminka pracovala ve statku u Křižovníků, tak jsem od mých 

sedmi let obstarával nákupy a drobné domácí práce. V roce 1940 jsem začal 

chodit do obecné školy. Rád vzpomínám na pana řídícího učitele 

Widemanna, učitele Kučírka, Martínka a zejména pana učitele Vytisku, kteří 

mě učili. Po vykonání zkoušek v roce 1944 jsem byl přijat na gymnázium 

v Libni do „primy“. 

Vyučoval se zde jazyk německý, matematika, tělesná příprava, čeština, 

přírodopis-zeměpis, hudba, kreslení a náboženství. Zcela chyběl dějepis, 

patrně z důvodu poněmčování českého národa. Předměty se vyučovaly 

střídavě v němčině a češtině. Nejlepší známka byla 1, nejhorší 6. Mezi 

vyučujícími byla také paní profesorka dr. Bláhová. Až po válce jsme se 

dozvěděli, že byla jednou z mála, kteří přežili vyšetřování po heydrichiádě. 

Vzhledem k stále častějším náletům byli ve škole organizováni tzv. 

desetiminutoví žáci. Ti bydleli do 10 minut běhu od školy a v době náletů 

brali k sobě domů své spolužáky. Já běhal ke Svobodům, kteří bydleli 

v místě dnešní restaurace U Karla IV. 

25. března 1945 byl velký nálet na Prahu. Bomby dopadly na Libeň, 

Vysočany, Letňany, Satalice, Kbely, Čakovice a některé i do Ďáblic. Usmrcen 

výbuchem bomby byl mladý muž, pomáhající na stavbě nouzového domku 

v dnešní Chřibské ulici. Nejvíce bomb spadlo v dnešní Lobečské a Legionářů. 

Plechová vrata do zahrady řezníka pana Turka (zrovna proti domu pana 

Cholta) byla proděravěna jako řešeto. Byla odstraněna před několika málo 

lety. Několik dnů po náletu přivezli Němci vězně, kteří museli vykopávat 

nevybuchlé bomby a vojáci je pak zneškodnili. My, zvědavé děti, jsme se 

chodily dívat. Proč ne, do školy se chodilo už jen jednou týdně. 
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5. května začalo v Praze povstání proti německým okupantům. Někteří 

sousedé začali hned vyvěšovat české vlajky, zanedlouho už byly v každém 

okně. Jinde strhávali německé nápisy a cedule. Hodně ďáblických občanů se 

shromáždilo u hotelu na pražské třídě (Ďáblická) a zde se domluvili, že 

postaví barikády, aby bránili Němcům v přístupu do Prahy. V tělocvičně 

vzniklo velitelství, odkud se řídily všechny operace. Hlídky obsadily 

výpadové silnice směrem k Březiněvsi, ke hřbitovu a k Chabrům. Ve škole 

byla zřízena prozatímní nemocnice, kde zraněné denně navštěvoval místní 

lékař dr. Tatzauer. Ošetřovali zde Čechy i německé vojáky. Později byla tato 

nemocnice přestěhována do jedné z budov lágru a stala se také záchytnou 

stanicí pro navrátilce z německých koncentračních táborů. 

V noci z 8. na 9. května projíždělo naší obcí 13 německých tanků. 2 tanky 

zastavily u hotelu a ozbrojení vojáci přítomné občany postavili ke zdi 

s rukama nad hlavou. Zničili nalezené zbraně a do pytlů s moukou nasypali 

roztlučené žárovky. Několik sousedů pak muselo jít před jejich tanky jako 

rukojmí až ke škole, kde stál zbytek kolony. 9. května v 6 hodin ráno 

oznámila hlídka na vrchu Ládví třemi vystřelenými světlicemi příchod 

ruských vojsk a kolem desáté dopoledne se zastavil a zůstal v Ďáblicích 

první ruský tank. Dojel až k poslednímu domku pana Mojdla v dnešní 

Kokořínské ulici. Nastalo velké vítání, slzy, objímání. Záhy dorazilo několik 

dalších náklaďáků s ruskými vojáky. Všichni - občané, děti i vojáci  - jsme se 

radovali a jásali, když tu náhle tankisté naskočili do tanku, vyjeli doleva do 

pole (poblíž dnešní Chřibské ulice) a za jízdy dvěma výstřely z děla učinili 

přítrž zmatku německé kolony, jedoucí od Čakovic po tehdy kostrbaté silnici 

směrem na západ. Tak jsme viděli, že konec války není jenom jásání, že boje 

neskončily. Odpoledne přišla zpráva o skupině postřílených občanů z Ďáblic 

a Čakovic na západním okraji ďáblického háje. Udržovaný pomníček se 

jmény padlých z Čakovic je tam dodnes, na jejich památku čakovičtí 

pojmenovali své ulice (např. Vojáčkova, Ouhrabkova atd.). Na ďáblické 

padlé (*) se nevzpomnělo, takže zde máme nové ulice pojmenovány po 

měsících (Zářijová, Červencová…). Nikdy nezapomeneme? 

V textu byly využity některé údaje z Ďáblické kroniky. 

Jana Ouředníčková (ĎZ 05/2015) 
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Stavba kina 

To, že Ďáblice potřebují pro kino, divadlo a ostatní kulturní akce 

samostatnou budovu, se mnohokrát probíralo. Jak takovou budovu 

postavit, bylo tématem mnoha bezvýsledných diskuzí. Nakonec v roce 1960 

bylo rozhodnuto, že kino si postaví občané sami, brigádně. Finanční částka, 

která byla na stavbu určena, činila 70 000 Kčs. 

Hned na jaře 1960 se začalo s přípravnými pracemi. 15. května byl 

proveden výkop gruntů střední zdi a levé strany pilířů. Stavba ale nešla tak, 

jak se předpokládalo. Časem se projevil nedostatek materiálu, a tak se 

musely použít cihly ze zbouraného hostince č. p. 25. Stavba zůstala jen při 

postavení základů. Plně se rozjela až v roce 1961. Provedlo se vyzdění 

obvodového zdiva sálu, byly zhotoveny a zabudovány trubkové nosníky 

střechy a střecha byla zakryta vlnitým eternitem. V roce 1964 byla stavba 

dokončena a slavnostní otevření kina se konalo 22. ledna 1965. 

Celkem bylo na stavbě kina odpracováno 24 596 brigádních hodin, 

náklady činily 440 000 Kčs a stavba měla hodnotu 903 000 Kčs. 

V roce 1975 bylo do kina instalováno ústřední topení. Rovněž bylo 

provedeno obložení stěn, čímž se zvýšil estetický vzhled vnitřního zařízení. 

V roce 1981 se provedla větší rekonstrukce stavby. Byla kompletně 

opravena střecha, obložení stropů v sále a předsálí a obkladů stěn ve 

foyeru. 

Z knihy Ďáblice (ĎZ 04/2015) 

Další ďáblické výročí 

V těchto dnech je to 80 let, kdy u nás v Ďáblicích zahájila činnost Církev 

československá (od roku 1972 má název Církev československá husitská) - 

jedna z reformačních církví, která vyšla m.j. z katolického modernismu a 

snaží se navázat na českou reformaci a na dílo Mistra Jana Husa. 

První bohoslužby se konaly 28. dubna 1935 v budově školy. Pak vzniklo 

středisko církve jako součást náboženské obce by Vinoř. Konaly se 

pravidelné bohoslužby a obřady, probíhalo vyučování náboženství. Tak 

tomu bylo i během války. 
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Obvod náboženské obce Vinoř byl značně rozsáhlý, a tak po válce došlo 

k jejímu rozdělení. Od 1. ledna 1946 byly odděleny Ďáblice jako samostatná 

náboženská obec, do jejíhož působení patřily také Letňany, Čakovice, 

Hovorčovice, Třeboradice, Měšice, Líbeznice, Bořanovice, Březiněves a 

některá další místa. Výraznými osobnostmi duchovních byli především Karel 

V. Vít, Ladislav Kozel, Jan Mikulčák. 

Bohoslužby se konaly na různých místech. Posléze se podařilo 

pronajmout s předkupním právem dům č. 80 v Ďáblické ulici, který byl 

definitivně zakoupen v roce 1969. Byla v něm zařízena modlitebna, 

místnost pro biblické hodiny a přednášky, kancelář farního úřadu. K 

slavnostnímu otevření došlo 14. ledna 1951. 

Od té doby pokračoval život náboženské obce obvyklým způsobem: 

konaly se bohoslužby a biblické hodiny, shromáždění dětí a mládeže. 

Bohoslužby a biblické hodiny byly také v Letňanech, Čakovicích a 

Líbeznicích. Byly vysluhovány svátosti křtu, manželství, několikrát 

biřmování, dvakrát svátost svěcení kněžstva, během církevního roku svátost 

pokání a svátost Večeře Páně. Konala se pohřební rozloučení. 

V dobách po roce 1948, které nebyly pro život církví příznivé, tato činnost 

náboženské obce probíhala, i když v určitém útlumu. Ale náboženská obec 

tu byla a věrně a neokázale plnila své poslání. 

Nyní se konají bohoslužby (od letošního dubna opět každou neděli od 

9 hodin a další o svátcích); je stále možnost vyučování dětí a mládeže. 

I u nás probíhají akce, které se konají v širším okruhu křesťanských církví: 

v nejbližší době to bude Světový den modliteb (12. května), Noc kostelů 

(29. května), nově Dny víry (v posledních dnech května). 

A protože nechceme jen vzpomínat, ale také vyhlížet dopředu, na tato 

shromáždění každého upřímně zveme. 

Jiřina Mojžíšová, duchovní (ĎZ 04/2015) 

Příběh zničené archeologické lokality v Ďáblicích 

Archeologický výzkum mezi ulicemi Statková a Šenovská v Ďáblicích byl 

zahájen na podzim roku 2014 nestandardně. Náhodně projíždějící student 

archeologie zjistil, že na uvedené lokalitě dochází k narušování 
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archeologických terénů stavební činností zjevně bez přítomnosti 

archeologů. To se občas stává z důvodu nedopatření nebo 

administrativního opomenutí. A většinou lze takové opomenutí napravit, 

když se o tom včas archeologové dozví. V tomto případě se informace 

rychle dostala k obecně prospěšné společnosti Archeo Pro, která je jednou 

z organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů na území 

Prahy, a která se na výzkum nejstarších dějin Ďáblic specializuje. 

Archeologové Archeo Pro o.p.s. zjistili, že se jedná o akci „Výstavba 

dopravní a technické infrastruktury pro obytnou zónu Nad Statkem“, která 

však nebyla stavebníkem, tak jak zákon vyžaduje, ohlášena 

Archeologickému ústavu AV ČR v Praze, takže práce byly skutečně zahájeny 

bez archeologické asistence.  Archeologové vstoupili nejprve do jednání 

s městskou částí Praha-Ďáblice za účelem identifikace stavebníka a 

následně se se stavebníkem, firmou Spiritex a.s., dohodli na provedení tzv. 

zjišťovacího výzkumu.  

Zjišťovací výzkum, který měl za úkol zjistit rozsah a množství 

archeologických nálezů, ale též jejich rámcové datování pro účely plánování 

dalšího archeologického výzkumu, byl proveden ve dnech 24. 11. až 12. 12. 

2014 tak, aby archeologické objekty pokud možno nenarušil. Plocha 

výstavby zbavená z větší části ornice byla začištěna tak, aby bylo možno 

archeologické situace dobře rozeznat, ale samotné objekty byly ponechány 

pro systematicky vedený následný výzkum. Se skutečností, že přítomnost 

archeologických nálezů je zjevná a že tedy archeologický výzkum zcela jistě 

neskončí svojí zjišťovací fází, byl stavebník seznámen. Dvanáct zjišťovacích 

sond pracovníci archeologického výzkumu začistili, ovzorkovali a 

fotograficky a kresebně zdokumentovali. Následně byly archeologické 

objekty polohopisně i výškopisně zaměřeny. 

Zjišťovací archeologický výzkum provedený při ulicích Šenovské a 

Statkové v Praze Ďáblicích identifikoval 140 archeologických objektů, 

z nichž některé bylo možno i blíže charakterizovat. Archeology zde tak 

čekalo k dalšímu výzkumu např. 7 zahloubených chat, 3 pece, 23 sídlištních 

jam, 21 zásobních jam, desítky sloupových jam dokládajících někdejší 

přítomnost nadzemních staveb a možná i 6 hrobů z pozdní doby kamenné, 

doby bronzové, starší doby železné a doby římské. Část lokality byla 

v minulosti hrazena příkopem. Ze jmenovaných objektů však byly 
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zjišťovacím výzkumem identifikovány pouze jejich povrchy a dále nebyly 

prokopávány ani nijak zkoumány. Archeologové předpokládali, že lokalitu 

podrobně prozkoumají během následné etapy archeologického výzkumu, 

jak je v takových případech běžné. K následnému předstihovému výzkumu 

již však nedošlo. Stavebník byl o potřebném rozsahu následného výzkumu 

informován, avšak neprojevoval vůli k dalšímu jednání vedoucímu k jeho 

provedení. Dva měsíce po ukončení zjišťovacího výzkumu dne 17. 2. 2015 

stejný student archeologie jel jako před čtvrt rokem okolo autobusem a 

opět zaznamenal zemní práce prováděné strojem na neprozkoumané 

lokalitě. Informoval archeology, kteří prováděli zjišťovací výzkum, ale ti 

o ničem nevěděli. Rychlým šetřením mezi pražskými archeologickými 

organizacemi se zjistilo, že žádná z nich provádění zemních prací 

neautorizovala a tak byl kontaktován územně příslušný stavební úřad. 

Stavební úřad velmi rychle zareagoval, ale na jeho podnět se k zemním 

pracím nikdo ze zúčastněných nepřihlásil. Jak stavebník, tak stavební firma 

vybraná k nové výstavbě, se od zemních prací distancovali. V této nezvyklé 

situaci nezbylo archeologům než podat trestní oznámení na neznámého 

pachatele ve věci poškozování cizí věci. Archeologická lokalita byla totiž 

zemními pracemi zničena. Není vyloučeno, že se zachovaly pozůstatky těch 

nejhlubších objektů, ale vzhledem k tomu, že byla bagrem odstraněna 

vrstva mocná několik desítek centimetrů, nebude jich mnoho. Místní 

oddělení Police ČR zahájilo vyšetřování výslechem bagristy, který práce 

vedoucí ke zničení archeologických nálezů na ďáblické lokalitě prováděl. 

Paralelně s vyšetřováním policie v trestní věci zahájil Magistrát hlavního 

města Prahy správní řízení se stavebníkem z důvodu nesplnění ohlašovací 

povinnosti podle památkového zákona, které může vyústit v pokutu až 4 

milióny korun. I tak nejen Ďáblice v tichosti přišly o další z řady 

pozoruhodných dokladů o životě a činnosti našich dávných předků.         

Michal Bureš (ĎZ 05/2015) 

Ďáblice a archeologické památky 

Zdejší krajina, pro kterou je charakteristická velmi úrodná černozemní 

půda, byla hojně vyhledávána lidmi takřka všech pravěkých kultur. Již od 
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19. století, kdy byly na území Ďáblic objeveny první doklady života dávných 

obyvatel, je zřejmé, že celý katastr lze považovat za jednu rozsáhlou 

archeologickou lokalitu. 

V intravilánu, ale i extravilánu Ďáblic byla zjištěna sídliště a pohřebiště 

z pozdní doby kamenné, osady a žárové hroby z doby bronzové, kostrové 

hroby z doby stěhování národů a pohřebiště raného středověku. Vesnice 

v průběhu starší doby železné stály v několika polohách, a to při ulicích 

Čenkovské, Kučerové, Na terase a podél Kostelecké. V mladší době železné 

se v místě jižně od Kostelecké nacházela keltská osada. Kostrové hroby 

historických Keltů pocházejí z ulic Legionářů a Ďáblické. Ve starší době 

římské se vesnice a železářské dílny Germánů rozkládaly v širokém okolí 

severně až východně od centra Ďáblic. Na nároží Hřenské a Květnové ulice 

bylo zjištěno osídlení ve střední době hradištní, předcházející vzniku vlastní 

středověké vsi. 

Doklady života našich předků byly v devadesátých letech zkoumány 

archeology z Muzea hlavního města Prahy. V nedávné době proběhlo 

v Ďáblicích několik archeologických výzkumů vyvolaných různými 

stavebními aktivitami. Jeden z těchto výzkumů se uskutečnil v souvislosti 

s výstavbou objektu zázemí hřiště (u bývalé restaurace U Holců), další byl 

vyvolán stavbou bytových domů v ulici Nad akcízem u Ďáblického hřbitova. 

Tam bylo kromě jiných nálezů odkryto torzo časně slovanského domu. 

Památky pod zemí jako součást našeho kulturního dědictví 

Archeologické nálezy a výzkumy 

Archeologické památky ukryté pod zemí jsou vzácným a jedinečným 

dokladem života našich předků. Jejich ochrana by proto měla být 

samozřejmostí. U nás, i ve velké většině evropských zemí jsou zřizovány 

instituce, které ochranu archeologických památek zajišťují. Oprávnění 

k provádění archeologických výzkumů na území Prahy má především 

Archeologický ústav Akademie věd, dále muzea (Národní i Muzeum hl. 

města Prahy), Národní památkový ústav a několik obecně prospěšných 

společností. Na území Ďáblic nejčastěji působí archeologové ze společností 

Archaia Praha o.p.s. a ArcheoPro o.p.s. Nutno ale poznamenat, že 

archeologické výzkumy památky pod zemí nezachrání. Při výzkumu pouze 

dojde k vyzvednutí movitých nálezů a zdokumentování odkrytých nálezů 

nemovitých, ty však jsou následně stavebními výkopy odstraněny. 
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V souladu s památkovým zákonem jsou stavebníci již od doby přípravy 

stavby povinni svůj záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu 

nebo jiné archeologické organizaci v dané oblasti působící, provést na 

dotčeném území záchranný archeologický výzkum. V případě, že stavebník 

svůj záměr neoznámí, může dostat ve správním řízení vysokou pokutu. Při 

stavbě rodinného domu hradí náklady archeologická organizace, je-li ovšem 

stavebníkem podnikající právnická osoba nebo fyzická osoba, hradí náklady 

záchranného archeologického výzkumu tento stavebník. Zákon vychází 

z myšlenky - kdo  zničí památku (ač skrytou pod zemí), musí před jejím 

definitivním odstraněním zajistit alespoň její dokumentaci. Takto je tato 

problematika upravena i ve většině evropských zemí. Stavebník má právo si 

zvolit, která z územně příslušných oprávněných organizací archeologický 

výzkum provede. Podmínky, za jakých bude archeologický výzkum 

proveden (tedy zejména rozsah, způsob provedení, doba trvání a náklady), 

jsou specifikovány v rámci dohody, kterou archeologická instituce uzavírá 

se stavebníkem. V případě, že k dohodě nedojde, rozhodne krajský úřad. 

Šenovská - archeologická lokalita, které již není 

Nedávno proběhla v médiích informace o zničení archeologické lokality 

na území naší městské části. Na internetu České televize lze dohledat 

reportáž ČT24 ze dne 1. 4. 2015. Reportáž se týkala vybagrování plochy 

s doloženými archeologickými nálezy a objekty, která začala být 

připravována pro výstavbu 25 domů v prostoru mezi ulicemi Statkovou a 

Šenovskou. Česká televize dala ve své reportáži prostor k vyjádření jak 

archeologům, kteří zde prováděli i výzkum, tak i zástupci Archeologického 

ústavu. Ke kauze se vyjádřil i Petr Hnízdo, ředitel developerské společnosti 

Spiritex a.s., která je investorem akce. V současné době probíhá na 

pražském magistrátu správní řízení s investorem stavby, kterému hrozí 

vysoká pokuta. K svévolnému narušování archeologických lokalit docházelo 

v minulosti výjimečně i jinde na území hlavního města Prahy, a to hlavně 

v „divokých“ devadesátých letech minulého století, při velkém stavebním 

boomu, který začal po roce 1991. Naposledy proběhlo rozsáhlejší zničení 

místa s archeologickými nálezy před 13 lety, kdy byla bez výzkumu 

vybagrována stavební jáma pro výstavbu administrativní budovy v Evropské 

ulici v areálu zámečku s hospodářským dvorem čp. 16 v Praze Vokovicích. 

Tato kauza měla i soudní dohru. Nezbývá než doufat, že k takovému 
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exemplárnímu zničení archeologické památky, jako se stalo letos v únoru 

na ďáblických parcelách mezi ulicemi Šenovská a Statková, již v budoucnu 

nedojde. Ďáblice by se tak, z hlediska nakládáním s naším kulturním 

dědictvím, staly smutně proslulým místem.   

Jan Havrda (ĎZ 05/2015) 

Jak se žilo v prvním paneláku v minulém století 

Zhlédnutí prezentace výstavby prvního panelového domu v Praze při akci 

uspořádané naší městskou částí ke 115. výročí dobrovolného hasičského 

sboru, 50. výročí otevření kina a 60. výročí dokončení výstavby panelového 

domu, v nás s manželem probudilo vzpomínky na dobu, kdy jsme v tomto 

domě bydleli (můj manžel s krátkou přestávkou od roku 1955, já od roku 

1978). 

Výstavba paneláku začala současně se třemi třípodlažními cihlovými 

domy v Davídkově ulici. Probíhala ale podstatně rychleji. Po nastěhování po 

prázdninách se spolužáci mého muže divili, že tam bydlí, že ta krabička se 

brzy zřítí, neboť celá obec pozorovala, jak výstavba probíhá. 

První obyvatelé domu v přízemí byli Petlanovi, Kouřilovi, Vomáčkovi, 

rodina Tajovských (domovnický byt). V prvním patře bydleli Kejzlarovi, 

Řehánkovi, Líbalovi a Wimmerovi, pod střechou pak Olejníkovi, Čejkovi, 

Česalovi a Dohnalovi. Někteří z původních obyvatel tam žijí dodnes. 

Všichni se radovali z klidného prostředí plného zeleně, než začátkem 60. 

let bylo rozhodnuto na místě bývalé cihelny, 15 m od vchodu do domu, 

umístit panelárnu Prefa. Proto také ten název ulice U Prefy (dříve Mírová, 

původně Švecova). Co obnášelo bydlení v těsné blízkosti takového podniku 

je nabíledni. Prach, cement na oknech, hluk přes 90 dB, vibrace, kdy 

drnčelo nádobí na poličkách. Těžká nákladní auta odvážející panely 

přijížděla již kolem páté hodiny ráno a v zimě běžely motory po celou dobu 

čekání, než se otevřely brány panelárny. Kolem poledne každý den úprk 

s dětmi na kopec za hvězdárnu, protože v té době se „pekly“ panely, dusal 

se beton a hluk a vibrace se nedaly vydržet ani za zavřenými okny. Když se 

plnily zásobníky cementu, horem se valila oblaka cementu směrem k domu. 
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Panelový dům, nazývaný také výzkumák, měl od začátku závady, které se 

projevovaly zatékáním do bytů kolem oken, pod parapety i mezi panely. 

V zimě se srážela voda uvnitř na zdech v místnostech v okrajových bytech, 

často se tvořila i plíseň. Odjezd na víkend s předpovědí dešťů znamenal 

návrat domů s vytíráním podlah pod okny i sušením koberců. Pozoruhodné 

byly stropy v některých místnostech, ale i na chodbách domu, které se 

skládaly z betonových ozdobných kazet. V pokojích položené parkety ve 

čtvercích se bohužel časem uvolňovaly. Značnou část předsíně zabíraly 

velice praktické vestavěné skříně až do stropu, takže spousta úložného 

prostoru, ale také možnost nechtěně poslouchat sousedy, protože 

propojení bytů těmito skříněmi tuto možnost při jejich otevření nabídlo. 

Byty 3+1 i 2+1 byly vyprojektovány velice pěkně, velké pokoje přes 20 m2 

byly nesrovnatelné s později projektovanými byty na sídlištích. 

Kvůli malému tlaku vody tekla voda v 1. a 2. patře pouze pozdě večer, 

v noci a brzy ráno. Běžně jsme napouštěli v té době vanu, abychom měli 

vodu, až přijdeme domů z práce. V automatických pračkách se pralo v noci 

nebo dolévala voda z kbelíku, kterou jsme si přinášeli ze suterénu, kde byl 

tlak vody lepší. V suterénu byla totiž sprcha, kterou jsme také někdy využili 

a pobíhali v domě v koupacích pláštích. Někdy se stalo, že jsme roztočili 

kohoutky, abychom nachytali vodu do hrnců, až začne na chvíli téci, 

zapomněli na to a byla potopa i u sousedů pod námi. V létě ve večerních 

hodinách jsme se závistí pozorovali z oken, jak zaměstnanci Prefy hadicemi 

s plným proudem vody myjí obrovské nádoby na betonovou směs určené 

na výrobu panelů a u nás doma ani kapka vody. Žádná balená voda 

k dispozici samozřejmě v té době nebyla, jen minerálky. 

Ve 2. patře na stěně (právě za naším obývacím pokojem) visela obrovská 

expanzní nádrž, která při vyšším tlaku v kotli dole v kotelně, kde se topilo 

koksem, vibrovala, valila se z ní pára, takže nebylo na chodbě vidět na krok.  

Dokonce se stalo, že obyvatelé museli jednou opustit své byty, neboť kotel 

v kotelně byl přetopený, kotelna zamčená a nádrž na stěně držela už jen 

silou vůle. 

V suterénu domu byla kromě kotelny také prádelna, sušárna, zmíněná 

sprcha, veřejná knihovna a sklad civilní ochrany. 

Než se zavedl do Ďáblic zemní plyn, používali jsme na vaření propan 

butan a obrovské láhve s plynem byly umístěny z boku domu ve zděném 
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přístřešku. Jak bezpečné to bylo, snad není třeba ani zdůrazňovat. 

Několikrát se stalo, že láhve netěsnily a ucházel plyn. 

Panelový dům, ostatně jako všechny státní byty, spravoval Obvodní 

podnik bytového hospodářství Praha 8.  Péče o něj také podle toho 

vypadala. Teprve po listopadu 1989, když péči o něho převzala obec, začala 

se situace zlepšovat. Ovšem důstojné a rezidenční bydlení si nakonec 

museli nájemníci zajistit sami odkoupením domu od obce a následně 

vlastními velkými investicemi do rekonstrukce domu. Vzniklo Bytové 

družstvo U Prefy. Majitelé bytů se o dům vzorně starají pod vedením 

předsedkyně družstva (dcera pana Wimmera, na jehož návrh dům vznikl). 

Je to vidět nejen zvenku, ale i když vstoupíte dovnitř.  

V roce 2001 jsme se z domu odstěhovali, ještě v něm pak kratší dobu 

bydlela dcera. Ale vzpomínky na bydlení v nás zůstávají hodně hluboko, 

vždyť jsme tam vychovali obě naše děti.  Přejeme všem současným 

obyvatelům, ať jsou s bydlením spokojeni a ti, co mají okna směrem do 

Ďáblické ulice, ať bedlivě ochraňují park i pro budoucí časy. 

Jindřich a Táňa Dohnalovi (ĎZ 06/2015) 

Škola Ďáblická 

Od r. 1784 jednotřídní, od r. 1880 dvoutřídní, od r. 1887 trojtřídní a od 

r. 1897 čtyřtřídní. 

Kdy bylo v Ďáblicích vyučováno ve starší době nelze s naprostou určitostí 

říci; scházejí všecky písemné doklady. Dle veškeré pravděpodobnosti 

stávala zde škola již za císaře Josefa II., neboť dle opisu listu křestního z fary 

Prosecké, kam je obec zdejší přifařena, uvádí se již v roce 1784 Frank 

Ferdinand jako ludirector v Ďáblicích. 

Kde stála původní škola, o tom rozcházejí se ústní podání docela. Dle 

jedněch stávala prý škola vedle zámku v parkáně, nynější to zahradě; dle 

druhých byla škola v malém domku na návsi, jenž nesl čís. pop. 20. Byl to 

z kamene vystavěný domek, krytý šindelem a obsahoval malou školní 

světnici, malý pokoj s menší ještě kuchyní a s úzkou předsíní. Stával tam, 

kde nyní je zahrada A. Stejskala, který starou školu koupil od obce a r. 1887 

rozbořil.  
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Jako prvý učitel uvádí se v Ďáblicích Ferdinand Frank, ludirector; však 

o tom zpráv nezůstalo; známější je téhož syn Frant. Frank, který si sám 

školy mnoho nehleděl, neboť většinu času věnoval řízení dvou velkých 

hospodářství, jichž byl správcem; k němu docházela čeleď pro denní 

rozkazy o rozvrhu práce hospodářské. Po odbytém rozkazu oddal se Frank 

vyučování vyšší „klassy“, jak říkali; četl se staršími evangelium nebo počítal. 

S menšími dětmi obíral se pomocník jeho Vojtěch Frank, snad bratr nebo 

příbuzný. Bylo-li slabikantů více, šli do předsíně, neb v létě před školu samu. 

… 

Vzrůstajícímu počtu školní mládeže (přiškolením osady Březiněvse) škola 

Ďáblická jednotřídní záhy nedostačovala. Proto provedena v r. 1880 

přístavba školy nákladem 4300 zl., který přirážkou byl uhrazen. K tomu cíli 

přikoupeno bylo pozemků 85 sáhů čtverečných v ceně 85 zl. 

1. ledna 1880 počalo se vyučovati ve II. třídě. Když mládeže stále 

přibývalo, obec rozšířila školu o třídu třetí, což se stalo r. 1887. 

Vynesením c.k. zemské školní rady ze dne 14. ledna 1897 č. 194 byla 

otevřena při Ďáblické škole od 1. února téhož roku třída čtvrtá. Třída najata 

jest ve statku R. Vyšína č. 17; roční nájemné jest 70 zl. Světnice jest malá, 

nízká, nevhodná. 

Patronem školy Ďáblické ve starší době byl Rytířský řád Křižovníků 

s červenou hvězdou, který druhdy v platech učiteli a v nákladu na školu měl 

hlavní slovo. 

Děti byly přijímány do školy zpravidla na počátku školního roku, ale také i 

často mezi škol. rokem. Nejvíce školáků se hlásilo na jaře. Dokonaný 6. rok 

věku o přijetí rozhodl. 

Docházka školní trvala dle nových škol. zákonů 6 let, ale žáci po 

skončeném 12. roce chodili do 14 i do 16 let do školy opakovací. Tato 

bývala v neděli odpoledne. Učilo se v ní čtení i počítání, při čemž evangelim, 

počítání z hlavy i dobropísemnosti pěstovány. 

Školní plat vybírán byl v Ďáblicích týdne po 2 groších; platívalo se 

obyčejně v sobotu. Bohatí platili též zrnem a dávali o kvartálu měřici obilí. 

Z knihy Paměti škol okresu Karlínského 

V roce 1889 během prázdnin se odstranily záchody, které zápachem 

naplňovaly celý dům a na dvoře se vystavěly nové a přistavěnou chodbou 

se spojily s budovou. Z bývalých horních záchodů byl upraven kabinet pro 
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vyučovací pomůcky a byla tam umístěna i velká skříň s knihovnou. Spodní 

záchody byly přestavěny na spíž pro řídícího učitele. 

Rozhodnutím slavné c. k. okresní školní rady bylo v roce 1889 zakázáno 

nosit do školy národní odznaky. 

V roce 1891 bylo nařízeno začít psát v prvních třídách kolmým písmem. 

Ve školním roce 1892/93 chodily děti do školy jenom v zimě. V dalších 

obdobích chodily děti na polní práce. 

Nové školy se Ďáblice dočkaly až o několik let později. 6. října 1901 byla 

vysvěcena nádherná nová školní budova. 

V roce 1906 byla Ďáblickým povolena pátá třída. 

Dětí stále přibývalo a v roce 1910 došlo k přeplnění čtvrté třídy. Bylo v ní 

108 dětí. Proto byla výnosem c. k. okresní školní rady 16. ledna povolena 

při čtvrté třídě zdejší školy třída pobočná. Řízení o pobočku bylo sice 

zahájeno hned v září, ale Březiněves zdržovala její schválení, ač byla 

mnohokrát urgována. Teprve, když správce pozval dva důvěrníky, aby se 

osobně ve škole přesvědčili, kolik je tam žáků, svolili a pobočka byla 

otevřena v bývalé tělocvičně. 

Těsně před I. světovou válkou, ve školním roce 1913/14, byla škola opět 

rozšířena na šest tříd a byla zrušena čtvrtá B. 

V březnu 1923 byla stanovena povinná osmiletá školní docházka bez 

rozdílu věku. 

V lednu 1924 byly nákladem 180,- K opraveny věžní hodiny na školní 

budově, které tam byly od roku 1903. 

Ve školním roce 1929/30 došlo k některým úpravám ve škole. Byla 

zřízena školní kuchyň, jejíž vybavení bylo v ceně 2600,- K. Bylo zhotoveno 

šest nových lavic pro třetí třídu, nově natřeny školní tabule, rozšířeno 

elektrické vedení do tříd a další drobnosti. 

Když byly vykonány všechny předběžné práce a zemský výbor dal svolení, 

bylo 13. června 1932 přikročeno k výstavbě nástavby a přístavby školní 

budovy. Školní budova byla rozšířena o východní křídlo a bylo nastaveno 

druhé patro, čímž se získalo šest nových tříd, jedna místnost pro dílnu nebo 

pracovnu, dva školní kabinety a nové záchody. Z dosavadního kabinetu byla 

zřízena školní kuchyň a z dřívějších záchodů bylo uděláno skladiště na uhlí a 

dříví. Zároveň s tím vším byl zaveden také vodovod se sedmi výlevkami. 

Také bezprostřední okolí školy bylo vhodně upraveno. Byl založen park, 
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školní studna byla vyčištěna a čerpadlo opraveno. Celkový náklad na stavbu 

a vnitřní zařízení činil cca 830 000,- Kč. 24. října 1942 bylo vše 

zkolaudováno a vyučování ve třídách začalo 3. listopadu. 

Ve školním roce 1933/34 bylo povoleno zřídit při škole šest zatímních 

poboček. 

V roce 1938 bylo stanoveno, že v každé učebně musí být na čelném 

místě kříž s ukřižovaným Kristem. 

V letech 1939/40 proběhla cenzura učebnic. Všechny inventární knihy 

byly znovu prohlédnuty a zcenzurovány. Zejména v učebnicích žáků, ve 

školních knihovnách, v kabinetech zeměpisu a dějepisu byla učiněna 

příslušná opatření. Vyřazené knihy, obrazy a mapy byly zapečetěny a řádně 

uloženy. Většina úředních knih byla přepsána nebo znovu zavedena. 

V roce 1942 si děti školy moc neužily. Nejprve byly pro velkou zimu a 

nedostatek uhlí zimní prázdniny prodlouženy až do března a v říjnu 

onemocnělo hodně žáků spálou a záškrtem, a tak byly některé třídy 

zavřeny. 

V roce 1944 se ďáblická škola stala sedmitřídní. Žáci byli zařazeni do 

sedmi postupných tříd a čtyř poboček. Ty byly při prvních čtyřech třídách a 

žáci v nich byli diferencováni tak, že nadanější byli vždycky zařazeni do 

třídy A. 

V únoru 1945 byla šestá třída obsazena třiceti německými vojáky a 

7. března se do dvou tříd východního křídla I. poschodí přistěhovali němečtí 

příslušníci dominia Berkholz. Druhý den ale byli všichni rozděleni do rodin a 

ve školní budově zůstalo asi 40 zemědělských dělníků polské, ruské a 

ukrajinské národnosti. 

Vyučování v nové svobodné republice bylo zahájeno již v úterý 

22. května 1945, kdy naše mládež poprvé vstoupila do slavnostně 

vyzdobené budovy školy. Vyučovalo se v deseti učebnách. Protože tři z nich 

byly postoupeny měšťanské škole a při všech postupných ročnících byly 

pobočky, bylo nutno pro nedostatek učeben zavést střídavé polodenní 

vyučování v prvních, druhých a třetích třídách. V červnu navštěvovali školu 

také hosté – sovětští učitelé, většinou důstojníci, kteří se živě zajímali 

o vyučování. 
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Měšťanská škola 

Květnová revoluce 1945 splnila dávné přání – zřízení měšťanské školy 

v Ďáblicích. Byla to první akce MNV spolu s vedením školy se souhlasem 

Okresního národního výboru.  

Počínaje pondělím 28. května 1945 bylo zahájeno vyučování 

v prozatímně zřízené měšťanské škole v Ďáblicích. Vyučovali odborní učitelé 

z Čakovic.  

Povolení zřízení měšťanské školy bylo vázáno podmínkou, že místnosti 

pro učebny budou opatřeny do 1. prosince 1945. Bylo nutno najít řešení, 

jak učebny získat. 

8. října 1945 byla na plenárním zasedání na MNV situace škol projednána 

a bylo rozhodnuto postavit novou provizorní školu ze dvou dřevěných 

„baráků“ zakoupených od závodu Avia z bývalé ubytovny v Ďáblicích po 

příslušné vnitřní úpravě a zvýšení stavby podezdívkou. Stavební místo bylo 

určeno na volném prostranství, dříve cvičiště hasičského sboru. 

Prozatímní budova měšťanské školy byla v podstatě dohotovena 

o prázdninách roku 1946 svépomocí všeho obyvatelstva prostřednictvím 

brigád tak, že stavba byla dokončena, upraveno okolí školy a třídy vybaveny 

nejnutnějším nábytkem. 

Slavnostní otevření školy se konalo 1. září 1946, při kterém byly 

zasloužilým brigádníkům předány diplomy za jejich obětavou práci. 

O hlavních prázdninách roku 1947 byla ve škole zřízena tělocvična – 

přednáškový sál a v něm bylo upraveno také školní jeviště. 

1. září 1948 vstoupil v platnost nový školský zákon a místo školy 

měšťanské byla ustavena střední škola. 

Školní rok 1948/49 byl zahájen až 30. září. Stalo se tak proto, že v naší 

republice řádila dětská obrna. 

1. ledna 1951 došlo v Ďáblicích ke sloučení obecné školy a měšťanky 

v devítiletou střední školu. V roce 1952 byla uzákoněna osmiletá školní 

docházka a škola byla přejmenována na osmiletou střední školu. Do 

šestnácti tříd bylo v tomto roce zapsáno celkem 506 žáků. 

V září 1952 byla dána do provozu upravená školní kuchyň a jídelna.  

Od školního roku 1953/54 byla v Ďáblicích zřízena osmiletá střední škola 

s jedenácti třídami na škole národní a s šesti třídami ve škole střední 

s JUKem. 
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Ve školním roce 1955/56 začala u dřevěné školy přístavba dvou tříd. 

V roce 1960 se z osmileté střední školy stala základní devítiletá škola. 

V tomto roce měla 16 učeben a 506 žáků, mateřská škola 2 učebny a 93 

žáků, zvláštní škola jednu učebnu a 18 žáků, hudební škola pět učeben a 

135 žáků, dvě oddělení družiny měly jednu učebnu a 70 žáků. 

V roce 1972 bylo v tělocvičně zbouráno jeviště. 

1973/74 – v hlavní budově č.p. 17 byla provedena generální oprava 

elektrického vedení, z pražského vodovodu zavedena voda a vybudováno 

ústřední topení. 

1985/86 má škola dvanáct tříd, do kterých chodí 320 žáků. 

1988/89 zahájila v Ďáblicích výuku Lidová škola umění. 

Ve 2. čtvrtletí 1996 byla zahájena přístavba a rekonstrukce ZŠ. 

Školní rok 2000/01 již proběhl i ve zprovozněné přístavbě ZŠ. Tím také 

skončil život důvěrně známé „dřevěnky“ Na Terase. 

Z knihy Ďáblice (ĎZ 09/2015) 

Ďáblice v „nové době“ 

V letošním roce plném kulatých výročí si ještě chceme připomenout další 

dvě: první svobodné volby a slavnostní otevření Obecního domu 

v Ďáblicích. Obě události mají v historii naší obce významné místo, proto si 

je připomeneme dobovými články zachycujícími tehdejší atmosféru. 

Dne 24. listopadu 1990 proběhly první svobodné volby do Místního 

zastupitelstva v Praze 8 Ďáblicích. Z 1 634 zapsaných voličů přišlo do dvou 

okrsků – v kulturním domě MNV v Praze 8 Ďáblicích a v dřevěném pavilonu 

základní školy – 1 328 občanů, tedy 81,27%. Voleb se zúčastnily tři strany – 

Občanské fórum (11 kandidátů), Sdružení nezávislých kandidátů (5 kand.) a 

Komunistická strana Československa (10 kand.), ze kterých vzešlo 11 členů 

místního zastupitelstva. 

Výsledkem 72,73% zvítězilo Občanské fórum, 18,18% získala KSČ, 9,09% 

Nezávislí. 

11. 12. 1990 bylo ustaveno místní zastupitelstvo. Prvním polistopadovým 

starostou byl zvolen Akad. Arch. Jiří Veselý, zástupcem starosty Ing. Jan 

Kolář, CSc., zastupiteli pak T. Dohnalová, E. Nováková, D. Ševčíková, P. Šofr, 
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Č. Štuka, V. Tomša (všichni OF), L. Lehovcová a J. Chvátal (KSČ), P. Kortan 

(NZK). 

Z Kroniky MČ Ďáblice 

Ve čtvrtek 19. října 1995 byl otevřen na nároží ulic Ke kinu a Osinalické 

nový Obecní dům. Pásku přestřihl primátor Prahy Jan Kasl spolu se 

starostou Jiřím Veselým, který o této stavbě napsal: „Tento dům je prvním 

ze série objektů, které by měly být v Ďáblicích postupně uvedeny v život. ... 

Všechno, co v Ďáblicích děláme, děláme poprvé. Už jsme se naučili stavět 

kanalizaci, vodo- a plynovod a také silnice. S chybami, jak jinak, se člověk 

učí. Ne vždy to jde tak rychle a hladce, jak by přitom chtěl. Konečně jsme se 

tedy dostali i ke stavbám, kterým se říká veřejné vybavení. Obecní dům je 

víceúčelový objekt označovaný jako denní stacionář pro seniory. Mezi 

našimi občany si už vysloužil pojmenování „Kárštejn“. Jediný v Ďáblicích má 

totiž věž. Měl by se stát místem setkávání, místem kam může přijít každý, 

kdo potřebuje pomoc či radu, každý kdo chce vyjít ze své samoty, kdo chce 

být slyšen a chápán a také sám dokáže naslouchat, sdílet se s lidmi 

s podobnými těžkostmi i radostmi.“ 

Jiří Veselý, starosta (ĎZ říjen 1995) 

V létě roku 2005 vyšel v Ďáblickém zpravodaji rozhovor bývalého 

zástupce starosty Jana Koláře s bývalým starostou Jiřím Veselým o jejich 

společných začátcích v ďáblické komunální politice. Vybrali jsme z něj 

nejzajímavější pasáže. 

• Ďáblicím v roce 1990 hrozila výstavba panelového sídliště pro asi 2500 

obyvatel. Už bylo vydáno platné územní rozhodnutí a vynaloženy značné 

prostředky na další projektové práce a na výkupy pozemků. Porůznu zde 

měly stát i osmipatrové paneláky, měly být zbourány některé domy 

v historickém jádru, měla se stavět nová panelová škola a k tomu všemu 

zde měla dále zůstat panelárna státního podniku Prefa se svým těžkým, 

prašným a hlučným provozem mezi rodinnými domy. Dali jsme dohromady 

program rozvoje – nové ulice, technické vybavení, nové obchody, nové 

centrum, vytěžit něco z místních jedinečností a zbavit se třeba i Prefy. 

• Obecně hlásanou domněnku, že Prefu vystrnadí konečně v „nové době“ 

hygienik, protože dělá moc velký hluk, ošklivě práší a ohrožuje spodní vody, 
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jsme museli velmi brzy pustit z hlavy. Pomohla nám až začínající velká 

privatizace. Napadlo mě tehdy pokusit se získat podnik Prefa do majetku 

obce a zrušit jej, odstranit. Bylo to vlastně proti smyslu privatizace. 

Přiznávám, že to mohlo vyhlížet tak trochu jako parodie, ale nakonec se věc 

povedla. 

My jsme Prefu vnímali jako obtíž, které je se třeba rázně zbavit. Zapomínali 

jsme, že to byl také majetek, a ne právě zanedbatelný, fungující a poměrně 

snadný k získání. Ten zajímal zcela jinou skupinu lidí mimo Ďáblice, kteří jen 

obtížně chápali, že nějaký potrhlý starosta a jeho zástupce o něj velmi tvrdě 

bojují, aby jej mohli potom okamžitě zničit. Když jsme Prefu konečně získali, 

bylo potřeba se jí skutečně zbavit. Bylo jasné, že vše musí projít 

hospodářskou dokumentací a že v ní nesmí chybět ani hřebík. Jednalo se 

přece o státní majetek. 

A co na místě Prefy? Co s tím náhle prázdným hektarem ve výhodné 

poloze? V archívu stavebního odboru se dalo nalézt několik výkresů, ze 

kterých bylo zřejmé, že o zvětšování Ďáblic se uvažovalo hned na začátku 

padesátých let, a to dosti velkoryse. Tam, kde byla později Prefa, stály ještě 

zbytky Battistovy cihelny a v nalezených plánech už tam bylo nakresleno 

nové centrum. Tehdy v podobě náměstí. 

• Nuže vraťme se ke kořenům. Ďáblice čekal opět rozvoj, budou jistě 

potřebovat náměstí. Pochopitelně jsem, a se mnou i mnoho dalších, 

podlehl lákavé představě, že všechno dokážeme, stihneme a zařídíme. 

Zkrátka opět poručíme větru, dešti. Prosadila se však všednodenní historie. 

Výstavbu náměstí nelze zřejmě provést jedním gestem, mávnutím 

kouzelného proutku, který vlastníme jenom my. 

Zanedlouho skončí rok 2015 a Ďáblice své náměstí stále ještě nemají. – 

pozn. redakce                       (ĎZ 10/2015) 
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Informace ze zasedání Rady městské části Praha-Ďáblice 

6. jednání dne 12. 1. 2015 

Rada MČ po projednání odsouhlasila: 

- převod dotace na investiční akci „Přístavba ZŠ“ na rok 2015 

- finální verzi připomínek ke zpracování 3. úplné aktualizace Územně 

analytických podkladů hl. města Prahy 

- jmenování pana Michala Mošničky členem sportovní komise 

- užívání nově vyhraženého (prodlouženého) parkovacího místa pro 

poštovní vozidlo České pošty, s.p.  

- dodatek č. 1 smlouvy o dílo se spol. PP - SERVIS Plzeň s.r.o. 

Rada dále vzala na vědomí navýšení skutečných příjmů v položce výnosu 

daně z nemovitostí oproti rozpočtovanému objemu za rok 2014 v důsledku 

připsání prostředků ke konci rozpočtovaného roku o 138.921,49 Kč. 

Celkový skutečný objem prostředků za rok 2014 v této položce tak dosáhl 

2.808.521,49 Kč oproti rozpočtovanému objemu ve výši 2.669.600 Kč. 

Vyjádření k regulaci hazardních her. Rada s odkazem na přijaté usnesení 

konstatovala, že i ve volebním období 2014-18 prosazuje nulovou toleranci 

hazardu na území naší MČ. 

7. jednání dne 26. 1. 2015 

Rada MČ po projednání odsouhlasila: 

- vypovězení smlouvy o dílo se spol. PP - SERVIS Plzeň, s.r.o. na stavbu 

„Zázemí ďáblického parku II.“ 

Rada MČ dále projednala: 

- kontrolní řád a pověřila tajemníka zapracováním připomínek 

- a pověřila p. tajemníka připravením podkladů k vyhlášení záměru na 

pronájem prostor Obecního domu 

- navržený plán přípravy rozpočtu MČ pro rok 2015 

Rada MČ byla informována: 

- o investičních akcích pokračujících do roku 2015 a vzala na vědomí 

seznam ukončených investičních akcí v roce 2014. 
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- o přehledu dlužníků 

- o zápisu z jednání Komise životního prostředí a dopravy 

8. jednání dne 9. 2. 2015 

Rada MČ po projednání odsouhlasila: 

- odpisový plán ÚMČ a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

- vyvěšení vlajky Tibetu v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ 

dne 10.3. 

9. jednání dne 23. 2. 2015 

Rada MČ po projednání odsouhlasila: 

- výměnu oken v budově TJ Ďáblice 

- mandátní smlouvu na autorský dozor či konzultace při stavbě „Zázemí 

Ďáblického parku“ se společností Architekti Headhand s.r.o. 

- objednání projektových prací na úpravu projektu „Zázemí Ďáblického 

parku“ od spol. Architekti Headhand s.r.o. ve výši 42.000 Kč dle předložené 

cenové nabídky 

Rada vzala na vědomí: 

- směrnici ZŠ a MŠ – Podmínky k přijetí dítěte k plnění povinné školní 

docházky do ZŠ ve školním roce 2015/2016 

- směrnici ZŠ a MŠ – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do 

MŠ pro školní rok 2015/2016 

- zprávu Kontrolního výboru 

- zprávu Finančního výboru 

- zprávu Komise životního prostředí a dopravy. 

Rada MČ byla informována: 

- o účetních a legislativních změnách u dotací a darovacích smluv 
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10. jednání dne 9. 3. 2015 

Rada MČ po projednání schválila: 

- zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební 

úpravy ZŠ Praha-Ďáblice“ 

Rada vzala na vědomí: 

- harmonogram plánované opravy komunikace Hřenská 

- zánik mandátu člena zastupitelstva Bc. Marcela Janka 

Rada prohlásila: 

- Ing. Mgr. Martina Tumpacha členem zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice ode 

dne 4. 3. 2015 

11. jednání dne 16. 3. 2015 

Rada MČ po projednání odsouhlasila: 

- zprávu hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ 

k 31. 12. 2014 

- vyřazení movitých předmětů v souladu s písemnými protokoly ústřední 

likvidační komise MČ, a to dle rekapitulace uložené ve složce inventura 

2014 

- způsob vypořádání movitých věcí (dle schválení ULK) pro příslušná 

inventarizační místa 

Rada vzala na vědomí: 

- návrh rozpočtového výhledu na období 2016 – 2020 

- zprávu Komise životního prostředí a dopravy 

Rada MČ byla informována: 

- o výsledcích jednání Komise výstavby a investic ze dne 9. 3. 2015 

12. jednání dne 30. 3. 2015 

Rada MČ po projednání schválila: 

- zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zázemí 

Ďáblického parku“ 

Rada odsouhlasila: 
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- výpověď nájemní smlouvy s Pionýrskou skupinou Rozmarýn z důvodu 

neplacení smluvního nájmu 

Rada jmenovala: 

- paní Zuzanu Remišovou za člena Komise životního prostředí a dopravy. 

13. jednání dne 13. 4. 2015 

Rada MČ po projednání odsouhlasila: 

- cenovou nabídku fy Pražské služby a.s. na provedení blokového úklidu 

komunikací MČ ve výši 18.150 Kč s DPH 

- objednání velkoobjemových kontejnerů na odpad pro rok 2015 

u společnosti .A.S.A., spol. s r.o. dle Smlouvy o nakládání s odpady a 

přepravě odpadů, ve znění posledního dodatku 

- objednání zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby – sestavení 

zadávací dokumentace objektu Obecního domu, a to u společnosti A.LT 

ARCHITEKTI v.o.s. v souhrnné výši 257.830 Kč s DPH. 

Rada rozhodla: 

- o vypovězení Rámcové smlouvy na poskytování služeb mobilního 

operátora O2 Czech Republic a.s. 

Rada MČ po projednání schválila: 

- účetní závěrku Městské části Praha Ďáblice za rok 2014 

 -účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ U Parkánu 17 za rok 2014 

- návrh rozdělení hospodářského výsledku PO Základní škola a mateřská 

škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 v poměru 80% do rezervního fondu 

a 20% do fondu odměn 

Rada MČ byla informována: 

- o podání projektové žádosti „Ďáblický drak“. 

14. jednání dne 27. 4. 2015 

Rada MČ po projednání schválila: 

- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

mezi MČ Praha-Ďáblice a společností O2 Czech Republic, za kterou jedná 

společnost ProtelPro na základě plné moci. 
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- dodatek č. 1 Mandátní smlouvy mezi MČ Praha-Ďáblice a společností TNT 

Consulting s.r.o. na služby spojené se získáním a čerpáním dotace z OPŽP 

u projektu „MČ Praha-Ďáblice - Zateplení a výměna oken ZŠ U Parkánu 17“. 

- ukončení školního roku v ZŠ Ďáblice dne 19. 6. 2015 z důvodu přestavby 

ZŠ U Parkánu 

- rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2015 v objemu zvýšení 

příjmů o 408.800 Kč a výdajů o 408.800 Kč na základě změny dotačních 

vztahů. 

Rada MČ po projednání odsouhlasila: 

- podpis smlouvy o propagaci MČ Praha-Ďáblice se společností Kolektory 

Praha, a.s. 

- žádost o zábor veřejného prostranství pro zázemí divadelního rytířského 

představení Excalibur ve dnech 2. - 3. 5. 2015. 

Rada vzala na vědomí: 

- rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu MČ na rok 2015 v objemu zvýšení 

příjmů o 26.405.800 Kč a výdajů o 26.405.800 Kč na základě změny 

dotačních vztahů. 

Rada MČ pověřila: 

- Martina Tumpacha k zastupování MČ Praha-Ďáblice ve věci akce 

Revitalizace Mratínského potoka. 

15. jednání dne 11. 5. 2015 

Rada MČ po projednání schválila: 

- rozpočtové opatření č. 3; 

- cenovou nabídku společnosti Jiří Fišer na výsadbu, údržbu a kácení stromů 

ve výši 38.510,- Kč; 

- cenovou nabídku společnosti Jiří Fišer na výsadbu keřů v parku U Prefy ve 

výši 10.672,- Kč; 

- cenovou nabídku společnosti A.LT Architekti na projektové a inženýrské 

činnosti – doplnění dokumentace pro provedení stavby o audio pro sál, a to 

ve výši 18.000 Kč bez DPH; 

- povolení předzahrádky restaurace na Růžku, a to na dva měsíce. 
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16. jednání dne 25. 5. 2015 

Rada MČ po projednání odsouhlasila: 

- zahájení jednání o změně trasy linky 349, která Ďáblicemi pouze projíždí, a 

pověřila starostu a zástupce podnikat kroky pro zajištění opravy, případně 

generální rekonstrukce Ďáblické ulice; 

- návrh Závěrečného účtu MČ Praha-Ďáblice za rok 2014. 

Rada vzala na vědomí: 

- zápis z jednání Komise životního prostředí a výstavby; 

- zápis z jednání Kontrolního výboru. 

Rada MČ po projednání schválila: 

- cenovou nabídku společnosti Architekti Headhand s.r.o. na přípravu 

podkladů pro grant Nadace Proměny, a to ve výši 18.000 Kč bez DPH; 

- cenovou nabídku společnosti Krostav s.r.o. na sanaci stávajících podlah 

v nově rekonstruovaných, dispozičně měněných prostorách ZŠ, a to ve výši 

286.157,48 Kč s DPH. 

Rada projednala: 

- návrh na opravu neprůjezdné části cyklotrasy z Ďáblic směrem na Zdiby 

v lokalitě Statková; možnost úpravy chodníků, resp. obrubníků pro snazší 

přejezdy kočárky či vozíky do Březiněvsi podél ulice Ďáblická. 

Rada MČ byla informována: 

- o nutnosti vybavit nové třídy a šatny nábytkem (lavice, židle, šatní 

skříňky); 

- o návrhu na úpravu provozní doby v knihovně v Ďáblicích – úterý 

odpoledne, pátek dopoledne. 

17. jednání dne 8. 6. 2015 

Rada MČ po projednání odsouhlasila: 

- program zasedání Zastupitelstva dne 17. 6. 2015; 

- využití grantové výzvy programu Čistá energie Praha 2015 a doporučuje 

ve všech bytových domech ve vlastnictví MČ výměnu celkem 15 ks kotlů 

starších 12 let; 
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- zřízení sídla ZO ČSCH Praha 8 – Ďáblice na adrese Ke Kinu 159/7, Praha – 

Ďáblice. 

Rada MČ vzala na vědomí: 

- zprávu Komise životního prostředí a dopravy. 

18. jednání dne 22. 6. 2015 

Rada MČ po projednání odsouhlasila: 

- proplacení kompenzačního příspěvku na svoz KO Státnímu pozemkovému 

úřadu; 

- navýšení kapacity tříd do MŠ na 28 žáků pro školní rok 2015/2016. 

Rada MČ po projednání schválila: 

- schválila odměnu za mimořádnou práci ředitelce školy. 

19. jednání dne 8. 7. 2015 

Rada MČ po projednání odsouhlasila: 

- cenovou nabídku společnosti JP Kontakt, s.r.o. na dodání lavic, židlí a 

kateder do nově vybudovaných tříd v ZŠ ve výši 171.916,80 Kč včetně DPH; 

Rada MČ po projednání schválila: 

- poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč Hudebnímu sdružení Ďáblík; 

- rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu MČ na rok 2015; 

- pořízení šatních skříněk do ZŠ Praha – Ďáblice ve výši 472.369,48 Kč s DPH 

- výměnu oken na západní fasádě ZŠ ve výši 445.446,44 Kč s DPH 

- cenovou nabídku společnosti Krostav s.r.o. na vícepráce v rámci zakázky 

Stavební úpravy ZŠ Praha - Ďáblice ve výši 297. 957,66 Kč s DPH.  

Rada MČ po projednání pověřila: 

- M.Stránskou k zastupování MČ Praha-Ďáblice ve věci spolupráce MČ a 

MHMP v oblasti protidrogové prevence. 

Rada MČ byla informována: 

- o plánu prezentace realizace projektu Sotio městské části a veřejnosti 

o 9.9. - veřejná prezentace projektu a dokumentace UR/SP cíleně pro 

zastupitele, radu, komise, ale přístupná pro všechny další zájemce z řad 

veřejnosti  
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o 19.9. - v rámci akce „Zažít Ďáblice jinak“ bude přítomen stánek SOTIO a 

prezentace pro širokou veřejnost 

o 23.9. - prezentace na ZMČ a předložení návrhu Plánovací smlouvy 

Rada MČ vzala na vědomí: 

- žádost DDM Praha 8 o pronájem prostor v Obecním domě. 

20. jednání dne 29. 7. 2015 

Rada MČ po projednání odsouhlasila: 

- žádost pí Novotné o zábor veřejného prostranství pro sousedské slavnosti, 

které se budou konat dne 12. 9. 2015 od 15:00 hod. v ulicích 

Čeňkovská/Ptáčnická. 

Rada MČ po projednání souhlasí: 

- s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 43/1 a nebytového 

prostoru č.p. 15 mezi MČ Praha-Ďáblice a panem Michkem, a to za účelem 

zateplení fasády ZŠ. 

Rada MČ po projednání schválila: 

- nájemní smlouvu na povolení předzahrádky před Balounovou restaurací 

Na Růžku; 

Rada MČ byla informována: 

- o usnesení rady hl. m. Prahy - vyhlášení Celoměstských programů podpory 

využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2016; 

- o neefektivitě mechanického čištění chodníků od plevele a návrhu 

p. tajemníka na příští rok – zajištění chemického postřiku chodníků. 

21. jednání dne 10. 8. 2015 

Rada MČ po projednání odsouhlasila: 

- návrh programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 19. 8. 

2015. 

Rada MČ po projednání souhlasí: 

- s uzavřením Servisní smlouvy k programovému vybavení Codexis se 

společností Atlas Consulting spol. s r.o. na dodání a podporu právního SW 

po dobu tří let, a to v celkové hodnotě 67.000 Kč bez DPH. 
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Rada MČ po projednání schválila: 

- finanční dar ve výši 10.000 Kč na činnost dětského oddílu mladých hasičů 

SDH Ďáblice dle schváleného rozpočtu 2015. 

Rada MČ po projednání neschválila: 

- prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt panu Ing. Kužmovi za stejných 

podmínek na dobu od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017. 

Rada MČ vzala na vědomí: 

- žádost hudební školy YAMAHA o pronájem prostor v Obecním domě; 

- žádost jazykové školy Superb Learning o pronájem prostor v Obecním 

domě na 4 hodiny týdně pro předškolní a školní děti. 

22. jednání dne 24. 8. 2015 

Rada MČ po projednání schválila: 

- návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě; 

- prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt panu Ing. Kužmovi za stejných 

podmínek na dobu od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. 

Rada MČ opřipomínkovala: 

- návrh jednacího řádu ZMČ Praha-Ďáblice. 

23. jednání dne 8. 7. 2015 

Rada MČ po projednání odsouhlasila: 

- návrh programu zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 23. 9. 2015. 

Rada MČ po projednání schválila: 

- platební kalendář na finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu hl. m. 

Prahy na akci „Přístavba a přestavba ZŠ“; 

- cenovou nabídku společnosti Ekola group, spol. s r.o. na projekt akustiky 

funkčního interiéru dvou tříd v ZŠ, a to ve výši 43 000 Kč. 

Rada MČ po projednání stanovila: 

- registrační poplatek čtenáře místní knihovny Praha - Ďáblice pro dospělé 

na 50 Kč, pro děti do 18 let na 25 Kč, a to s účinností od 1. 10. 2015. 

Rada MČ po projednání doporučila: 
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- uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory ze St. fondu ŽP ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí k projektu „MČ Praha-Ďáblice – 

Zateplení a výměna oken ZŠ U Parkánu 17“ mezi Státním fondem životního 

prostředí ČR a MČ; 

- celkovou částku kompenzačního příspěvku za provoz skládky ponechat 

pro rok 2016 na 1.900.000 Kč. 

Rada MČ po projednání souhlasí: 

- s navrhovanou úpravou obecního bytu za předpokladu, že navrhovaná 

dispoziční změna bude provedena na náklady nájemníka; 

Rada MČ dále jednala o: 

- zimní údržbě komunikací; 

- vánoční výzdobě Ďáblic; 

- opravách chodníků MČ v rámci čerpání letošního rozpočtu; 

- změně vlastníka pozemku č. 260/1 – dětské hřiště Kostelecká; 

- zveřejňování podkladů pro veřejná zasedání zastupitelstva na webových 

stránkách MČ; 

- žádosti o finanční příspěvek na opravu techniky SDH. 

Rada MČ byla informována o: 

- návrhu vyhlášky hl. m. Prahy o stanovení pravidel pro pohyb psů; 

- přehledu činnosti SDH za rok 2015; 

- návrhu finančního příspěvku SDH na rok 2016; 

- průběhu kolaudačního řízení 1. etapy + začátku 2. etapy ul. Zářijová, 

Červencová, Srpnová; 

- průběhu kolaudačního řízení SÚ Hřenská, dále o požadavku MČ na obnovu 

zelených pásů narušených dočasnými zastávkami MHD. 

24. jednání dne 5. 10. 2015 

Rada MČ po projednání schválila: 

- poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč Církvi československé husitské 

na pořízení venkovní vitríny; 

- podpisový řád MČ Praha-Ďáblice; 

- jednací řád Rady MČ Praha-Ďáblice. 

Rada MČ po projednání odvolala: 
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- na základě vlastní žádosti paní Remišovou z pozice člena Komise životního 

prostředí a dopravy. 

Rada MČ po projednání souhlasí: 

- s cenovou nabídkou na autorský dozor stavby zateplení ZŠ Praha- Ďáblice 

od společnosti Atelier K2, a to v maximální výši 108.900 Kč s DPH, která byla 

poptána na základě čl. 11 odst. 3 směrnice č. 3 o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu; 

- s pořizováním pravidelné fotodokumentace Ďáblic panem Veselým. 

Rada MČ byla informována o: 

- aktuálním změnovém listu ze stavby Zateplení šaten SK Ďáblice; 

- proběhlé magistrátní kontrole, která byla bez závad; 

- jednání svazu městských částí hl. m. Prahy; 

- činnosti neformálního sdružení Starostové pro Okruh, kterého členy jsou 

starostové obcí a městských částí dotčených plánovanou stavbou okruhu 

HMP; 

- Komisi Rady hl. m. Prahy pro fond Rozvoje sociálního bydlení na území hl. 

m. Prahy, jejímž cílem bude stanovit pravidla čerpání z fondu sociálního 

bydlení. 

25. jednání dne 19. 10. 2015 

 Rada MČ po projednání schválila: 

- cenovou nabídku společnosti Krostav s.r.o. na vícepráce v rámci zakázky 

Stavební úpravy ZŠ Praha – Ďáblice ve výši 218.292 Kč bez DPH; 

- cenovou nabídku společnosti Vanderlaan s.r.o. na vícepráce v rámci 

zakázky Zateplení fasády ZŠ Praha-Ďáblice v maximální výši 670.424,59 Kč 

bez DPH (byly způsobeny především nutnými úpravami technologických 

postupů vyplývajících ze skutečného stavu a provedení původního zateplení 

a ztížených prováděcích podmínek západní fasády); 

- projekt nutných oprav 2 bytů v BD Ďáblická 339. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- návrh smlouvy o nájmu sportovního areálu s SK Ďáblice z.s.; 

- informace o cíli spolku Otevřená města, z.s., a o průběhu jeho zakládání 

obsažené v důvodové zprávě. 
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Rada MČ po projednání souhlasí: 

- s předloženým návrhem programu 8. veřejného zasedání ZMČ Praha-

Ďáblice; 

- s vyjádřením k posouzení vlivu „Koncepce letecké dopravy pro rok 2015–

2020“ na životní prostředí, které za MČ Praha-Ďáblice zaslal starosta 

Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní 

prostředí a integrované prevence; 

- se záměrem na zhotovení štěrkové cesty mezi ulicemi Osinalická – 

Hřenská; 

- s návrhem tajemníka úřadu na jmenování inventarizačních komisí pro 

zajištění inventarizace MČ Praha-Ďáblice za rok 2015. 

Rada MČ byla informována o: 

- havarijním stavu herního prvku „hrad Karlštejn“ na hřišti U Holců; oprava 

vč. certifikátu by byla nákladná a rovnala by se prakticky novému pořízení, 

proto Rada rozhodla o demontáži prvku a pořízení nového bude řešeno 

komplexně v rámci úprav Zázemí ďáblického parku v příštím roce. 

- jednání o úplatném nabytí části pozemku par.č. 1646/1 v k.ú. Ďáblice (Na 

Blatech) do vlastnictví hl. m. Prahy v rámci stavby komunikace a osvícení na 

Blatech; 

- o změnách v územním plánu – výstavba RD na Blatech; 

- aktualizaci Plánu aktuálního odpadového hospodářství HMP (význam 

dokumentu pro Ďáblice – další provoz a prodlužování skládky v Ďáblicích); 

- ustavujícím prohlášení pracovního uskupení starostů „STAROSTOVÉ PRO 

OKRUH“; o podání návrhu na zrušení části Aktualizace zásad územního 

rozvoje hl. m. Prahy, které podaly MČ sdružené v této pracovní skupině; 

- schválení změny v ZHMP – výstavba RD a viladomů v lokalitě Spoje; 

- podání druhého podnětu na prověření dodržování provozního řádu a 

ostatní provozní dokumentace skládky v Ďáblicích; 

- stížnosti podané občanem na ZMČ, která byla vyřešena a bylo zajištěno, 

aby těžká auta nejezdila kolem školy; 

- projektu revitalizace prostor MHD, zlepšování prostředí pro cestující – 

o zaslání požadavku na revitalizaci zastávky Květnová, která slouží i pro 

návštěvníky hvězdárny v Ďáblicích. 
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26. jednání dne 9. 11. 2015 

Rada MČ po projednání schválila: 

- prodloužení nájemních smluv dvěma občanům na obecní byty; 

- cenovou nabídku společnosti XEDOS s.r.o. na opravu dlažby u objektu SK 

Ďáblice v maximální výši 35.500 Kč bez DPH. 

Rada MČ po projednání souhlasí: 

- s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu mezi společností KOŇSKÁ 

LOUKA ĎÁBLICE s.r.o., MČ Praha-Ďáblice a panem Bc. Ondřejem Bačinou, a 

to za účelem zemědělského hospodaření; 

- s případnou výstavbou nafukovací sportovní haly na pozemcích parc. 

č. 1731/6 a 1729/527, které jsou ve svěřené správě MČ Praha-Ďáblice. 

Rada MČ byla informována o: 

- odejmutí správy svěřené věci z MČ Praha-Ďáblice – tlaková kanalizace MČ; 

- kladných i záporných ohlasech na autobusové linky 349 a 369, které 

projíždějí MČ; 

- jednání ZHMP dne 5. 11. 2015, kde byla schválena změna ÚP Z1915/07 na 

výstavbu RD a viladomů v lokalitě Spoje. 

27. jednání dne 23. 11. 2015 

Rada MČ po projednání schválila: 

- rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu MČ na rok 2015; 

- knihovní řád Obecní knihovny Praha-Ďáblice; 

Rada MČ byla informována o: 

- hledání vhodného provozovatele Zázemí parku – o užívání objektu budou 

probíhat další konzultace, kterou budou ukončeny na konci ledna 2016. 

28. jednání dne 30. 11. 2015 

Rada MČ po projednání schválila: 

- rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu MČ na rok 2015; 

- poskytnutí finančních darů občanům; 
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- úhradu příspěvku za svoz komunálního odpadu ve výši poplatkové 

povinnosti na 2. pololetí 2015 dle seznamu odsouhlaseného správcem 

poplatku (MHMP). 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s předloženým návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-

Ďáblice; 

- s návrhem rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2016; 

- s umístěním stavby a s výjimkou umístění stavby na parc. č. 519 v k. ú. 

Ďáblice; 

- s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě mezi MČ Praha-Ďáblice a obcí 

Hovorčovice o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ze dne 30. 5. 

2012; 

- s cenovou nabídkou společnosti Ing. Jan Pumpr - ADVEZ ve výši 69.900 Kč 

s DPH na administraci veřejné zakázky „Dostavba a přístavba ZŠ“; 

- s odpisem pohledávky za místní poplatek ze psů vůči paní M.M. ve výši 

8.250 Kč na základě předložené důvodové zprávy.  

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- veřejně prospěšnou stavbu MÚK PPO/Veselská – napojení komerčního 

areálu Letňany – Veselská; 

- výsledky měření hluku v ulici Ďáblická; 

- návrhy stavebních úprav jednotlivých lokalit v rámci projektu Bezpečné 

cesty do školy a požaduje projednání návrhů v komisi výstavby a investic. 

Rada MČ po projednání jmenovala: 

- paní Taťjanu Zapletalovou členkou letopisecké komise. 

Informace radních: 

- starosta radě předložil zprávu o výsledku 24 hodinového měření hluku 

z komunikace ulice Ďáblická; 

- starosta radě přečetl dopis Ing. Radka Lacka, radního hl. m. Prahy, týkající 

se přípravy metodického postupu k použití prostředků fondu Rozvoje 

sociálního bydlení na území Prahy; 

- návrh na jiné využití příspěvku na komunální odpad. 
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29. jednání dne 14. 12. 2015 

Rada MČ po projednání schválila: 

- odměnu za mimořádnou práci ředitelce školy Mgr. I. Horáčkové; 

- rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu MČ na rok 2015; 

- návrh dodatku č. 1 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Zateplení a 

výměna oken ZŠ U Parkánu 17“; 

- prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt v ul. Legionářů 88/51 na dobu 

od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016; 

- záměr zakázat průjezd tranzitní nákladní dopravy nad 3,5t na 

komunikacích Šenovská, U Parkánu, Na Štamberku, Spořická; 

- cenovou nabídku společnosti Vanderlaan s.r.o. na vícepráce v rámci 

zakázky Zateplení fasády ZŠ Praha-Ďáblice v max. výši 150.000 Kč včetně 

DPH. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- vyjádření MČ Praha-Ďáblice k návrhu koncepce a vyhodnocení vlivu na 

životní prostředí Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – 

CZ01, zaslané Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na 

životní prostředí a integrované prevence. 

Rada MČ po projednání pověřila: 

- starostu poptáním cenové nabídky od provozovatele stávající kotelny v ZŠ 

na zajištění přepravitelné kotelny pro ZŠ v době stavebních úprav. 

Informace radních: 

- p. tajemník informoval radní o pozastavení návrhu obecně závazné 

vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na 

území hlavního města; 

- p. starosta informoval o zneužívání kontejnerových stání v Praze; 

- p. starosta informoval o plánované výstavbě obchodního domu Decathlon 

v oblasti nákupní zóny Tesco Letňany. V souvislosti s plánovanou výstavbou 

bude nutné řešit i hlukovou zátěž v lokalitě. 

30. jednání dne 21. a 23. 12. 2015 

Rada MČ po projednání schválila: 

- poskytnutí finančních darů za činnosti ve prospěch městské části; 
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- směrnici č. 4 o poskytování tuzemských cestovních náhrad zaměstnanců 

ÚMČ; 

- cenovou nabídku společnosti Ekola Group, spol. s r. o. na návrh 

zabezpečení akustické pohody učeben v prostorách pod tělocvičnou ve výši 

74.000 Kč bez DPH; 

- rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ na rok 2015. 

Rada MČ po projednání souhlasí: 

- s uzavřením Dohody o členství v jednotce Sboru dobrovolných hasičů 

Ďáblice mezi MČ a členy jednotky SDH Ďáblice. 

Rada MČ po projednání stanovila: 

- výši osobního příplatku k základnímu tarifu platu vedoucí Finančního 

odboru, a to s platností od 1. ledna 2016.  
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Zastupitelstvo městské části Praha-Ďáblice 

3. veřejné zasedání ZMČ dne 25. 3. 2015 

Kontrola zápisu – byl jednohlasně schválen. 

Složení slibu nových zastupitelů MČ Praha-Ďáblice. Ing. Mgr. Martin 

Tumpach (ČSSD) a Mgr. Michal Soukup (ODS) složili zákonem předepsaný 

slib. 

Volba člena Rady MČ Praha-Ďáblice. V tajné volbě byl Ing. Mgr. Martin 

Tumpach zvolen 12 hlasy za člena Rady MČ Praha-Ďáblice. 

Návrh kandidáta na přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 8. 

Zastupitelstvo 15 hlasy podpořilo Mgr. Kateřinu Soukupovou. 

Rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2015. Po projednání byl schválen 

původní rozpočet s navýšením 25 tisíc Kč pro TJ Ďáblice. 

Rozpočet VHČ MČ Praha-Ďáblice na rok 2015 – byl jednohlasně schválen.  

Rozpočtový výhled na rok 2016-2020 – byl jednohlasně schválen.  

Zpráva hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ 

Praha-Ďáblice k 31. 12. 2014. Zastupitelstvo po projednání zprávu 

jednohlasně schválilo. 

Poskytnutí účelové dotace SDH - bylo jednohlasně schváleno.  

Poskytnutí účelové dotace TJ Ďáblice – bylo schváleno 14 hlasy.   

Poskytnutí účelové dotace ČSOP - bylo jednohlasně schváleno.  

Operační program životního prostředí - akce „Zateplení fasády ZŠ Praha-

Ďáblice“. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí zprávu 

o průběhu prací. 

Dotace z rozpočtu hl. města Prahy (kap. 10) – akce „Stavební úpravy ZŠ 

Praha-Ďáblice“. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí zprávu 

o průběhu prací. 

Odsvěření kanalizace Na Blatech. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo 

odsvěření veškerého zbylého vodohospodářského majetku 

(vodohospodářských staveb) v majetku městské části v k.ú. Ďáblice ze 

správy MČ Praha-Ďáblice, a jeho předání hl. m. Praze. 
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Žádost paní Belayové o přímý úplatný převod nemovitého majetku. 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo záměr prodat pozemek parc. 

č. 62/2 o výměře 63 m2. 

Informace starosty a zastupitelů: 

- složení Komisí Rady MČ Praha-Ďáblice – pan starosta informoval 

o kompletních sestavách jednotlivých komisí Rady MČ; 

- k činnostem výborů ZMČ - starosta konstatoval, že výbory budou 

pokračovat v praxi, která probíhala i v minulém volebním období, tzn. že FV 

a KV si stanoví svůj plán činností a své priority a dle jednacího řádu budou 

oba výbory předkládat jednou za rok zprávu o své činnosti; 

- Směrnice o zakázkách malého rozsahu - směrnice byla vyhotovena na 

základě obecných pravidel na doporučení auditorské skupiny MHMP; 

- rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2014 – pan 

starosta informoval o opatření přijaté Radou MČ ke konci roku 2014; 

- rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2014 - pan 

starosta informoval o opatření přijaté Radou MČ ke konci roku 2014; 

- zřízení termínovaných vkladů – pan starosta informoval o proběhlém 

výběrovém řízení a opětovném zřízení dvou krátkodobých termínovaných 

vkladů; 

 - Územně analytické podklady – pan starosta informoval o projednání 3. 

aktualizace ÚAP, na základě toho MČ zopakovala své připomínky a podněty 

z 2. aktualizace a opět je aktuálně podala; 

- zpráva o proběhlém auditu hospodaření za rok 2014 – pan starosta 

informoval o kontrole hospodaření MČ, kterou ve dvou etapách zajišťovala 

kontrolní skupina MHMP, konečná zpráva z kontroly bude zaslána do dvou 

měsíců. 

Diskuze: 

- představil se nový zastupitel Mgr. Michal Soukup; 

- Ing. Sládek pozval přítomné na fotbalová utkání fotbalového oddílu SK 

Ďáblice; 

- paní Beranová pozvala přítomné na zářiovou výstavu chovatelů. 
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4. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 13. 5. 2015 

Rozpočtové opatření č. 1 a 2 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2015 byla 

pro projednání schválena. 

Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 8. Mgr. K.Soukupová byla 

odsouhlasena předsedou obvodního soudu a zastupitelé ji zvolili do funkce 

přísedící OS pro Prahu 8. 

Prodej pozemku parc. č. 62/2 v k.ú. Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po 

projednání schválilo prodej pozemku o výměře 63 m2 za celkovou cenu 

285.000 Kč. 

Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům. Zastupitelstvo schválilo výši 

odměn neuvolněným zastupitelům ve znění Nařízení vlády č. 52/2015 Sb.. 

Rámcová smlouva na údržbu veřejné zeleně MČ Praha-Ďáblice. 

Zastupitelstvo pověřilo starostu MČ uzavřením rámcové smlouvy se 

společností Bonsoft s.r.o., v ceně do 1.311.000,40 Kč bez DPH. 

Informace starosty a zastupitelů: 

- složení Komise Životního prostředí a dopravy - pí Dohnalová informovala 

o nové člence komise, paní Zuzaně Remišové 

- k možnosti získání zvonu pro MČ Praha-Ďáblice – pan starosta informoval 

o možnosti získání zvonu 

- k cyklostezce - pan starosta informoval o možnosti propojení a 

financování cyklostezky v rámci hl. m. Prahy 

- k dokončení komunikace a osvětlení v ul. Červencová a přilehlých ulicích – 

pan starosta informoval o tom, že probíhají jednání o dokončení uvedených 

ulic a jejich osvětlení 

- k opravě komunikace U Červeného mlýnku x Blata – pan starosta odkázal 

na pana Tomance, který se problémem zabývá 

- o nových stavebních pracích na Blatech v k. ú. Čakovice – pan starosta 

informoval o zahájených nových stavebních pracích na Blatech v k.ú. 

Čakovice a o spolupráci se starostou MČ Čakovice ohledně informací 

o uvedených stavbách. 

Diskuze. V rámci diskuze občanů vystoupil pan Rexa a diskutoval se 

zastupiteli MČ o výběrových řízeních na přestavbu školy, zateplení školy, 

nového pracovníka ÚMČ na referát životního prostředí, o soudních sporech 

vedenými MČ a o novém webu MČ.  
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Zastupitelé dále diskutovali o fungování Městské policie v obci a o nových 

„modrých autobusech“ projíždějících obcí. 

Ing. Mgr. Sládek informoval, že valná hromada SK Ďáblice schválila od 1. 7. 

2015 nový název fotbalového klubu na SK Ďáblice z.s., předsedou klubu 

zůstává pan Michal Mošnička. 

5. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 17. 6. 2015 

Kontrola zápisu. Po diskusi byl zápis ze 4. veřejného zasedání ZMČ schválen. 

Volný mikrofon. Paní Beranová informovala o výstavě chovatelů 

naplánované od 11. do 13. 9. 

Pan Křížek vystoupil ve věci velkého nárůstu bezdomovců v Ďáblicích, 

uvedl, že veřejné prostranství na křižovatce ulic Kokořínská a U Prefy je ve 

velmi špatném stavu (vzhledem k užívání bezdomovci).  Naproti poště jsou 

uschlé stromy, o které není pečováno. – Pan zástupce starosty Lonek 

konstatoval, že jde o celostátní problém, bude podán návrh na posílení 

Městské policie v Ďáblicích. Pan starosta apeloval na větší iniciativu ze 

strany občanů. 

Schválení závěrečného účtu MČ Praha-Ďáblice za rok 2014. Zastupitelé 

závěrečný účet schválili bez výhrad. 

Svěření kompetencí Radě MČ Praha Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po 

projednání pověřilo Radu MČ Praha-Ďáblice - k rozhodování o veřejných 

zakázkách, u nichž předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřesáhne 

1 mil. Kč (bez DPH), v případě havárie nebo krizového rozhodnutí 2 mil. Kč 

(bez DPH); - k rozhodování o rozpočtových opatřeních, která se týkají 

zapojení účelových dotací z prostředků hl.m. Prahy do rozpočtu MČ 1,2 mil. 

Kč - k rozhodování o rozpočtových opatřeních (mimo výše popsané) do výše 

pětiset tisíc Kč. 

Mimosoudní vyrovnání  ve sporech sp.zn. 28C 149/2014 a 28C148/2014. 

Zastupitelstvo MČ po projednání souhlasí s návrhem, aby MČ Praha-Ďáblice 

jako žalovaná ve sporech s panem Foučkem jednala o mimosoudní dohodě 

vedoucí k ukončení těchto sporů. 
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Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2015. 

Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí RMČ schválené 

rozpočtové opatření. 

Nabídka darování pozemku p.č. 1732/13. Zastupitelstvo po projednání 

souhlasí s převzetím darovaného pozemku. 

Zpráva Kontrolního výboru. ZMČ vzalo zápis na vědomí. 

Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2015. 

Zastupitelstvo RO schválilo.  

Transparentnost investičních akcí MČ Praha-Ďáblice. ZMČ po projednání 

tento bod neschválilo. 

Informace zastupitelů a tajemníka: 

Rekonstrukce a fasáda školy. Pan starosta informoval, že Rada hl. m. Prahy 

schválila přesun části investiční dotace na přístavbu ZŠ do neinvestičních 

prostředků, za které budou vybaveny 2 třídy, realizuje se nákup lavic, 

kateder, šatních skříní apod. 

Chystané organizační změny. Pan tajemník informoval o nové organizační 

struktuře úřadu. V rámci změn jsou vytvořena 2 systemizovaná místa - 

rozpočtář a technicko-hospodářský pracovník. Zároveň dojde ke sloučení 

pozice referenta evidence obyvatel a finančně-správního. Celkové mzdové 

prostředky úřadu nebudou navýšeny. 

Probíhající rekonstrukce vozovek a osvětlení ulic Červencová, Srpnová, 

Zářijová. Pan zástupce starosty informoval o probíhající rekonstrukci 

komunikací a oznámil, že veškeré informace jsou zveřejněny na webu MČ. 

Odsvěření kanalizace Na Blatech. Pan starosta předložil zastupitelům 

aktualizovaný přehled vlastníků nemovitostí, přes které vede odsvěřovaná 

kanalizace. 

Informace k výstavbě nového obecního domu a radnice. Pan starosta 

informoval o již vykonaných a chystaných činnostech souvisejících 

s výstavbou. 
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6. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 19. 8. 2015 

Zateplení a výměna oken SK Ďáblice. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu 

o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu a vyslovilo souhlas 

s provedením akce ve výši maximálně 2.200.000 Kč s DPH. 

Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2015.  

Zastupitelé po projednání schválili RO, které vycházelo především z potřeb 

financovat akci Zateplení a výměna oken šaten SK Ďáblice. 

Informace starosty a zastupitelů: 

Připomínky ke stavebním předpisům a návrhu změn ÚP. Pan starosta 

informoval o připomínkách městské části ke stavebním předpisům a 

k návrhu změn Územního plánu hl. m. Prahy  Z-2832/00. 

Harmonogram veřejného projednávání laboratoře SOTIO. Pan starosta 

informoval o plánovaném veřejném projednávání výstavby laboratoří 

SOTIO 

- 9. 9. 2015 - veřejná prezentace projektu a dokumentace UR/SP cíleně pro 

zastupitele, radu, komise, ale přístupná pro všechny další zájemce z řad 

veřejnosti;  

- 19. 9. 2015 - v rámci akce „Zažít Ďáblice jinak“ bude přítomen stánek 

SOTIO a prezentace pro širokou veřejnost; 

- 23. 9. 2015 - prezentace na ZMČ a předložení návrhu Plánovací smlouvy. 

Projekt ART REZIDENCE. Pan starosta informoval o plánovaném projektu 

společnosti ART REZIDENCE, který navazuje na projekt SOTIO. 

Jednání se zástupci ROPID. Pan starosta informoval o jednání se zástupci 

ROPID a starostů dotčených obcí k integraci pražské a středočeské dopravy. 

Požádal o zjištění reakcí a podnětů od občanů k problematice tzv. 

„modrých autobusů“ a zdůraznil snahu městské části o odklon trasy linky 

č. 349 na Cínoveckou ulici. 

Zázemí Ďáblického parku. Pan starosta informoval o opakovaném 

výběrovém řízení na zhotovitele, jehož vítězem se stala firma Šulc a syn. 

Stavební práce v ZŠ. Pan starosta informoval o již vykonaných a chystaných 

činnostech souvisejících s rekonstrukcí a přístavbou ZŠ. 

Projekt Nadace Proměny. Pan starosta informoval o účasti MČ na projektu 

Nadace Proměny a oznámil, že projekt městské části byl mezi čtyřmi 

z celkového počtu 33, které postoupily do druhého kola. 
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Osvětlení ulic Červencová, Srpnová a Zářijová. Pan starosta informoval 

o dokončovaných pracích na osvětlení a chodnících. 

Reorganizace úřadu. Pan starosta informoval o ukončených výběrových 

řízeních na nové pozice a představil jména nových zaměstnanců úřadu. 

Akce Zažít Ďáblice jinak. Mgr. Dvořáková informovala o sousedských 

slavnostech „Zažít Ďáblice jinak“, které proběhnou dne 19. 9. 2015 od 14 

hodin v ulicích U Parkánu a Na Štamberku. 

Diskuze. V rámci diskuze informoval Ing. Mgr. Sládek přítomné o dokončení 

umělého osvětlení na hřišti. Ing. Rexa vyjádřil obavy nad reálností dostavby 

ZŠ v budoucích letech. 

7. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 23. 9. 2015 

Volný mikrofon. Paní Beranová poděkovala za uskutečnění akce „Zažít 

město jinak“ a požádala o včasné informování o podobných akcích. Pan 

Michek vystoupil ve věci velkého nárůstu těžkých nákladních aut 

v památkové zóně a dotázal se, proč MČ Ďáblice nemá jediný zpomalovací 

retardér. Dále upozornil, že ROPID v minulém roce měnil jízdní řád 14x a 

letos tomu je podobně.  

Realizace projektu SOTIO. Ing. Vávra, zástupce společnosti Areál Ďáblice 

s.r.o., vysvětlil změnu, která nastala v plánovaném projektu. Společnost 

plánovala v Ďáblicích výstavbu laboratoří pro investora společnost SOTIO 

a.s., ale záměr investora narazil na stavební úřad Prahy 8, kde se začala 

přípravná fáze projektu protahovat až do té míry, že se nedalo odhadnout, 

kdy by bylo možno získat stavební povolení. Na základě této nejistoty se 

investor rozhodl postavit laboratoř jinde. Předkupní právo na pozemky pro 

MČ odmítl slíbit. 

Schválení kompenzačního příspěvku za provoz skládky na rok 2016. 

Zastupitelstvo po projednání stanovilo: celkovou částku kompenzačního 

příspěvku za provoz skládky z rozpočtu v roce 2016 ve výši 1.900.000 Kč; 

podmínky pro vyplácení příspěvku: věkovou kategorii pro všechny děti, 

které dovrší v roce 2016 věku od 0 do 15 let a mají trvalý pobyt v MČ Praha-

Ďáblice; výši vyplácené částky na jedno dítě 2.500 Kč; způsob vyplácení 

příspěvků: na základě žádosti v období od 1. 4. do 30. 11. 2016, na děti 
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narozené mezi 1. 11. - 31. 12. 2016 lze podat žádost až do konce ledna roku 

následujícího. 

Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2015. 

Zastupitelstvo vzalo RO na vědomí. 

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí. 

Zastupitelstvo po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu ŽP ČR na akci „MČ Praha-Ďáblice – Zateplení a 

výměna oken ZŠ U Parkánu 17“. 

Pověření dvou členů ZMČ k podepisování doložky. Zastupitelstvo pověřilo 

k podepisování doložky dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze v platném znění pana Ing. Tomáše Dvořáka a pana Ing. Jiřího 

Zajíčka. 

Zveřejňování podkladů pro veřejná zasedání zastupitelstva na webových 

stránkách MČ. Zastupitelstvo po projednání ukládá Radě zveřejňování 

všech podkladů určených pro veřejná zasedání ZMČ Praha-Ďáblice na jejich 

webových stránkách nejpozději 7 dní před konáním veřejného zasedání 

zastupitelstva. 

Zveřejňování podkladů na webových stránkách MČ. Zastupitelstvo MČ po 

projednání ukládá Radě zapracovat do návrhu nového webu MČ a 

jednacího řádu zveřejňování podkladů z přílohy usnesení 61/15/ZMČ; 

vypracovat metodiku zveřejňování podkladů z přílohy usnesení 61/15/ZMČ; 

výstupy dle bodu I. a II. předložit na prosincovém zasedání ZMČ. 

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice. Pan starosta otevřel tento 

bod, v němž navrhl prodiskutovat připomínky k jednacímu řádu dnes a dále 

přerušit projednávání bodu do příštího jednání, kde se bude projednávat 

jednací řád s již navrženými připomínkami. Na základě těchto informací 

proběhla diskuze a tento bod bude schválen na příštím jednání ZMČ. 

Tlaková kanalizace Blata - odsvěření. Pan starosta přítomné seznámil 

s důvodovou zprávou k odsvěření takové kanalizace Blat a navrhl revokovat 

usnesení č. 10/13/ZMČ ze dne 11. 12. 2013, což zastupitelstvo poté učinilo. 

Stížnost občanů na užívání pozemků v ulici U Červeného mlýnku. Pan Ing. 

Niebauer informoval přítomné o stížnosti občanů na užívání pozemků v ulici 

U Červeného mlýnku a požádal pana starostu o využití svého postavení 

zastupitele hl. m. Prahy při řešení tohoto problému. 

Zápis z jednání Kontrolního výboru. Zastupitelstvo ho vzalo na vědomí. 
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Informace starosty a zastupitelů: 

Územní změna. Pan starosta informoval přítomné o územní změně pole na 

úpatí Ládví a uvedl, že materiál, ve kterém bylo požádáno zastavět větší 

čtvrtinu celé louky k výstavbě rodinných domů, komise rady pro územní 

rozvoj nedoporučila projednávat.  

Mimosoudní řešení s bývalým tajemníkem p. Foučkem. Pan starosta 

informoval o dnešním soudu s panem Foučkem a uvedl, že jednání bylo 

odročeno, jelikož druhá strana předložila svá vyjádření v okamžiku zahájení 

soudu.  

Zasedání zastupitelstva. Pan starosta informoval přítomné, že příští 

zasedání zastupitelstva bude pravděpodobně dne 4. 11. 2015 a představil 

plánované body k jednání. 

Akustika v nových třídách ve škole. Pan starosta informoval přítomné 

o velmi špatné akustice v nových třídách a uvedl, že se začalo jednat 

s firmou EKOLA s.r.o., která udělá oficiální měření. 

Okruh kolem Prahy. Pan starosta přítomné informoval, že v těchto dnech 

bude podán návrh na zrušení části aktualizace zásad územního rozvoje, 

které řeší severní část Okruhu. Zároveň přislíbil poskytnutí oficiálních 

materiálů, jakmile budou k dispozici. 

Skládka. Pan starosta informoval přítomné o špatném navážení na skládku, 

kde se domnívá, že je porušován řád a integrované povolení.  Byl podán 

okamžitý podmět na odbor přírody. Dále informuje, že A.S.A. má zájem 

vytvořit sběrný dvůr.  

Pan zástupce Lonek informoval přítomné, že mezi pozemky Central Group a 

zdí Ďáblického hřbitova vlastník pozemku předběžně plánuje postavit velké 

parkoviště pro místní rezidenty. Dále informoval, že v příštím roce by měly 

v rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy být peníze na vybudování nové 

cyklostezky. 

Pan Ing. Sládek informoval přítomné, že započaly práce na zateplení šaten 

SK a požádal pana starostu, aby poděkoval panu Dytrychovi za spolupráci.  
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8. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 2. 11. 2015  

Volný mikrofon. Paní Stroblová požádala, aby občané Ďáblic byli více 

informováni o skládce v Ďáblicích. 

Smlouva o nájmu sportovního areálu mezi MČ a SK Ďáblice z.s. Zastupitelé 

po podrobné diskusi smlouvu schválili. 

Předání kompresorové stanice tlakové kanalizace umístěné na pozemku 

parc. č. 1729/126 z majetku ÖMV ČR do majetku HMP. Zastupitelé vzali na 

vědomí absolutní neplatnost smlouvy č. 110/2013 ze dne 19. 11. 2013. 

Návrh FV na mimořádný dar zaměstnancům ÚMČ. Zastupitelstvo vzalo 

návrh na vědomí a souhlasí s využitím prostředků určených na platy 

zaměstnanců ÚMČ uspořených v roce 2015 na navýšení odměn 

zaměstnancům. 

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí. 

Zastupitelé odsouhlasili uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SF ŽP ČR 

na akci „Zateplení, výměna oken šaten SK Ďáblice“. 

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice. Byl schválen ve znění 

schválených připomínek. 

Inventarizace majetku MČ za rok 2015. Zastupitelstvo vzalo na vědomí 

jmenování inventarizačních komisí pro zajištění inventarizace MČ Praha-

Ďáblice za rok 2015. 

Informace starosty a zastupitelů: Návrh vyhlášky o stanovení pravidel pro 

volný pohyb psů na území HMP. V Ďáblicích nebyla určena lokalita, kde by 

byl volný pohyb psů povolen. 

Diskuze Pan Ing. Rexa se zeptal, čeho se týká částka 670.000 Kč k zateplení 

školy. Pan starosta zdůvodnil, že nastaly úpravy elektrorozvodů, bylo 

doobjednáno okno na schodiště, strhávalo se původní zateplení fasády a 

proběhly další nepředvídané práce na zateplení fasády. Pan Michek vznesl 

dotaz na zpomalovací retardér v ul. Hřenská. Zástupce starosty konstatoval, 

že patrně v příštím roce bude zpomalovací retardér, jak na ul. Hřenské, tak 

na ul. Šenovské. Předseda SK Ďáblice pan Michal Mošnička poděkoval MČ 

Praha-Ďáblice za zateplení šaten. 
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9. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 16. a 21. 12. 2015  

Kontrola zápisu z 8. veřejného zasedání ZMČ. Zápis byl po zapracování 

připomínek schválen. 

Volný mikrofon:  

- Paní Ouředníčková vznesla v zastoupení své dotazy na: pořízení a údržbu 

zpomalovacích retardérů v Ďáblicích, výši nájemného za pozemek pod 

dětským hřištěm, vysvětlení záměru postavit nafukovací halu, velká 

stručnost zápisů z jednání Rady MČ. 

- Ing. Křížek vznesl připomínky k neúnosnému stavu ve škole a apeloval na 

zastupitele, aby následné stavební úpravy byly důkladně promyšleny i 

z pohledu harmonogramu vyučování a s tím spojených dopadů.  

- Pan Mošnička přítomným vysvětlil, že uvažovaná nafukovací hala na 

fotbalovém hřišti by měla sloužit i pro děti ze školy. Dále dodal, že žádost 

na grant nebyla podána. 

- Paní Stroblová vznesla dotaz, zda by si občan po předešlé domluvě mohl 

vyžádat, aby se veřejného zasedání zúčastnil předseda určitého výboru 

nebo předseda komise. Starosta na výše uvedený dotaz odpověděl, že 

pokud bude na jednání ZMČ bod, který nedokáže zodpovědět, bude osoba, 

které se bod bude týkat, přítomna, případně bude dotaz zodpovězen 

obratem. 

- Vystoupila paní Soukupová (rodič žáka školy), která konstatovala, že kvůli 

navýšení počtu dětí ve škole musí v tělocvičně cvičit dohromady dvě třídy, a 

z tohoto důvodu by bylo dobré tuto situaci řešit. 

Poskytnutí účelové dotace Jednotce sboru dobrovolných hasičů. Zastupitelé 

po projednání schválili tuto dotaci na úhradu provozních nákladů v roce 

2016. 

Poskytnutí účelové dotace SK Ďáblice z.s. Zastupitelé po projednání schválili 

dotaci, která bude využita na úhradu provozních nákladů oddílů fotbalu a 

tenisu v roce 2016. 

Dostavba a stavební úpravy ZŠ. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na 

vědomí záměr projektu „Dostavba a stavební úpravy ZŠ Praha-Ďáblice“. 

Zveřejňování podkladů na webových stránkách MČ. Zastupitelstvo MČ po 

projednání souhlasí se záměrem rozšíření rozsahu zveřejňovaných 

dokumentů a pověřuje zástupce starosty a RMČ k dopracování a ověření 

proveditelnosti metodického pokynu. 
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Zpráva o činnosti finančního výboru. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo 

bez výhrad tuto zprávu na vědomí. 

Zpráva o činnosti kontrolního výboru. Zastupitelstvo MČ po projednání 

vzalo bez výhrad tuto zprávu na vědomí. 

Zpráva o činnosti výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice. Zastupitelstvo 

MČ po projednání vzalo bez výhrad tuto zprávu na vědomí. 

Akceptace podpory ze SFŽP. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na 

vědomí důvodovou zprávu k poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP 

k projektu „Zateplení, výměna oken šaten SK Ďáblice“ a projektu „MČ Praha 

- Ďáblice – Zateplení a výměna oken ZŠ U Parkánu 17“ mezi Státním 

fondem životního prostředí ČR a MČ Praha-Ďáblice; schvaluje přijetí této 

podpory; ukládá Radě MČ tuto podporu přijmout a schválit rozpočtové 

opatření týkající se jejího přijetí. 

Rozpočtová opatření č. 7, 8, 9, 10 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 

2015. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo tato RO na vědomí.  

Příspěvek na svoz komunálního odpadu za rok 2015. Zastupitelstvo MČ po 

projednání vzalo na vědomí úhradu příspěvku ve výši poplatkové povinnosti 

na 2. pololetí 2015 správci poplatku (MHMP). 

Dary občanům za přispění k rozvoji obce za rok 2015. Zastupitelstvo MČ po 

projednání vzalo na vědomí radou MČ schválené dary občanům za přispění 

k rozvoji obce v roce 2015. 

Schválení rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2016.  Zastupitelstvo MČ po 

projednání schválilo 

rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2016 a uložilo vedoucí finančního 

odboru trvale sledovat čerpání finančních prostředků v souladu se 

schváleným rozpočtem MČ Praha-Ďáblice na rok 2016. 

Schválení rozpočtu VHČ MČ Praha-Ďáblice na rok 2016. Zastupitelstvo MČ 

po projednání schválilo 

rozpočet VHČ na rok 2016. 

Informace starosty a zastupitelů: 

- Pan starosta informoval o dvou akustických měřeních ve veřejném 

prostoru, které proběhly v Ďáblické a Chřibské ulici (měření hlukové zátěže 

z Cínovecké ulice). 
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- Pan starosta informoval přítomné, že v rámci poskytnutých finančních 

prostředků na akci „Zažít Ďáblice jinak“ byl zakoupen 7x pivní set (lavice + 

stůl) a 2x party stan pro potřeby městské části. 

- Pan Mgr. Soukup požádal, aby protokol z akustického měření byl 

zveřejněn na webových stránkách. 

- Pan Ing. Kužma vznesl dotaz k novým radarům v ulici Ďáblická. 

- Pan Ing. Mgr. Sládek informoval přítomné, že na hřišti byla ukončena akce 

„Zateplení šaten SK Ďáblice“. 

- Paní Mgr. Dvořáková všechny přítomné pozvala na akci Ďáblický 

masopust, který se bude konat dne 6. února 2016. Dále uvedla, že v roce 

2016 se neuskuteční Obecní ples z důvodu stavebních prací ve škole. 

- Pan Ing. Niebauer vznesl dotaz ke komunikaci v ul. U Červeného mlýnku, 

kde stále není překop komunikace uveden do původního stavu. Zástupce 

starosty pan Lonek se ujal slova a konstatoval, že byla již odeslána výzva 

k nápravě s termínem uvedení do původního stavu do 23. 12. 2015. 

Diskuze:  

- Paní Stroblová vystoupila s požadavkem, aby se informace o problému 

s hlukovou zátěží v Ďáblicích, vč. výsledků provedeného měření, objevila 

v Ďáblickém zpravodaji. 

- Pan Ing. Rexa sdělil přítomným, že v Komisi výstavby a investic řešili 

protokol o měření hluku v Ďáblicích a uvedl, že Březiněves si měření hluku 

objednala u TSK se zcela jinými výsledky. Dále vystoupil na téma 

zveřejňování podkladů na web. 

- Paní Ouředníčková se dotázala starosty ohledně přehledu pozemků v k.ú. 

Ďáblice, které mají být vydány v rámci církevních restitucí Suverénnímu 

řádu maltézských rytířů. Dále sdělila přítomným, že na listopadovém 

zasedání hl. m. Prahy byla schválena úprava tržního řádu, která se týká celé 

Prahy a od dubna roku 2016 bude platit úplný zákaz podomního prodeje. 

Požádala pana tajemníka, zda by o tom mohl informovat ve zpravodaji. 

- Paní Dohnalová poděkovala všem zastupitelům za spolupráci v tomto roce 

a sdělila, že komise životního prostředí brigádně dala vánoční dárek 

ďáblickým občanům v podobě štěpkou vysypané cesty vedoucí na kraji  

pole kolem díry po VŠUP směrem ke hřbitovu. 

- Na závěr i pan starosta Ing. Růžička poděkoval všem za spolupráci v tomto 

roce a popřál hodně zdraví v roce příštím. 
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Kalendář akcí – 2015 

27. 1.   Ticho kolem hluku 
 
11.-12. 2. Zápis do 1. ročníku ZŠ 
20. 2.   Ukaž, co umíš 
21. 2.   Ples fotbalistů 
 
18. 3.   Zápis do MŠ 
19. 3.   Burza knih 
20. 3.   Sběr starého papíru  
21. 3.   Obecní ples 
23.-27. 3. Humanitární sbírka 
26. 3.   Jarní úklid v okolí hvězdárny 
27. 3.   Velikonoční tvoření 
 
18. 4.   Jarní bojovka 
24. 4.     Jarní posezení seniorů 
25. 4.   Burza rostlin a semen 
30. 4.   Čarodějnice 
 
7. 5.   Pietní akt k uctění památky obětem a umučeným 
12. 5.   Světový den modliteb 
15. 5.   Oslava 115. výročí založení hasičského sboru v Ďáblicích a 50. výročí  
     otevření ďáblického kina 
16. 5.   Orientační běh v Ďáblickém háji 
27. 5.   Vítání občánků 
29. 5.   Noc kostelů 
29. 5.   Koncert při svíčkách 
30. 5.   Bleší trh 
 
3. 6.   Instruktážní cvičení 
6. 6.   Dětský den 
6. 6.   Taneční zábava pod širým nebem 
13. 6.   Jarní výlet seniorů 
 
6.-10. 7.  Kemp fotbalové školy IFS 
13.-17. 7. Kemp fotbalové školy IFS 
20.-24. 7. Letní kemp Veselé míče z Ďáblic 
27.-31. 7. Letní kemp Veselé míče z Ďáblic 
 
3.,10. 9.  Den otevřených dveří Sk Ďáblice 
9. 9.   Laboratoře Sotio v Ďáblicích 
12. 9.   Den evropského dědictví 
14. 9.   Veřejná prezentace projektu ART REZIDENCE 
19. 9.   Zažít město jinak aneb Sousedské slavnosti 
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3. 10.   Podzimní výlet seniorů 
17. 10.  Drakiáda 
17. 10.  Den otevřených sond 
 
7. 11.   Podzimní kurz vaření 
27. 11.  Adventní posezení seniorů 
29. 11.  Adventní koncert v ďáblické kapli 
 
13.-20. 12. Výstava betlémů 
17. 12.  Koncert ZUŠ a Ďáblíku 
24. 12.  Půlnoční bohoslužba 
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Pozvánky na akce 
 

 

Pozvánka na Ples 
Již pošesté se na Vás budeme těšit na PLESE, který bude v sobotu 21. 2. 2015 od 20 
hodin v Základní škole U Parkánu. Letos chceme nabídnout velmi kvalitní hudbu a ve 
spolupráci se společností Porsche Praha-Prosek budeme soutěžit o možnost vyzkoušet si 
novou ŠKODU Fabii a také o řadu dalších zajímavých cen. Vzhledem k tomu, že poslední 
roky máme vyprodáno, rezervujte si lístky na tuto akci co nejdříve na webu 
www.skdablice.eu. Těšíme se na Vás. Michal Mošnička, předseda TJ 
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