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Nejdůležitější události ďáblického roku 2016 

Změna na postu zástupce starosty MČ Praha-Ďáblice 

Dne 12. 1. 2016 rezignoval Martin Lonek na funkci zástupce starosty. 

„Rok ve funkci pro mě byl velmi dobrou zkušeností. Věřím, že se mi 

podařilo, za pomoci svých kolegů ze sdružení VOLBA 2010, zdárně dokončit, 

a zároveň pomoci rozběhnout některé nové projekty, které mohou 

posunout Ďáblice směrem vpřed.“ 

Na 10. veřejném zasedání Zastupitelstva MČ dne 13. 1. 2016 byl novým 

zástupcem starosty zvolen Ing. Mgr. Martin Tumpach z ČSSD. 

Více v kapitolách 3 a 15 (Zastupitelstvo MČ). 

Stavební akce 

V průběhu roku 2016 pokračovala přestavba a přístavba základní školy a 

v září bylo slavnostně otevřeno nové Komunitní centrum Vlna Ďáblice. Díky 

mnoha hodinám jednání našeho starosty Ing. Miloše Růžičky na Magistrátu 

hl. m. Prahy byla většina peněz potřebných na tyto významné stavební akce 

získána z dotací. Více se dočtete v kapitolách 5 a 8. 

Nové vedení ZŠ 

Po třech letech ředitelování předala  Mgr. Iveta Horáčková pomyslné 

žezlo Mgr. Josefu Buchalovi. Spolu s ním se během letních prázdnin ze dvou 

třetin obměnil i učitelský sbor, přibylo více mužů-učitelů. Vzhledem 

k mnoha stavebním úpravám uvnitř i vně budovy nebyl rok 2016 pro vedení 

i zaměstnance vůbec jednoduchý. Vše o škole přináší kapitola 11. 

60 let hvězdárny 

Ačkoliv tato stavba již není v majetku naší městské části, neboť v roce 

1979 byla sloučena s Planetáriem, přesto stále patří k Ďáblicím. Místní 

občané ji v roce 1952 postavili vlastními silami pod vedením Zdeňka Corna, 

vůdčí osobnosti hvězdářského kroužku, učitele a posléze ředitele zdejší 

základní školy. Celá historie hvězdárny je zachycena v kapitole 14. 

 -hm- 
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2. Počasí v průběhu roku 

Rok 2016 sice nepřinesl žádné významné povodně, sucha nebo extrémně 

vysoké teploty po delší období, ale teplota vzduchu si s námi hrála. Celkově 

tak byl uplynulý rok 2016 pro meteosenzitivní jedince zátěžový – počasí 

bylo hodně proměnlivé. 

Sníh i v nižších polohách napadl 5. ledna; extrémní krupobití a silné 

bouřky se vyskytly 24. května, spadlo až 90 mm; silné bouřky byly na konci 

července; tropické a slunečné dny trvaly do poloviny září; první sněžení po 

létě bylo na horách 5. října, v nížinách 10. listopadu. Padlo i několik 

rekordů: 19. 1. Rokytská slať -32,3 °C, 11. 7. Brod nad Dyjí 36,8 °C, 11. 8. 

Praha-Klementinum – minimální teplotní rekord 10 °C, 11. 9. Praha-Karlov 

32,2 °C. 

Leden a únor přinesl jednu z nejteplejších zim v historii měření. Únor 

s průměrnou globální teplotou 13,31 stupně Celsia byl podle NOAA vůbec 

tím nejteplejším únorem od roku 1880. Od druhé půli dubna teploty 

atakovaly hranici 25 stupňů Celsia. V červnu se Českou republikou několik 

dní proháněly silné bouřky s přívalovými dešti. 

V roce 2016 byl počet tropických dní výrazně menší, v srpnu se teploty 

pohybovaly průměrně kolem 23 stupňů Celsia. První polovina září ale byla 

teplotně nadprůměrná, na takřka stovce meteorologických stanic padly 

desítky let staré rekordy. Poté se ochladilo až o deset stupňů, ke konci září 

se teploty opět dostaly vysoko nad průměr. 

V říjnu se v ČR průměrné denní teploty pohybovaly kolem deseti stupňů 

Celsia, začátkem listopadu se ochladilo o přibližně čtyři stupně a v noci se 

teplota pohybovala kolem bodu mrazu. 

-hm- 
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3. Úřad a samospráva MČ 

Rezignace zástupce starosty MČ Praha - Ďáblice 

Dne 12. 1. 2016 jsem rezignoval na funkci zástupce starosty, ze které 

automaticky vyplývá také rezignace na funkci radního. Rok ve funkci pro mě 

byl velmi dobrou zkušeností. Věřím, že se mi podařilo, za pomoci svých 

kolegů ze sdružení VOLBA 2010, zdárně dokončit, a zároveň pomoci 

rozběhnout některé nové projekty, které mohou posunout Ďáblice směrem 

vpřed. 

Můj hlas v RMČ býval osamocen a realita rozložení hlasů a samotných 

hlasování Rady mě manipulovala do jiné role, než která zástupci starosty 

přísluší. Většinové zastoupení radních za STAN umožňuje bez potřebné 

argumentace prosadit jakýkoli jejich návrh, naopak o některých ostatních 

bodech byla snaha vůbec nehlasovat nebo je provázely obstrukce. 

Nepodařilo se mi tedy, mimo jiné, prosadit důležitý systém garantů 

investičních akcí, v rámci kterého by byly stanoveny zodpovědné osoby pro 

rozsáhlé plánované stavební projekty, které Ďáblice chystají.  

V Ďáblicích je již z minulého volebního období zvykem, že zástupce 

starosty je čistě úřední pozicí, bez reálného vlivu na směřování obce. 

Je důležité si uvědomit, že dokud se nezmění stávající poměr sil v RMČ, 

bude tato situace pokračovat i nadále, ve větší míře. 

Již v řijnu 2015 jsem proto také kvůli nutnosti zachování své původní 

profese nabídl starostovi přechod na pozici neuvolněného místostarosty, 

tedy běžnou praxi ve všech ostatních malých MČ Prahy, jejichž starosta byl 

současně zvolen do funkce v zastupitelstvu hl. m. Prahy. Ta spočívá v tom, 

že vyšší počet zástupců starosty pracuje za nižší odměnu, přičemž je jim 

umožněno vykonávat svou původní profesi. Zájemce o 2. neuvolněného 

místostarostu se v koalici nenašel, zájemce o „plný úvazek“ však ano. Přeji 

novému zástupci starosty Martinu Tumpachovi mnoho úspěchů ve funkci. 

Děkuji za příležitost být „ve víru událostí“ a přeji vám všem zdravý 

a úspěšný rok 2016. 

Martin Lonek, zastupitel MČ Praha - Ďáblice (ĎZ 02/2016) 
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Rozhovor s novým zástupcem starosty Ďáblic 

Mgr. Ing. Martinem Tumpachem 

Pane Tumpachu, v zastupitelstvu naší městské části reprezentujete stranu 

ČSSD. Můžete čtenářům Ďáblického zpravodaje něco prozradit o své osobě 

(co Vás vedlo k tomu, že jste se zapojil do politiky, potažmo do komunální 

politiky v naší městské části…)? 

Politika mě vždycky zajímala, ale mnoho jsem o ní nevěděl. Na svých 

četných cestách do zahraničí jsem se setkával s různými druhy samospráv a 

vždy jsem se snažil od místních obyvatel dozvědět maximum informací 

o fungování jejich regionální správy. Ještě za studií na gymnáziu v Libni jsem 

čistě ze zvědavosti, na doporučení přátel, vstoupil do ČSSD v Praze-

Vysočanech. Jelikož se převážně jednalo o lokalitu, ke které jsem neměl 

vztah, má účast byla spíše pasivní. Minimálně do té doby, kdy mě oslovil 

p. Janek, který založil místní organizaci ČSSD v místě mého bydliště – 

v Ďáblicích. Nabídku jsem bral jako příležitost začít aktivně ovlivňovat věci, 

které se přímo týkají místa, kde žiji. Obrazně řečeno se v současné chvíli 

nacházím přímo v kuchyni, kde se pro Ďáblice vaří, studuji recepty a dle 

svých možností přidávám společně s dalšími kuchaři ingredience tak, aby 

výsledný pokrm chutnal co největšímu počtu místních strávníků.  

Jste vystudovaný krajinný inženýr a andragog. Můžete nám tyto specializace 

přiblížit? Jak může takto vzdělaný člověk uplatnit své znalosti při výkonu 

funkce místostarosty? Bylo pro Vás těžké rozhodování opustit svou 

dosavadní profesní kariéru a věnovat se na plný úvazek samosprávě obce? 

Během studia krajinného inženýrství jsem se ve vztahu k Ďáblicím začal 

nejprve zajímat o životní prostředí a koncepci vzájemného rozložení 

zástavby, pozemních komunikací a přírodních prvků. Pojem krajinné 

inženýrství může být zavádějící. Dle své specializace jsem závěrečné státní 

zkoušky skládal z předmětů Malé vodní nádrže, Pozemkové úpravy, Územní 

plánování a Hospodaření s odpady a rekultivace. Další motivace pro 

působení v komunální politice přišla právě společně se studiem 

Andragogiky. (Pozn. redakce: Andragogika - dříve též lidovýchova - je 

aplikovaná věda o výchově a vzdělávání dospělých lidí.) Při studiu jsem se 

zaměřil na téma podpory veřejného života v okrajových lokalitách města a 

Ďáblice se mi staly velkou inspirací. Zároveň bych rád v Ďáblicích uplatnil 

pracovní zkušenosti z projektů posuzování možností rekonstrukce 
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poškozených domů v indickém městě Leh, komunitní a ekonomický rozvoj 

kostarického venkova a územní rozvoj afghánské provincie (na posledním 

ze jmenovaných jsem se bohužel podílel pouze dálkově „od počítače“). 

Do mého zvolení do funkce místostarosty jsem pracoval ve firmě, která 

měla na starosti správu pozemků hl. m. Prahy. Rozhodování opustit 

dosavadní zaměstnání bylo velmi těžké. Práce mě pro svoji rozmanitost a 

čas nezřídka trávený na čerstvém vzduchu bavila. Přijetí funkce 

místostarosty pro mě bylo především osobní a profesní výzvou. Proto jsem 

se rozhodl pro změnu. Naštěstí měl můj zaměstnavatel pochopení pro moje 

rozhodnutí, a byť to pro něj bylo organizačně složité, do funkce mě uvolnil.  

S jakými ambicemi jste přijal post místostarosty Ďáblic? Máte s panem 

starostou vymezené kompetence? Bude se výkon Vaší funkce v něčem lišit 

od činnosti Vašeho předchůdce? V jakých záležitostech a případně jak 

(telefon, e-mail, web…) se na Vás mohou občané Ďáblic obracet? 

Rád bych se věnoval mně blízké problematice, zejména v oblastech 

životního prostředí, dopravy a bezpečnosti. Po mém předchůdci jsem zdědil 

i agendu výstavby. Chtěl bych svým dílem přispět k tomu, abychom se 

v Ďáblicích měli dobře a vytvořili si tu příjemné a bezpečné místo pro život. 

Vzhledem k velikosti Ďáblic, a s ní související velikostí rady a úřadu, 

nemáme kompetence pevně vymezeny, ale snažíme se vzájemně 

spolupracovat dle svých zkušeností a znalostí. Sám sebe mám za technika, 

proto nejsem příznivec dlouhých debat a preferuji práci s holými fakty. Za 

ztrátu času považuji informačně chudá sdělení. V Ďáblicích máme štěstí na 

občansky angažované odborníky z mnoha oborů, jejichž přínos oceňuji a 

podporuji a rád bych s nimi navázal či udržoval spolupráci. V co největší 

míře se snažím být ďáblickým občanům i zaměstnancům úřadu k dispozici. 

Kdokoli se na mě může obrátit skrz kontakty uvedené na nových webových 

stránkách městské části www.dablice.cz, nebo přijít v úředních hodinách 

k nám na radnici. Pro nejefektivnější kontakt preferuji e-mail, ale i dveře na 

radnici budu mít pro všechny otevřené.  

Závěrem bych chtěl poděkovat redakci Ďáblického zpravodaje za 

rozhovor a popřát všem čtenářům šťastně strávené jarní měsíce (nejen) 

v Ďáblicích. 

Pavel Niebauer (ĎZ 02/2016) 
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Rozhovor s novou zastupitelkou Ďáblic 

Ing. Jitkou Schmiedovou (kandidující za občanské sdružení ANO 2011), 

která nahradila pana Mgr. Ing. Aleše Sládka. 

Paní Schmiedová, můžete našim čtenářům něco prozradit o své osobě (co 

Vás vedlo k tomu, že jste se zapojila do komunální politiky v naší městské 

části, jaké předchozí profesní zkušenosti budete využívat při práci 

zastupitelky apod.)? 

Komunální politika mě vždy jako občana zajímala - co se bude dít a zda se 

to děje.  Záleží mi na tom, aby se naše obce udržovaly, rozvíjely a abychom 

neobdivovali jen místa u našich západních sousedů.  V roce 2014 jsem 

dostala přímé pozvání kandidovat do komunálních voleb v našich Ďáblicích, 

které jsem ráda přijala. Z mé profesní praxe přispěji především schopností 

diskutovat nad problémy a snahou je vyřešit tak, aby to vyhovovalo 

především občanům Ďáblic, ne konkrétní zájmové skupině.   

V zastupitelstvu naší městské části reprezentujete stranu ANO 2011, můžete 

čtenářům Ďáblického zpravodaje sdělit, co byste ráda prosadila z volebního 

programu této strany, resp. jaké oblasti dění v Ďáblicích budou pod Vaším 

„drobnohledem“? 

Budu se zasazovat o rozvoj obce podle priorit obyvatel Ďáblic a jejich 

názorů. Konkrétně jde o tolik diskutovaný rozvoj školy, stavbu nového 

Obecního domu, Komunitního centra, údržbu a rekonstrukci objektů a péči 

o zeleň a čistotu obce. 

 Pavel Niebauer (ĎZ 07/2016) 
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4. Obecní záležitosti 

Ďáblice získaly Zlatý erb 

Nová webová stránka Ďáblic se umístila v krajském kole soutěže Zlatý erb 

na druhém místě v kategorii Nejlepší webová stránka obce. V rámci 

slavnostního ceremoniálu, za účasti primátorky hl. m. Prahy Adriany 

Krnáčové a předsedkyně poroty Renaty Tomanové, převzali cenu zástupce 

naší městské části spolu s tvůrci webu. 

Rád bych poděkoval za vynaložené úsilí při vzniku nového webu 

Martinovi Lonekovi, tvůrcům webu z firmy Drualas a všem, kteří se na 

tvorbě podíleli nebo přispívali konstruktivními poznámkami a návrhy. 

Uvědomujeme si, že má ďáblický web ještě řadu „novorozeneckých 

nemocí“, které se průběžně snažíme léčit a pracujeme na tom, abyste se 

snadno dostali ke všem informacím o Ďáblicích, které hledáte. 

Až příště rozklinete svůj internetový prohlížeč a budete mít chvíli času, 

zkuste do klávesnice třeba naťukat i www.dablice.cz. 

Mnoho příjemných chvil trávených nejen na internetu přeje  

Martin Tumpach, zástupce starosty (ĎZ 04/2016) 

Vážení občané městské části Praha – Ďáblice, 

v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů zavádíme v naší 

městské části novou službu – Mobilní rozhlas. 

Nově vás budeme informovat o dění v obci pomocí různých 

komunikačních kanálů. 

Zaregistrujte se, vyplňte Vaše telefonní číslo a e-mail, zvolte adresu dle 

vašeho bydliště. Následně budete zdarma dostávat SMS zprávy, hlasové 

zprávy a e-maily o dění u nás – upozornění na výpadky vody, elektřiny, 

čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího. 

Ing. Miloš Růžička, starosta (ĎZ 06/2016) 
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5. Hospodaření obce 
  

 

 

 

Rozpočet obce pro rok 2016  
 Příloha č. 1 k usnesení č. 85/15/ZMČ  

 
 Městská část Praha-Ďáblice 

 
 

 
Schválený Upravený  Skutečnost 

 
rozpočet rozpočet 2016 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 
   

 
   DAŇOVÉ 
   Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0 0 0 

Místní poplatky z vybraných činností a služeb 186 900 338 900 394 358 

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0 0 0 

Správní poplatky 30 000 30 000 29 940 

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 216 900 368 900 424 298 

  

   Daň z nemovitosti 2 500 000 2 850 000 2 851 425 

Majetkové daně 2 500 000 2 850 000 2 851 425 

  
   NEDAŇOVÉ 
   Příjmy z poskytování služeb 6 000 6 000 6 953 

Výnosy z finančního majetku 550 000 550 000 495 975 

Příjmy z vlastních činností 556 000 556 000 502 928 

  

   Přijaté sankční platby 0 600 000 612 700 

  

   Přijaté neinvestiční dary 0 1 013 000 1 013 000 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000 40 000 122 601 

Ostatní příjmy 0 159 000 168 882 

Splacené půjčky od obyvatelstva 0 0 0 

Ostatní nedaňové příjmy 596 000 2 368 000 2 420 112 

 
   PŘIJATÉ TRANSFERY 
   Neinvestiční transfery od SR 91 000 91 000 91 000 

Neinvestiční transfery od HMP 31 600 400 34 066 600 34 066 619 

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 0 15 000 000 15 000 000 

Neinvestiční přijaté transfery 31 691 400 49 157 600 49 157 619 

  

   Investiční transfery od HMP 0 40 755 500 40 755 564 

Investiční transfery z OPŽP 

 
1 258 000 1 258 033 

Investiční přijaté transfery 0 42 013 500 42 013 597 

  
   ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 35 004 300 96 758 000 96 867 051 
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 
  

 

 
  

 
BĚŽNÉ 

   
Kapitola 1 Rozvoj obce 

   
Běžné výdaje 0 567 500 518 655 

    
Kapitola 2 Městská infrastruktura 

   
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 100 000 1 100 000 845 043 

Mzdové výdaje na péči o zeleň 100 000 100 000 10 000 

Komise životního prostředí 20 000 20 000 456 

Ostatní péče o životní prostředí 906 000 1 087 500 760 794 

Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO) 960 000 960 000 935 840 

CELKEM Městská infrastruktura 3 086 000 3 267 500 2 552 134 

  

   Kapitola 3 Doprava 

   Silnice 957 000 959 000 664 457 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 750 000 748 000 298 297 

CELKEM Doprava 1 707 000 1 707 000 962 755 

 
   Kapitola 4 Školství a mládež 

   Předškolní zařízení 200 000 200 000 141 051 

Základní škola 4 892 000 5 342 900 5 072 879 

v tom:                                               příspěvek ZŠ + MŠ 4 552 000 4 552 000 4 552 000 

Školská a kulturní komise 120 000 153 000 140 659 

Neinvestiční transfery  460 000 460 000 460 000 

Školy v přírodě 1 900 000 1 900 000 1 592 500 

Dětská hřiště a klub 311 600 391 600 262 764 

CELKEM Školství a mládež 7 883 600 8 447 500 7 669 853 

  
   

Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast 
   

Sociální komise 120 000 120 000 87 427 

CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost 120 000 120 000 87 427 

  

   Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch 

   Činnosti knihovnické 310 000 329 600 236 128 

Ostatní záležitosti kultury - kronika 26 500 26 500 24 000 

Ostatní záležitosti kultury - akce MČ 175 000 314 000 236 954 

Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 0 0 0 

Neinvestiční transfery nezisk. organizacím 10 000 10 000 10 000 

Neinvestiční transfery zájmovým sdružením 55 000 60 000 50 500 

Sportovní komise 45 000 45 000 27 215 

CELKEM Kultura sport a cestovní ruch 621 500 785 100 584 798 

  

   Kapitola 7 Bezpečnost 

   Požární ochrana - dobrovolná část 412 000 637 500 633 375 

CELKEM Bezpečnost 412 000 637 500 633 375 
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   Kapitola 8 Hospodářství 

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

CELKEM Hospodářství 100 000 100 000 0 

  
   

Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva 
   

Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 2 046 000 2 092 100 1 758 575 

Nákup materiálu 0 0 0 

Nákup služeb 30 000 30 000 13 925 

Ostatní nákupy 60 000 60 000 51 777 

Dary obyvatelstvu 100 000 97 000 97 000 

Celkem samospráva 2 236 000 2 279 100 1 921 277 

 
   Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 3 112 000 3 092 000 2 982 362 

Nákup materiálu 340 000 375 000 228 719 

Nákup vody, paliv a energie 322 000 322 000 234 304 

Nákup služeb 1 990 000 1 994 000 1 540 898 

Ostatní nákupy 305 000 335 000 106 582 

Daně a poplatky SR 5 000 5 000 0 

Ostatní neinvestiční transfery 157 500 187 500 114 982 

Dary obyvatelstvu 100 000 103 000 103 000 

Celkem vnitřní správa 6 331 500 6 413 500 5 310 846 

CELKEM vnitřní správa a samospráva 8 567 500 8 692 600 7 232 123 

  
   Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa 
   Nespecifikované rezervy 2 611 600 7 602 900 0 

Převody mezi stat.městy a jejich MČ - finanční vypoř. 0 700 708 

CELKEM Všeobecná pokladní správa 2 611 600 7 603 600 708 

CELKEM Běžné výdaje 25 109 200 31 928 300 20 241 827 

    
KAPITÁLOVÉ 

   
Kapitola 1 Rozvoj obce 

   
Centrum I. - Zázemí Ďáblického parku 4 500 000 4 432 500 4 198 386 

Centrum I. - Zázemí Ďáblického parku zařízení 0 100 000 93 674 

Centrum II. - Obecní dům 300 000 15 900 000 376 915 

Centrum III. - Zahrada ORG 80255 zařízení 0 1 470 000 608 075 

Centrum III. - Zahrada ORG 80255 stavba 0 2 780 000 702 850 

 
   Kapitola 2 Městská infrastruktura 

   Kontejnerová stání 200 000 200 000 0 

 
   Kapitola 3 Doprava 

   Ostatní komunikace 150 000 2 150 000 0 

Přechod Květnová x Hřenská 250 000 4 250 000 213 801 
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Kapitola 4 Školství a mládež 

   Přístavba ZŠ 2 100 000 46 256 200 17 482 726 

Zateplení a výměna oken ZŠ 2 100 000 2 100 000 370 271 

  

   Kapitola 6 Kultura a sport 

   Sportovní zařízení 45 100 45 100 45 100 

 
   Kapitola 7 Bezpečnost 

   Vnitřní rekonstrukce podlah 0 52 000 51 325 

 
   Kapitola 8 Hospodářství 

   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 9 895 100 79 985 800 24 390 507 

 
   

 
   ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 35 004 300 111 914 100 44 632 334 

Převod sociálnímu fondu 150 000 180 000 160 447 

Převod do FRR 0 0 0 

 
   ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 35 004 300 96 758 000 96 867 051 

Převody z vlastních fondů (SF) 150 000 180 000 161 342 

FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV 0,00 3 077 700 3 077 700 

 
   Převody vlastním rezervním fondům výdaje 150 000 180 000 8 863 304 

Převody vlastním rezervním fondům příjmy 150 000 180 000 8 862 409 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM před konsolidací 35 304 300 112 274 100 53 656 085 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM před konsolidací 35 304 300 97 118 000 105 890 802 

 
   SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 0 -15 156 100 52 234 717 
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Komentář k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2016  - z pohledu FV ZMČ  

Finanční výbor městské části Praha - Ďáblice předložil koncem roku 

Zastupitelstvu MČ návrh rozpočtu pro rok 2016. Zastupitelstvo předložený 

návrh schválilo.  

Celkové příjmy byly navrženy ve výši 35 004 300 Kč, celkové výdaje ve 

výši 35 004 300 Kč. Saldo rozpočtu je pro rok 2016 navrhované jako 

vyrovnané. 

Na straně příjmů byly Zastupitelstvem hl. města Prahy odsouhlaseny 

dotace pro naši městskou část ve výši 18 968 000 Kč pro zabezpečení 

činnosti městské části. Oproti předchozím obdobím tak MČ Praha - Ďáblice 

získala dvojnásobnou výši příspěvku, jednak díky snaze naplnit volební 

program STAN Praha, a hlavně následně díky velkému společnému úsilí 

starostů městských částí. Kompenzace za skládku byla přidělena ve výši 

12 632 400 Kč. Na výkon státní správy bylo z rozpočtu hl. města Prahy 

vyčleněno 91 000 Kč.  Předpokládaný výnos daně z majetku pro rok 2016 

odhadujeme na 2,6 mil. Kč na základě průměru skutečných příjmů 

z minulých let. 

Z hlediska vlastních příjmů se pracuje s částkou 812,9 tisíc Kč, kam 

spadají příjmy z místních poplatků ze psů, ubytovacích a rekreačních 

poplatků, správních poplatků, z knihovny, přičemž největší část tvoří 

případné zhodnocení vlastních finančních prostředků na termínovaných 

vkladech, kde by mohly úroky pro rok 2016 představovat částku zhruba 

550 tisíc Kč.  

Výdajová stránka rozpočtu zahrnuje běžné a kapitálové výdaje.  Částka 

pro zabezpečení běžného provozu úřadu, školství, městské infrastruktury, 

dopravy, sociální oblasti, kultury a sportu činí pro rok 2016  25,1 mil. Kč. Pro 

kapitálové výdaje pak částka 9,9 mil. Kč.  

Pokud se podíváme na největší rozdíly oproti upravenému rozpočtu roku 

2015, pak v běžných výdajích jsou to především tyto položky: 

Městská infrastruktura: 

Snížení výdajů na monitoring hluku o 40 tisíc Kč, zvýšení výdajů na 

materiál o 7 tisíc Kč, snížení výdajů na pracovní dohody o 50 000 Kč.  
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Doprava: 

V této kapitole došlo k snížení rozpočtované částky na materiál o 5 tisíc 

Kč oproti loňskému roku, na základě skutečných výdajů v předchozích 

letech. 

Školství a mládež: 

Oproti loňskému rozpočtu došlo v této kapitole ke zvýšení položky na 

příspěvek na provoz ZŠ a MŠ o 352 tisíc Kč, z důvodu výdajů spojených 

s celkovou přístavbou ZŠ.  K úsporám došlo ve mzdových výdajích na 

údržbu hřišť, a to o 126 tisíc Kč. 

Sociální oblast: 

Rozpočtované výdaje pro sociální komisi (120 000 Kč), školskou a kulturní 

komisi (120 000 Kč), sportovní komisi (45 000 Kč) a komisi životního 

prostředí (20 000 Kč) zůstávají stejné jako v předešlém období. 

Bezpečnost: 

V návrhu rozpočtu se počítá se zvýšením částky na sbor dobrovolných 

hasičů oproti roku 2015 o 52 tisíc Kč, a to na základě předloženého 

rozpočtu JSDH. 

Vnitřní správa a samospráva: 

Oproti roku 2015 došlo v rozpočtu 2016 k zákonnému zvýšení mzdových 

výdajů o 246 tisíc Kč u samosprávy, ke snížení mzdových výdajů o 225 tisíc 

Kč u vnitřní správy (úřadu) z důvodu částečné restrukturalizace pracovních 

míst úředníků, ke snížení výdajů na školení pracovníků o 40 tisíc Kč. Došlo 

k navýšení výdajů na služby spojené s informačními technologiemi o 135 

tisíc Kč.  

Čestmír Štuka, předseda FV (ĎZ 03/2016) 

Komentář k rozpočtu – plánované investiční výdaje z pohledu starosty 

Investiční neboli kapitálové výdaje již projednané a schválené v rámci 

rozpočtu roku 2016 jsou tvořeny plánovanými investičními akcemi, které ve 

větší míře již pokračují z minulých let: 

1. Ďáblické komunitní a kulturní centrum (bývalý pionýrák či hospoda 

U Holců): Stavba pokračuje dokončovacími pracemi uvnitř budovy, na 

západní straně budovy nás čeká ještě vybudovat tzv. tribunu či palubu, tedy 
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pochozí část střechy a schodové stupně, které střechu propojí se zahradou.  

Na tento projekt máme vyčleněno pro rok 2016 4,5 mil. Kč. Pokračují práce 

na základě podepsané smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. 

V nespecifikované rezervě pak máme prostředky pro: a) úpravy okolního 

parku (viz též informace o besedě k nové podobě „parku“) a b) pro vnitřní 

vybavení budovy a terasy. 

2. Akce Centrum II. – Multifunkční obecní dům služeb: Výdaje jsou 

plánované ve výši 300 tis. Kč, souvisejí s výběrem zhotovitele stavby. 

Kompletní plán vlastní stavby bude předložen ke schválení po jeho 

dokončení. 

3. Akce Přístavba a přestavba ZŠ: Ďáblický rozpočet počítá s částkou ve výši  

2,1mil. Kč. Jedná se zejména o doplatek smlouvy s projektantem z roku 

2014. 

Po předchozích intenzivních jednáních s vedením Prahy a po kladném 

projednání na radě města byla dne 25. 3. 2016 na jednání zastupitelstva hl. 

města Prahy schválena investiční dotace ve výši 20 mil. Kč. Přístavba školy 

v plánovaném rozsahu je tedy pro rok 2016 zajištěna.  

Součástí mého vyjednávání s vedením města jsou ještě další dvě žádosti 

o investiční dotace související s dostavbou a přestavbou budovy školy: 

a) k dočerpání investiční dotace z roku 2015 ve výši zhruba 15,2 mil. Kč a  

b) dotace k pokrytí části nákladů z akce zateplení budovy školy ve výši cca 

2,8 mil. Kč. Tyto prostředky budou případně do rozpočtu 2016 vloženy 

rozpočtovým opatřením, pokud budou schváleny Zastupitelstvem hl. města 

Prahy.  

4. V rozpočtu jsou naplánované další drobné akce: 

a) bezpečnější průjezd ulicemi Hřenská a Šenovská (vybudování 

zpomalovacích prvků na vozovce) = 250 tis. Kč (probíhá příprava 

dokumentace a potřebných povolení), 

b) pěší přírodní chodník – spojnice loukou mezi ulicemi K Náměstí a 

Hřenská = částka 200 tis. Kč byla redukována radou na cca 60 tis. Kč (akce 

je připravena k realizaci na jaře, za vhodnějšího počasí), 

c) úpravy kontejnerových stání = 200 tis. Kč.  

Miloš Růžička, starosta MČ (ĎZ 03/2016) 
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Dotace v rozpočtu obce vzrostly 

Vážení občané, v tabulce pod článkem najdete přehled nejdůležitějších 

dotací od roku 2014 do prvního pololetí roku 2016 včetně. Dovolte mi 

jednotlivé položky stručně komentovat. 

Na prvním řádku si povšimněte navýšení položky nazvané trochu 

záhadně „souhrnný dotační vztah“. Jsou to prostředky, jimiž stát „platí“ 

obcím za výkon státní správy. Díky práci starostů MČ došlo v roce 2016 

k dvojnásobnému navýšení souhrnného dotačního vztahu oproti 

předcházejícím rokům. 

V dalším řádku vidíte prostředky plynoucí do rozpočtu obce z titulu 

provozování hracích automatů. S těmito prostředky jsme vůbec nepočítali, 

protože jako obec jsme vyhlásili nulovou toleranci k hazardu a na našem 

území žádné hrací automaty nejsou. Nicméně díky podpoře starostů 

malých MČ došlo v roce 2015 ke změně rozdělování příjmů v Praze a 

prostředky plynoucí z provozování výherních automatů tak dostávají i ty 

MČ, na jejichž území žádné nejsou. 

Největší dotační položkou v našem rozpočtu ovšem představuje 

investiční dotace na Přístavbu a přestavbu ZŠ. V roce 2014 se podařilo 

starostovi MČ získat pro akci 7mil. Kč, v roce 2015 20mil. Kč, a v roce 2016 

dokonce 29 mil. Kč. Zároveň se obci daří získávat souhlas s využitím 

prostředků z těchto investičních dotací i v následujících letech, pokud je 

nestačíme vyčerpat v roce, na který je dotace určena. 

V roce 2016 došlo díky intervenci pana starosty na MHMP k dokrytí naší 

„spoluúčasti“ na akcích Zateplení SK a ZŠ, financovaných primárně z Fondu 

Operačního programu životního prostředí, a to z prostředků MHMP. Tzn. že 

MČ tyto dvě akce plně zafinancovala z prostředků Operačního programu a 

prostředků MHMP. 

Díky osobní angažovanosti pana starosty Růžičky získala obec do 

rozpočtu MČ navíc 74 000 000 Kč (v tabulce modře). 

Myslím, že je to docela pádný důvod panu starostovi za jeho práci 

poděkovat. 
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 RNDr. Čestmír Štuka, předseda finančního výboru MČ Ďáblice (ĎZ 07/2016) 

Rozpočet hlavního města Prahy byl schválen 

Co to aktuálně znamená pro Ďáblice? 

Pokud mne paměť neklame, nevím o tom, že by v posledních letech 

město schválilo svůj rozpočet v takovém (i když relativním) poklidu a že by 

byl projednán i schválen bez větších obstrukcí tak brzo. Pro nás to znamená 

možnost schválit rozpočet Ďáblic pro rok 2017 ještě do konce tohoto roku. 

Tím se vyhneme hospodaření v 1. čtvrtletí 2017 s pomocí tzv. rozpočtového 

provizoria. O tom, že to tak skutečně bude, rozhodne zastupitelstvo Ďáblic 

na veřejném zasedání 14. 12. 2016, pokud navržený rozpočet Ďáblic schválí. 

Jako pražský zastupitel jsem velmi spokojen např. s rozšířením údržby 

pražské zeleně a s navýšením podpory grantů - dobrá zpráva pro aktivní 

spolky, sociální, sportovní a další organizace. 

Dlouho stagnovaly mzdy pracovníků v sociální a zdravotní péči, které se 

ve většině případů dokonce pohybovaly pod republikovým průměrem. To se 

týkalo i ďáblického domu seniorů, který považuji za jeden z nejlepších. Mám 

proto radost, že i z mé iniciativy došlo k nápravě a podstatnému navýšení 

mezd. 

Další oblastí rozpočtu, kde se již dva roky s kolegy velmi angažuji, je další 

posilování spolupráce vedení Prahy a městských částí: 

- Pro rozpočet Ďáblic byla vyčleněna, stejně jako již v minulém roce, částka 

19 426 000 Kč, což je více jak dvojnásobek výše obvyklé v minulých letech. 
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- V rozpočtu byla dále vyčleněna historicky nejvyšší částka v kapitole rezerva 

pro městské části, a to ve výši 1 270 000 Kč!, zejména na investiční projekty. 

- Pro rok 2017 byl konečně uznán požadavek, který jménem městské části 

již několik let předkládám a který jako starostové malých městských částí 

společně prosazujeme od komunálních voleb 2014. Jde o posílení finanční 

podpory provozu základních škol, které MČ zřizují. Došlo ke zvýšení 

příspěvku na žáka z původních 1 360 Kč na 2 000 Kč, což je podle našeho 

názoru stále málo, ale v rámci vyjednávání dobrý kompromis. 

Miloš Růžička, starosta MČ (ĎZ 12/2016) 

V prosinci byl schválen rozpočet Ďáblic pro rok 2017. Jak budou finanční 

prostředky využity? 

Příjmy roku 2017 (bez úspor minulých let, bez rozpracovaných dotací a 

grantů) 

Pro rozpočet Ďáblic byla z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněna, stejně jako již 

v minulém roce, částka 19 426 000 Kč (dvojnásobek výše obvyklé 

v minulých letech). 

Tato základní dotace bude po jednáních minulého roku a na základě nově 

podepsaného dodatku smlouvy o kompenzacích za umístění a provoz 

skládky navýšena každý rok (po dobu 15 let) o dalších 10 000 000 Kč 

(celkem dotace z Prahy 29 426 000 Kč). 

Další drobnější dotace pro činnost školy, hasičského sboru, příjmy 

z poplatků, daně z nemovitosti = cca 3 000 000 Kč. 

Rozpočet byl sestaven s plánovaným celkovým neinvestičním příjmem 

32 350 000 Kč. 

Na základě jednání a předložených projektů se podařilo na konci roku 

2016 navíc získat další finanční prostředky (např. 2,3 mil. Kč na zahradu 

komunitního centra Vlna, 6 mil. Kč na rekonstrukce chodníku kolem 

hvězdárny, vybudování chybějícího veřejného osvětlení). Z velké části nebyly 

v minulém roce utraceny a budou využity v roce 2017 (po projednání 

převodu nevyčerpaných peněz do nového roku). Stejně jako každý rok se 

budeme i v letošním roce snažit získat pro realizaci plánovaných projektů 

další finanční prostředky. Na žádostech každoročně průběžně pracujeme, 
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stejný plán máme i pro rok 2017 (z nových projektů např. výstavba 

zastřešeného multifunkčního sportoviště, vybavení komunitního centra 

Vlna a uskutečnění jeho sociálně kulturních projektů, rekonstrukce 

komunikací, obnova historické návsi + doprava před školou atp.). 

Výdaje 2017 – výběr 

- drobné materiální výdaje komunitního centra Ďáblice Vlna = 100 000 Kč 

- ochrana pozemků na Blatech – čištění usazovacích nádrží na Mratínském 

potoce = 50 000 Kč 

- monitoring kvality spodních vod ohrožených znečištěním = 80 000 Kč 

- péče o vzhled obce a veřejnou zeleň celkem + příspěvek občanům na 

odpad = 3 356 000 Kč 

- výroba, instalace dopravního značení (po dlouhé době prosazen zákaz 

vjezdu nákladních vozidel) = 50 000 Kč 

- opravy chodníků v mateřské školce a po obci = 400 000 Kč 

- zimní údržba silnic a chodníků, vánoční osvětlení = 1 210 000 Kč 

- výdaje do komunikací celkem = 1 800 000 Kč 

- provozní prostředky školky a školy = 4 500 000 Kč 

- kompenzační příspěvek pro děti z Ďáblic (podpora preventivních akcí a 

ozdravných pobytů) = 1 900 000 Kč 

- podpora sportovní činnosti TJ Ďáblice = 400 000 Kč 

- podpora školství, mládeže, spolků, kultury a sportu celkem = 7 930 000 Kč 

- podpora aktivit seniorů (prostřednictvím sociální komise) = 120 000 Kč 

- činnost knihovny = 329 000 Kč 

- tvorba kroniky = 26 500 Kč 

- akce městské části, činnost sportovní komise, - knihovny, kronikářky a 

dalších sdružení celkem = 726 000 Kč 

- činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů celkem = 464 000 Kč 

- činnost samosprávy celkem (zastupitelé) = 2 010 000 Kč 

- činnost úřadu (státní správa) celkem = 6 670 000 Kč 

Hlavní akce právě probíhající 

- přístavba a přestavba školy – zůstatek z roku 2016 = 15 000 000 Kč 

- přístavba a přestavba školy – dotace pro dokončení projektu = 35 000 000 

Kč 

- výstavba obecního domu služeb (bývalé kino) = 45 000 000 Kč 
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- komunitní centrum Ďáblice Vlna – projekt Zahrada – probíhá realizace ve 

výši = 2 300 000 Kč 

- komunitní centrum Ďáblice Vlna – projekt Zahrada – předpokládaná 

celková výše dotace = 4 300 000 Kč 

Miloš Růžička, starosta MČ (ĎZ 01/2017) 
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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, Autoservisy-Pneuservisy, 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, 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 

Výsledek jednání se společností ROPID a nový jízdní řád linek 348 a 369 

V návaznosti na poslední setkání zástupců středočeských měst a obcí a 

MČ Praha - Ďáblice a Praha - Březiněves se společností ROPID k problémům 

linek PID (konané závěrem února na OÚ Líbeznice) a po projednání 

diskutované problematiky (odklon linky 349 mimo ul. Ďáblická, zřízení 

zastávky Ďáblický hřbitov i pro linky 348 a 369) také v orgánech hl. m. 

Prahy, zástupce společnosti ROPID sdělil, že k datu 12. 6. 2016 budou tyto 

změny zapracovány do jízdních řádů výše zmíněných linek. 

Setkání jsme se za naši městskou část zúčastnili s panem zástupcem 

starosty Martinem Tumpachem. Kromě výše uvedených požadavků jsme 

upozornili na přeplněnost autobusů a nevhodnost nasazených typů. Dále 

jsme požádali všechny zúčastněné o podporu při žádosti na TSK o výměnu 

asfaltu po celé její délce na katastru Ďáblic. Upozornili jsme na skutečnost, 

že Ďáblická ulice je silnice II. třídy, nikoliv páteřní, jak se stále uvádí, znovu 

jsme žádali o zabezpečení přechodů pro chodce na této komunikaci. 

I nadále budeme usilovat o instalaci zpomalovacích prvků u přechodů. 

Zástupce starosty již předložil žádost na Magistrát, aby v rámci BESIP byl 

upraven přechod pod Akcízem. Žádost byla přijata. Stále zůstává ze strany 

ROPIDu nevyslyšen náš požadavek na zkrácení intervalu autobusu č. 103 ve 

večerních hodinách a o víkendech, a na další snížení počtu autobusů pouze 

projíždějících Ďáblickou, aniž by zde měly zastávku. 

Od 12. června 2016 dojde tedy ke změnám jízdních řádů 

u vyjmenovaných spojů a k těmto úpravám: 

Linka 349 – změna trasy linky nově mimo Ďáblice po ul. Liberecká a 

Cínovecká, zrušení zastávky Sídliště Ďáblice a naopak zřízení zastávky 

Třebenická 

Linka 348 – zřízení zastávky Ďáblický hřbitov (na znamení) 

Linka 369 – zřízení zastávky Ďáblický hřbitov (na znamení) 

Další změny jízdních řádů nás čekají jako obvykle na začátku prázdnin. 

Tatjana Dohnalová, radní pro životní prostředí a dopravu (ĎZ 12/2016) 
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Sběrný dvůr na skládce a biokontejnery 

Z důvodu nižšího využívání možnosti ukládání bioodpadu do kontejneru 

přistavovaného na dvoře radnice bylo rozhodnuto o omezení této služby 

v průběhu měsíce září na 1x za 14 dní, tedy ve stejném režimu jako 

v průběhu letních prázdnin. Přistavování biokontejneru z prostředků hl. m. 

Prahy v ulici Chřibská zůstává v platnosti dle předchozího plánu. Díky 

tomuto opatření bude možné, v případě zájmu, prodloužit přistavování 

kontejnerů v průběhu celého listopadu. O případném prodloužení vás 

budeme informovat. Rozpis přistavování biokontejnerů na druhé pololetí je 

uveden pod tímto článkem. Při této příležitosti rovněž upozorňujeme na 

možnost objednat si vlastní hnědou biopopelnici u Pražských služeb. Cena 

za pronájem a roční svoz jednou za 14 dní stojí od 780 Kč po 1 872 Kč 

v závislosti na velikosti nádoby (120 nebo 240 litrů) a délce svozu (8 měsíců 

nebo celý rok). Více naleznete na stránkách Pražských služeb www.psas.cz. 

Bioodpad je od června letošního roku rovněž možné zdarma ukládat na 

nově otevřeném sběrném dvoře v areálu ďáblické skládky. 

Michal Traurig, tajemník ÚMČ (ĎZ 07/2016) 

 

Po otevření sběrného dvora pro různé druhy odpadu včetně bioodpadu 

v areálu ďáblické skládky, za jehož zřízení se zasadila radní RNDr. Jana 

Plamínková (STAN) ze Zastupitelstva hl. m. Prahy, která má na starosti 

životní prostředí a odpady, a také náš starosta Ing. Miloš Růžička působící 

tamtéž jako člen Výboru pro životní prostředí, se postupně ukazuje, že naši 

občané jej využívají stále více, zejména pro ukládání bioodpadu. Kontejnery 

na bioodpad přistavované každou sobotu u úřadu MČ přestaly být od 

začátku června plné, a proto bylo rozhodnuto omezit počet jejich 

přistavení, jak pan tajemník uvádí výše. 

Je třeba poděkovat oběma aktérům za dobrý nápad a hlavně za jeho 

uskutečnění. Dělám to i jménem těch občanů, kteří mě již oslovili a novou 

službu hned za humny si velice pochvalují. 

Byli bychom rádi, kdyby si občané postupně zvykli odvážet bioodpad do 

dvora u skládky, neboť je to pro ně nejen zdarma, ale navíc by obec mohla 

ušetřit peníze i v rozpočtu (nyní jsou roční náklady na biokontejnery cca 

125 000 Kč) s tím, že by  biokontejnery v obci nadále používali hlavně 

občané bez možnosti dopravy odpadu automobilem. 

http://www.psas.cz/
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Již dnes mnozí ďábličtí občané využívají nejpohodlnější možnost sběru 

bioodpadu, a to do hnědé nádoby na bioodpad od magistrátu za 780 Kč na 

půl roku, která je vyvážena jednou za 14 dní. S novou službou sběrného 

dvora cca 500 m od severního okraje obce se naskýtá otázka, zda by 

postupem doby neměla být služba biokontejnerů v obci dostupná jen pro 

lidi, kteří pro svoz bioodpadu používají bezmotorový dopravní prostředek, a 

přistavována v delším časovém intervalu. Je to ještě věc do diskuze. 

Tatjana Dohnalová, radní pro životní prostředí a dopravu (ĎZ 07/2016) 

Změny v jízdních řádech autobusů 

28. 8. 2016 skončily prázdninové jízdní řády a autobusy jezdí ve stejných 

časech jako před prázdninami. Tyto jízdní řády ale budou platné jen do 15. 

10., a proto nejsou součástí zářijového čísla Ďáblického zpravodaje. 

K uvedenému datu dojde k významným změnám v pražské autobusové 

dopravě, jak již avizoval na svých stránkách ROPID (www.ropid.cz). Lze tam 

najít podrobnosti i mapu, kde je již znázorněna upravená trasa autobusu 

č. 202. Změny se tedy budou týkat i autobusových spojů č. 103 a 202, které 

obsluhují naši městskou část. 

Táňa Dohnalová, radní pro životní prostředí a dopravu (ĎZ 09/2016) 

Od 1. října 2016 zavádí MČ Praha 8 placené parkovací zóny 

Občanům, kteří mají trvalý pobyt v městské části Praha 8 (netýká se 

občanů Ďáblic, Březiněvsi a Dolních Chaber), vzniká nárok na zakoupení 

parkovacího oprávnění (dříve parkovací karty) pro příslušnou parkovací 

oblast. Na jeho základě mohou využít parkovacích kapacit modrých a 

fialových zón v rámci dané oblasti bez omezení. Tyto parkovací plochy jsou 

primárně určeny pro zvýšený komfort místních obyvatel. Ve fialových 

zónách příslušné parkovací oblasti má rezident s platným oprávněním 

možnost parkovat stejně jako v modrých zónách, tedy bez nutnosti další 

úhrady parkovného. V rámci oranžových návštěvnických zón platí pro 

rezidenty stejná pravidla jako pro návštěvníky, takže musí provést úhradu 
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parkovného prostřednictvím parkovacího automatu nebo virtuálních 

parkovacích hodin. 

Na vydání parkovacího oprávnění pro lokalitu Prahy 8 nemají nárok 

občané Ďáblic, Březiněvsi a Chaber. Při parkování na vyznačených místech 

bude tedy nutné provést úhradu buď v parkovacích automatech, nebo 

pomocí mobilní aplikace Virtuální parkovací hodiny. Její použití je podrobně 

popsáno na webových stránkách www.parkujvklidu.cz v sekci Vaše dotazy. 

Zde najdete i detailní mapu ulic zařazených do placených parkovacích zón.  

Možné je parkovat i na existujících záchytných parkovištích P + R, např. 

u stanice metra Ládví. Doba placeného stání (8 – 20 h.) bude vyznačena na 

informačních cedulích, mimo tuto dobu vč. sobot a nedělí bude možné 

parkovat bezplatně. K zavedení parkovacích zón se v další etapě přidá 

i Praha 9.  

Jana Ouředníčková (ĎZ 09/2016) 

Změny v autobusové dopravě – spoje č. 202 a 103 

Od 15. října dochází k již avizovaným změnám v trase autobusu č. 202 (a 

s tím související změně jízdního řádu), a také v posílení spojů č. 103 

o víkendech. 

Nedávno proběhlo několik jednání s Ropidem, který organizuje dopravu 

v hlavním městě Praze a integraci se Středočeským krajem. Nepodařilo se 

obhájit spojení od OC Čakovice na Černý Most. Dle průzkumů využívá tuto 

trasu jen několik jednotlivců. Trasa z Bohnic k OC Čakovice zůstává stejná, 

v ranní špičce se zkrátí intervaly mezi jednotlivými spoji. 

Ostatní městské části s touto změnou souhlasily, po delším vyjednávání 

na ni nakonec jako poslední přistoupila i naše městská část. 

Lepší zprávou je skutečnost, že se podařilo vyjednat, jako kompenzaci za 

přerušení přímého spojení na Černý Most, posílení spoje č. 103 v sobotu a 

v neděli. Podle přepravních průzkumů využívá víkendové spoje málo 

občanů (obsazenost se pohybuje mezi 20-30%), a proto budou nasazeny 

menší, devítimetrové autobusy. Zástupce Ropidu se vyjádřil i k požadavku 

občanů na stejné jízdní řády v sobotu a v neděli. Není to možné zajistit kvůli 

koordinaci s příměstskými autobusy a zvýšením počtu spojení č. 103. 
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Častější spojení v pozdních nočních hodinách ve všední den se zatím 

neuskuteční kvůli malé obsazenosti autobusů, ale domníváme se, že je to 

jen otázka času, kdy se situace změní. Po zavedení parkovacích zón v okolí 

metra na Ládví a Kobylisích možná někteří občané „přesedlají“ z auta na 

městskou hromadnou dopravu a pak bude možné spoj č. 103 ještě posílit. 

Takto nám to bylo slíbeno, neboť by šlo o ideální řešení pro všechny. 

Táňa Dohnalová (ĎZ 09/2016) 

Odvodnění Ďáblic 

Zejména v době přívalových dešťů dochází k zaplavování ulic Na 

Štamberku, U Parkánu a přilehlých objektů památkové zóny „Staré 

Ďáblice“. 

Na nedostatečnou kapacitu dešťové kanalizace Ďáblic upozornil již 

projekt se souborem opatření odvodnění Prahy-sever z roku 2007 (dále jen 

generel). Podle generelu se kritická situace bude zhoršovat s pokračující 

výstavbou v obci, s rozšiřováním zpevněných ploch a s prodlužováním stok 

dešťové kanalizace. 

Generelem navržené řešení počítá s vybudováním dvou retenčních 

nádrží s řízeným odtokem do Mratínského potoku, odkloněním sběrače 

Čenkovská-Myslivecká (území na západ od ulic Říjnová-Sadařská včetně) do 

nového sběrače procházejícího rozvojovým územím na severovýchod od 

ulic Statková/Šenovská a s dalšími navrženými opatřeními. 

Pro nedořešené majetkoprávní vztahy k pozemku pod budoucí retenční 

nádrží vyšly nazmar náklady vynaložené v letech 2006-2008 na projekční a 

inženýrskou přípravu části B, procházející retenční nádrží B. V letech 

2010/2011 sice došlo k realizaci řešení havarijní situace odvodnění hasičské 

zbrojnice, ale toto částečné řešení jen dočasně zmírnilo kritický stav 

zaplavování tohoto objektu. 

S ohledem na prostup dešťových vod i do kanalizace splaškové nás dnes 

v Ďáblicích začíná trápit i tato kanalizace, dimenzovaná na 5 tisíc obyvatel. 

Splašková kanalizace se zejména po návalových deštích stává rovněž 

nekapacitní. 
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Restitucemi vyjasněné majetkoprávní vztahy k pozemkům potřebným 

pro budoucí retenční nádrže dnes dávají větší naději posunout odvodnění 

Ďáblic z dosavadního mrtvého bodu blíže ke zdárnému cíli. 

Neměli bychom promarnit možnost jednat s jediným právoplatným 

restituentem, a to i v souvislosti s dalším ďáblickým traumatem – 

odhlučněním Cínovecké radiály, a měli bychom sami iniciovat 

u odpovědného investora - MHMP spuštění tohoto složitého, nákladného a 

časově náročného investičního procesu. 

Radimír Rexa (ĎZ 12/2016) 
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8. Výstavba 

Ze zápisníku starosty 

Škola 
Přestavba a přístavba školy – 20 milionů Kč pro rok 2016 je již jistých 

Práce na rozšíření a modernizaci školy plynule pokračují i v letošním 

roce. Po několika měsících intenzivních jednání a diskusí o rozpočtu Prahy a 

prioritách městských částí mohu oznámit, že náš rozpočet byl jednak téměř 

zdvojnásoben, tedy navýšen o cca 9 mil. Kč (viz též články k ďáblickému 

rozpočtu 2016) a jednak posílen o účelovou dotaci na pokračování stavby 

školy ve výši 20 mil. Kč!  

Dále jednám s vedením Prahy o schválení dalších dvou žádostí. Jejich 

kladné vyřízení by znamenalo další posílení našeho rozpočtu ve výši 18 mil. 

Kč.  

Je správné také zmínit, že se podařilo ušetřit peníze v řádu milionů, když 

jsme dokázali z hlavního projektu přístavby vyjmout část prací, které se 

vztahují k zateplení fasády budovy a k výměně oken, a zajistit jejich finanční 

krytí prostřednictvím evropských dotací pomocí Fondu životního prostředí.  

Lešení je pryč, škola má hezkou novou fasádu 

Práce na zateplení budovy školy konečně skončily, budova ukázala svou 

novou tvář. Změna k lepšímu je patrná zejména na fasádách uvnitř atria 

budovy (viz foto). Ještě důležitější ale budou finanční úspory na vytápění. 

Paní učitelky, učitelé i žáci ale asi nejvíce ocení osazení oken venkovními 

žaluziemi, které pomohou zlepšit prostředí ve třídách, hlavně při 

slunečných dnech. Doufám, že v době vydání zpravodaje již bude reklamace 

ovládání některých žaluzií kladně vyřízena a škola již bude mít všechny 

předány k plnému užívání.  

Probíhá výběrové řízení – hledáme stavební firmu  

Právě probíhá největší výběrové řízení v historii Ďáblic od dob poslední 

přístavby školy. Hledáme firmu pro provedení všech zbylých vnitřních 

stavebních úprav, pro vlastní přístavbu nové části školy, úprav okolí školy a 

pro založení plánované nové zeleně, která bude součástí budovy (vnitřní 

prostory, venkovní učebny). Práce jsou odhadovány na celkovou částku 54 

mil. Kč bez DPH. K celé akci jsou mimo jiné svolávány pravidelné realizační 
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porady za účasti školy (děkuji paní ředitelce za všechny ty hodiny času, 

které nám a stavbě věnuje), projektanta, stavebně - technického zástupce 

MČ, radního Tomáše Dvořáka, tajemníka úřadu a dalších operativně 

přizvaných odborníků. Jsme připraveni zodpovídat i všechny vaše dotazy.  

Ďáblické komunitní a kulturní centrum 

Stavba pokračuje 

Ďáblické komunitní a kulturní centrum (bývalý pionýrák, hospoda 

U Holců nebo také podle stavebních výkresů „Zázemí Ďáblického parku“) je 

stále blíže svému dokončení a předání k užívání občanům Ďáblic všech 

věkových skupin a zájmů. Hrubá stavba bude na jaře dokončena. Proto byly 

zahájeny také navazující práce na dokončení a vybavení místností a 

venkovní terasy nábytkem a zařízením.  

Celodenní provoz a bohatý program – pokus o projekt na finanční zajištění 

dvouletého provozu centra z fondů EU 

Cílem je zajistit pro budovu kvalitní obsah – tedy vytvořit příjemné 

prostředí pro návštěvníky všech věkových skupin. Za veliké pomoci 

zastupitelky a předsedkyně školské a kulturní komise Simony Dvořákové, 

s nápady a energií výtvarnice Petry Pekárkové a s dalšími zkušenými 

organizátory komunitních programů pracujeme na úvodní podobě provozu 

našeho nového centra. Zvažujeme grantové finanční příležitosti a ve 

spolupráci s odborem evropských fondů MHMP prověřuji a pracuji na 

podání projektu dvouletého financování komunitního centra. Velmi 

uvítáme zkušenosti, nápady a případnou pomoc dalších zájemců o tuto 

oblast činností a společenského života.  

Okolí centra bude mít novou podobu 

Celý oplocený areál (dnes hřiště s umělým povrchem a parčík již jen 

s několika kusy venkovního cvičebního nářadí) snad bude plnohodnotnou 

součástí nově vznikající budovy, ale také naopak budova včetně své střechy 

bude plně součástí řešení zahrady.  S blížící se realizací se tak i uzavírá 

několikaletá diskuse o smyslu, funkci a podobě tohoto území ve vztahu 

k celé obci i k nejbližšímu okolí, a zejména ke zbylé části sice velmi pomalu 

ale přesto vznikajícího náměstí. Výsledkem by měl být kompletní ideový 

návrh všech zahradních úprav a opatření, který jsem již objednal. Součástí 

objednávky byla i žádost vytvořit prostor pro zapojení spoluobčanů – 

sousedů, ať už nápadem či prací (viz Příběh o vzniku městské zahrady).   
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Beseda o budoucí podobě zahrady již má své výsledky – první sousedé 

nabízí nápady i svou pomoc 

Během besedy jsme se, myslím, se všemi účastníky shodli na společném 

cíli vybudovat ne okázalý park, ale spíše romantickou, veselou, zábavnou a 

zejména pro malé děti i dostatečně tajemnou ZAHRADU. Ještě mnohé bude 

o Zahradě řečeno i napsáno, snad vždy jen v dobrém. A tak se s vámi nyní 

podělím jen o jeden postřeh: Když jsem besedu vymýšlel a když jsem pak 

s obavou v úvodu mluvil o tom, kde vidím v ďáblické historii inspiraci pro 

naši novou zahradu, vzpomněl jsem na schopnost Ďábličáků se sebrat a 

sami pro sebe, pro vzájemné potěšení si něco udělat a postavit – z dob jen 

nedávno minulých vzpomeňme hvězdárnu, kino, tzv. Pionýrák, divadlo, 

kapelu, úklidy Ládví, sázení stromů atp. Přiznávám, že jsem očekával, že si 

po besedě jen pomyslím: „samozřejmě, je již jiná doba, jiní lidé a toto je 

velký projekt“. Pokud se ale splní alespoň část toho, co bylo účastníky 

besedy navrženo a nabídnuto, a co si tak upřímně a od srdce nahlas přála 

autorka ideové koncepce Zahrady arch. Zdeňka Zymáková, pak má šanci 

v Ďáblicích vzniknout něco opravdového a trvalého. Něco, co bude veřejné, 

tedy všech a přitom skutečně NAŠE.  

Miloš Růžička (ĎZ 3/2016) 

Příběh o vzniku městské zahrady jako komunitního díla - I. díl? 

Ve středu 2. března 2016 kvečeru se v Obecním domě konala beseda 

architektů s občany Ďáblic o nové podobě prostoru parku na náměstí. 

I když jsem měla možnost si dopředu prohlédnout prezentaci, netušila 

jsem, jak zajímavé a inspirativní bude toto setkání. Bylo to i díky tomu, že 

Ing. arch. Zdenka  Zymáková z ateliéru Headhand architekti nabídla 

emotivně svou představu budoucí podoby parku jako tajemné Trnkovy 

Zahrady s důležitou komunitní funkcí. Vyzvala nás, občany, jako komunitu, 

abychom se stali zadavateli projektu „komunitní zahrady jako místa 

ohrazeného, hájeného, s intenzivním využitím“. Tak jako v životě, i v této 

zahradě by se měly setkávat a prolínat čtyři skupiny občanské komunity, 

které charakterizuje pohyb, hra, zvídavost (děti), hledání bezpečného 

prostoru pro pohyb a odpočinek (senioři), zevlování a rychlý pohyb 
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(mladiství) a společné aktivity (rodiče s dětmi). Zahrada by měla být 

současně významným místem pro setkávání celé komunity při různých 

příležitostech (bazary, koncerty,…). Vždyť komunitní život, kvalita života i 

hodnota sídel spolu souvisejí a navzájem se ovlivňují. 

Mezi občany byli zástupci všech čtyř skupin, takže o názory a požadavky 

nebyla nouze. Rezonovaly obavy z nedostatku nadšení pro společné dílo, 

z vandalismu, zda bude zahrada dostatečně bezpečná. Bylo inspirativní 

slyšet optimistickou odpověď, že když se na ochranu zahrady zvolí pozitivní 

přístup – např. v zahradě budou stopy po těch, kteří ji vybudovali, vyvěsí se 

návštěvní řád, zapojí se do díla celá komunita -, stane se z ní hájené místo.  

Věřím, že příběh o vzniku městské zahrady jako komunitního díla bude 

mít i pokračování. Že mnozí z těch, kteří na besedu nepřišli, si nenechají pro 

sebe svůj názor, co jim v ďáblických parcích chybí, že se podělí o své nápady 

a zkušenosti.  Že pocítíme podobné nadšení a pocit uspokojení, jako když si 

postupně budujeme vlastní zahradu. 

Ještě malý dodatek. Během besedy koloval papír s návrhy na nové 

pojmenování právě dokončovaného „Zázemí parku“. Líbilo se mi, jak jej 

v jedné chvíli nazvala paní architektka – Domeček. 

Jana Rexová 

 

Beseda o nové podobě prostoru nad ďáblickým náměstím mne příjemně 

překvapila z několika ohledů: i za nepříznivého počasí, kdy pršelo, že by psa 

nevyhnal, se v Obecním domě sešlo k diskusi více než 25 občanů. Tato 

chvályhodná občanská aktivita byla odměněna obšírným a citlivým 

výkladem paní architektky, která prezentovala uvažované možnosti využití 

prostoru parku (zahrady). 

Druhým překvapením pro mne bylo prezentované pojetí tohoto 

prostoru. Nenavrhuje se tu dětské hřiště, školní zahrada ani adrenalinový 

park či seniorská zákoutí, ale opravdu multifunkční prostor, který umožňuje 

skutečně komunitní užívání a spolužití. 

To – pokud se záměr podaří naplnit – pro mne představuje maximální 

přínos, protože opravdovou hodnotu sídla určuje nikoli výstavnost domů, 

pěstěnost jejich zahrad či výše oplocení, ale kvalita společného života, 

jakou to sídlo nabízí. A je prokázáno, že úroveň kvality života v sídlech je 
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přímo úměrná úrovni komunitního života v dané lokalitě. I délku našeho 

života umí kladně ovlivnit společenství, ve kterém žijeme. 

Slavomír Říman, zastupitel MČ Ďáblice v letech 1994-1998 za stranu 

Pražané Praze 

 

Co mne zaujalo: 

- Dobrý záměr vytvořit zázemí jako zahradu, nikoliv park. 

- Nápad architektů dát lidem možnost vybrat si prvky do zahrady dle svých 

představ na velkém plakátě - nejvíce hlasů přítomných získalo ohniště, 

pergola, lavičky, dřevěné vyvýšené cesty a skluzavka pro děti, herní prvky - 

žlab s vodou naplňovaný v době dešťů, přesýpání kamínků, stěny pro 

dětskou tvorbu.  

- Snaha přizpůsobit zahradu všem generacím a jejich setkávání v tomto 

prostoru.  

- Velká debata kvůli její údržbě a zajištění ochrany před vandaly - oplotit, 

zamykat večer? Mnoho otazníků a námětů k přemýšlení.  

- Poděkování paní arch. Zymákové za zpracování návrhu a sympatickou, ba 

přímo okouzlující prezentaci. 

Táňa Dohnalová, zastupitelka 

 

Na besedu jsem přišla, protože se zájmem sleduji výstavbu „domu 

s vlnou“ a zajímalo mě, jaké plány má obec s parkovým prostorem kolem 

tohoto nového domu. Setkání pro mě bylo příjemně strávenou chvílí, kde 

jsem se dozvěděla hlavní nápady, které má tým tvůrců na řešení prostoru. 

Vyslechla jsem si názory ostatních „sousedů“ a přispěla i názorem svým. 

Vzhledem k tomu, že vnímám tento prostor zejména jako prostor pro děti, 

navrhla jsem, aby měly možnost se k výběru atrakcí a mobiliáře vyjádřit 

prostřednictvím školy. Věřím, že alespoň základní názory zúčastněných 

vezme architektonický tým v potaz a upraví svou vizi v souladu s přáními 

místních. 

Lenka Stroblová 

 

Co mne zaujalo… 

- Na besedě byly prezentovány tipy na uspořádání a využití prostoru 

severozápadní části budoucího náměstí. 
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- Nosnou myšlenkou dalšího směřování vývoje bylo vytvořit veřejnou 

zahradu komunitního typu. 

- Téma následné diskuze se převážně točilo kolem cílových skupin uživatelů 

a prvků parkového mobiliáře. 

- Jsem vděčný za hojnou účast veřejnosti i za řadu podnětných připomínek 

a návrhů. 

- Vzhledem k předpokládané vysoké intenzitě využití území mohu za sebe 

uvést, že preferuji prvky s vysokým potenciálem životnosti v kombinaci 

s estetickou kvalitou a funkčností. 

- Přeji si, aby každý občan Ďáblic našel v nově vzniklé zahradě ten svůj 

oblíbený koutek či plácek. 

Martin Tumpach, zástupce starosty (ĎZ 3/2016) 

Ze zápisníku starosty 

Kompletní rekonstrukce dvou obecních bytů dokončena 

V hodnotě cca 1 000 000 Kč jsme dokončili a novým nájemníkům do 

užívání předáme dva kompletně zrekonstruované a dispozičně upravené 

byty s novými rozvody, podlahami, okny a novou kuchyňskou linkou. 

Strategický plán Prahy – probíhá projednávání s městskými částmi 

Již druhým rokem probíhá, ze zákona povinné, zpracování 

aktualizovaného Strategického plánu hl. m. Prahy. Jedná se o koncepční a 

rozvojový dokument, který by měl být určujícím pro stanovení nových 

dlouhodobých cílů a pro správnou organizaci řízení města. Zajišťuje 

vyvážený rozvoj Prahy a všech jeho městských částí při uplatnění všech 

veřejných i soukromých zájmů do prosperujícího celku. Právě probíhá 

projednávání s městskými částmi. Ďáblice, mým prostřednictvím, také 

podaly své připomínky. 

I touto cestou, od samého zahájení prací na textech plánu, se snažím 

obhajovat jak právo na samotnou existenci Ďáblic (to není můj výmysl, ale 

již několik let stále trvající hrozba), tak prosazovat tolik potřebné vymezení 

silného vedení Prahy ve smyslu řízení kraje na straně jedné, ale i správu 

městských částí jako efektivně fungujících obcí na straně druhé. Je to 

logické a funguje to tak v celé ČR a podobně i v jiných zemích. Jenom Praha 
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je výjimkou, což nepovažuji právě v tomto za správné a pro naše město i 

Ďáblice za užitečné. Každodenní praxe starosty i zástupce Starostů v Praze 

mne o tom stále znovu přesvědčuje.  

Územní plán Prahy – probíhá projednávání s městskými částmi 

Poslední měsíc ve zvýšené míře opět probíhaly konzultace a zasílání 

připomínek jak k nově připravovanému územnímu plánu hlavního města 

Prahy, tak k dalším změnám aktuálně platného územního plánu. Stejně jako 

v případě Strategického plánu se opět jedná o časově velmi náročnou 

agendu, která malé městské části bez velikých úřadů (jako v případě Ďáblic) 

a jejich starosty velmi vytěžuje. Myslím ale, že i díky mému sledování 

informací z vedení města a díky členství ve Výboru pro územní rozvoj a 

územní plán ZHMP a Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a 

technickou vybavenost ZHMP se nám daří pro budoucnost a občany Ďáblic 

vše potřebné sledovat a včas na všechny změny a nové plány reagovat.  

Naposledy např. v případě změny územního plánu Z 2748 (aktuální 

vymezení zastavěných území Ďáblic), nebo u změny Z 2156 (další zvětšení 

skládky a prodloužení doby skládkování v Ďáblicích), která je - zatím bez 

konečného výsledku a k naší velké nespokojenosti – stále projednávána a 

prosazována k souhlasnému rozhodnutí Prahy již nejméně 17 let! 

Miloš Růžička (ĎZ 4/2016) 

Ze zápisníku starosty 

Příprava stavebních prací ZŠ 

2. 5. proběhlo otevírání obálek s nabídkami 17 stavebních firem, komise 

nabídky vyhodnocuje tak, aby výsledek mohl být předložen na jednání 

zastupitelstva 18. 5. V případě hladkého průběhu by následoval podpis 

smlouvy a zahájení stavebních prací  - termín lze zatím jen odhadovat: 

2. polovina, spíše konec června. 

Jakmile budou všechny stavební a právní okolnosti vyjasněny, podáme 

průběžnou zprávu o harmonogramu a druhu probíhajících prací. 

Miloš Růžička (ĎZ 5/2016) 
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Z pera místostarosty 

* Stejnou technologií, jako byl upraven loni na podzim konec Statkové ulice, 

tedy zaválcováním živičného granulátu, jsme upravili i ulici Na Pramenech. 

Úpravy byly koordinovány s ostatními rekonstrukcemi pozemních 

komunikací v Ďáblicích a okolí tak, aby byl v maximální míře využit zbytkový 

materiál a stavební technika v lokalitě. Rekonstrukce tak probíhaly nejen 

ekonomicky, ale i ekologicky. 

* Místo vysloužilých demontovaných herních prvků byly do parku 

v Osinalické ulici dočasně umístěny fragmenty velkých pařezů ke hře, 

odpočinku i pro potěchu oka. V průběhu podzimu je nahradí moderní herní 

a cvičební prvky, včetně pět metrů vysoké lanové pyramidy. 

* Byla opravena většina propadlých kanalizačních poklopů v Šenovské ulici. 

O opravě ostatních dále jednáme s jejich správcem. Protože životnost 

vozovek, zejména v ulicích Na Štamberku, U Parkánu, Šenovské a částečně i 

ve Spořické, končí a lokální zásahy přestávají být efektivní, podali jsme na 

příslušná místa požadavek na celkovou opravu těchto komunikací. 

Děkujeme obyvatelům Šenovské ulice za iniciativu a podporu tohoto 

požadavku formou petice. 

* Srpnové přívalové deště odhalily některé nedostatky ďáblické kanalizace. 

Srážkovými vodami je nejvíce zatížená západní část povodí, odkanalizovaná 

ulicí Květnová a Šenovská. V některých místech byly ventilační poklopy 

vyměněny za neventilační typy (bez otvorů). Pro odstranění dílčích závad 

bude PVK vyzývat jednotlivé zákazníky k nápravě závadného stavu. 

Následně bude provedeno měření hydraulických veličin na stokové síti pro 

posouzení vlivu provedených opatření. Rovněž budeme Magistrát hl. m. 

Prahy žádat o provedení kamerové zkoušky kanalizace a nadále na 

Magistrátu požadujeme celkové koncepční řešení odkanalizování Ďáblic. 

Martin Tumpach (ĎZ 9/2016) 

Dostavba a stavební úpravy ZŠ – II. etapa 

Stavební povolení nabylo právní moci dne 20. 4. 2016. Následně bylo 

vypsáno výběrové řízení na stavební firmu. Lhůta pro doručení nabídek byla 

stanovena do 2. 5. 2016. Souběžně jsme začali řešit aktualizaci 
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harmonogramů, instalaci provizorní mobilní kotelny (železná krabice před 

školou) a vyklízení dotčených prostor ve škole. 

Vzhledem k tomu, že vítězná firma svoji nabídku na poslední chvíli stáhla, 

museli jsme operativně zahájit jednání s firmou umístěnou na druhém 

místě. Po všech administrativních a organizačních náležitostech bylo 

stavební firmě VW WACHAL, a. s. předáno 27. 6. 2016 staveniště. O den 

později začala stavba. Stavební činnost probíhá v pracovních dnech, 

o víkendech i svátcích od ranních do pozdních odpoledních hodin. I tak se 

v rámci možností snažíme nejhlučnější práce vtěsnat mimo časy obvyklého 

klidu. Kontrolní dny za účasti zástupců stavitele, technického dozoru, 

autorského dozoru, zástupců ZŠ a zástupců MČ probíhají vždy jednou do 

týdne. V průběhu stavby jsou domlouvány i častější operativní schůzky dle 

aktuální potřeby. 

Statutární ředitel stavební firmy podepsal se zástupci MČ kromě 

standardní smlouvy i memorandum, v němž mimo jiné obě smluvní strany 

společně deklarují svoji snahu vzájemně spolupracovat nad rámec 

smluvních vztahů, vyvinout maximální úsilí pro splnění náročného zadání a 

uplatňování pozitivního přístupu k řešení problematiky stavby. Rovněž obě 

smluvní strany potvrzují, že znají technickou náročnost celého projektu a 

především jeho provádění během školního roku 2016/17 za provozu školy, 

v návaznosti na stávající užívané vnitřní prostory a okolí školy. 

Práce v průběhu prázdnin spočívaly zejména v odhalení nosných 

konstrukcí stropů na WC, bourání stropu atria, osazování sanitárních příček, 

probíhaly instalace plynu a vody, vybourávání stávajících podlah, montáž 

konstrukce střešních světlíků, rozebírání střechy přístavku, instalace oken, 

rozvodů a svítidel v učebně, instalace sanitárních zařízení, vybudování 

nových podlah v učebnách, výkopy a základy v atriu, vybudování podlah 

z litého teraca, instalace výtahu a v neposlední řadě nejmarkantnější 

stavební zásah – demolice přístavku. Zde jsme kvůli dodržení velmi 

napjatého časového harmonogramu museli operativně změnit ruční 

bourání za strojové. Tímto se omlouváme všem sousedům za zvýšenou 

prašnost a velice děkujeme za vstřícnost a toleranci (nejen) během dne 

strojové demolice. 
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Práce v průběhu školního roku budou probíhat s ohledem na výuku, 

prioritně o víkendech, svátcích a prázdninách. Stavba bude od provozu 

školy oddělena akustickými stěnami. 

Nadcházející školní rok nebude jednoduchý, ale při intenzivní vzájemné 

spolupráci se většiny komplikací můžeme vyvarovat. Každý problém má 

řešení a rád vám ho pomohu hledat. Kontakt najdete na webových 

stránkách MČ. Věříme, že výsledek dostavby a stavebních úprav je cestou 

ke kvalitním a moderním výukovým prostorům, a zároveň přispěje 

k celkovému komfortu žáků, učitelů i ostatních zaměstnanců školy. 

Martin Tumpach, zástupce starosty (ĎZ 9/2016) 

Jak probíhá přístavba školy 

V průběhu podzimu došlo v ďáblické základní škole k vybudování vnitřní 

kanalizace a části podlahy pod novou přístavbou, přeložce větve 

podlahového vytápění, výměně původních světlíků a jejich provizorního 

oplechování na zimní období, provedení hydroizolační clony zdiva, 

k betonáži rušeného světlíku na chodbě před šatnami a k armování, 

bednění a betonáži 2. nadzemního podlaží. 

V jedné z učeben staré části školy byla provedena demontáž původní 

podlahy a následné prověření stavu nosných trámů pod podlahou, jejichž 

stav vyhověl požadavkům bezpečného užívání. Následně bude (nejen) 

v této učebně položena podlaha nová. 

Rád bych uvedl na pravou míru i některá tvrzení, povětšinou zachycená 

mezi řečí v ďáblických restauračních zařízeních: 

• V učebnách pod tělocvičnou jsou nevyhovující akustické podmínky, 

způsobující problémy s kvalitní výukou. 

Z hodnot naměřených nezávislou odbornou firmou vyplývá, že 

realizovanými úpravami došlo ke zvýšení vzduchové neprůzvučnosti 

stavební konstrukce a naměřená hodnota splňuje požadavek na stavební 

vzduchovou neprůzvučnost stropní konstrukce mezi výukovými prostory a 

tělocvičnou. Z porovnání výsledků měření hladiny kročejového hluku před a 

po úpravě vyplývá, že i v tomto případě došlo ke zlepšení (poklesu 

kročejového hluku). Naměřená hodnota splňuje požadavek na normovanou 
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hladinu akustického tlaku kročejového zvuku pro stropní konstrukce mezi 

tělocvičnou a výukovými prostory. Z porovnání kmitočtového průběhu 

hladiny kročejového hluku před a po úpravě vyplývá, že kromě 

očekávaného dalšího poklesu u středních a vyšších kmitočtů, došlo i 

k poklesu hladin kročejového hluku, což by mělo být subjektivně 

pozorovatelné jako částečné omezení „dunění“ podlahy tělocvičny. Jsme 

v průběžném kontaktu s novým panem ředitelem ZŠ a v tuto chvíli nemáme 

žádné stížnosti zaměstnanců na akustiku předmětných prostor. 

• Na stavbě se pouze bourá a nic nestaví. 

Zastaralá část budovy se musela zbourat, aby vznikl prostor pro novou 

stavbu, vyhovující všem moderním předpisům pro výuku. Pokud se půjdete 

ke škole v těchto dnech podívat, můžete na vlastní oči vidět „růst“ nové 

křídlo budovy. Některé práce současně probíhají na interiérech a 

technických sítích uvnitř budovy. Tam vzniklo během letního období několik 

zcela nových, moderně vybavených učeben, které mohou žáci v tomto 

školním roce již využívat. 

• Práce jsou příliš hlučné a prašné. 

Kvůli dodržení velmi napjatého časového harmonogramu jsme museli 

operativně, v řádu několika dnů, změnit ruční bourání za strojové. Také 

jsme se nemohli vyhnout hlučné instalaci pilotů. Vše samozřejmě probíhalo 

mimo dobu výuky. Za dočasné omezení komfortu se omlouváme. Ovšem 

k některým pracím bohužel neexistuje tichá alternativa. 

• Projekt byl vytvořen mladým, nezkušeným architektem. 

Projekt přístavby vznikl v renomovaném architektonickém ateliéru K2 a 

na jeho realizaci se podílelo několik zkušených odborníků v širokém 

věkovém rozpětí. 

• Žáci nemají k dispozici prostory pro tělesnou výchovu. 

Žáci mají k dispozici tělocvičnu v budově školy, využívají místní fotbalové 

hřiště a v blízké době by měla vzniknout poblíž fotbalového hřiště i krytá 

hala, která bude žákům ZŠ rovněž k dispozici. 

• Mobilní toalety na stavbě jsou umístěny pod nasáváním vzduchotechniky, 

která šíří zápach do prostor školy. 

Mobilní toalety stavby jsou umístěny na ploše bývalého hřiště při ulici Na 

Terase, 25 m od okraje budovy školy. 

• Ke stavbě není zajištěna možnost příjezdu vozidel ISZ. 
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Příjezd vozidla ISZ ke stávajícím budovám je dle předpisů zajištěn, což 

mimo jiné kontroluje i stavební úřad a policie. 

• Na stavbě někdo ve večerních hodinách krade materiál. 

Kvůli koordinaci prací probíhá přísun i odvoz některých materiálů i ve 

večerních hodinách. 

Termín dokončení prací zůstává nezměněn. Tedy na nové moderní 

prostory školy se žáci i učitelé mohou těšit k začátku příštího školního roku. 

Martin Tumpach, zástupce starosty (ĎZ 12/2016) 
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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. 

Jaké jsou sociální potřeby ďáblických občanů? 

Tuto otázku si kladly v listopadu členky sociální komise, když na toto 

téma připravovaly dotazník a následně ho nechaly vložit do 

každého Ďáblického zpravodaje. Z rozdaných 1400 kusů se nám vrátilo 

rovných 10. Upřímně děkujeme všem, kdo věnovali pozornost a čas jeho 

vyplnění a doručili jej do připravených schránek. 

Co jsme se z této dotazníkové akce dozvěděli? Především to, že témata 

sociálních potřeb a služeb patří v Ďáblicích na okraj zájmu většiny občanů. 

To je dobrá zpráva. Přesto to neznamená, že sociálně potřební občané mezi 

námi nežijí. Víme o nich z doslechu nebo je známe od vidění. K těm 

nejpotřebnějším lidem se pravděpodobně dotazník vůbec nedostal, nebo si 

s ním nevěděli rady. 

Z deseti anonymně vyplněných dotazníků jsme vyčetli údaje, které jsou 

cenné zejména pro radní a zastupitele, kteří zpětnou vazbu od občanů 

potřebují pro svou práci. Také členky sociální komise se budou výsledky 

sociálního šetření dále zabývat. Dotazník byl anonymní, proto vyzýváme 

občany, kteří potřebují pomoc nebo chtějí v sociální oblasti spolupracovat, 

aby se ozvali. Jsme obec, která nemá sociální pracovníky ani vlastní sociální 

odbor. Ďábličtí občané jezdí vyřizovat své sociální otázky do Libně na úřad 

Prahy 8. Velká vzdálenost může být pro staré a nemocné občany 

překážkou. Využijme proto přednosti naší malé obce a pečujme o dobré 
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sousedské vztahy také tím, že si všimneme lidí kolem sebe a zeptáme se 

souseda, jak se mu daří. Někdy postačí zprostředkovat pomoc tak, že na 

sociálně potřebného občana upozorníme někoho ze zaměstnanců místního 

úřadu, zastupitele, nebo členky sociální komise, které jsou ochotné 

pomáhat při hledání řešení. 

Barbara Tranová (ĎZ 01/2016) 

Pravidelné aktivity pro ďáblické seniory 

Kurz počítačové gramotnosti 

Kurz má již svůj ustálený průběh, který je vhodný i pro úplné začátečníky. 

Nejdříve si řekneme, k jakému účelu budete počítač nejvíce používat a co již 

třeba zvládáte. Pak je možné přizpůsobit lekce přesně vašim potřebám, 

abyste mohli co nejlépe využít svých schopností při ovládáni PC či 

notebooku nejen pro chvíle pohody a zábavy, ale i pro vzdělávání nebo 

nákup. Čeká vás individuální přístup v přátelském prostředí a naučíte se 

pracovat s textem, internetem, e-mailem nebo s digitální fotografií. 

Rehabilitační cvičení 

S sebou pohodlný oděv a boty na cvičení. Cvičíme v prostoru i na míčích, 

protahujeme a zpevňujeme tělo. Méně pohyblivé části těla šetrnými cviky 

uvolňujeme. Cvičení je uzpůsobené individuálním potřebám a možnostem 

každého člověka. 

Kondiční cvičení jógy 

S sebou na cvičení stačí pohodlný oděv, ponožky, podložka a pití. Kdo má 

chuť a zájem přidat se ke kroužku cvičících babiček i prababiček, může tak 

učinit. 

Cvičení taoistického tai-či 

Cvičíme ve stoje plynulou sestavu pohybů, které jsou pomalé, 

protahovací a rotační. Cvičení uvolňuje celé tělo - páteř, klouby a všechny 

měkké tkáně. Soustředěná pozornost trénuje paměť a působí blahodárně i 

na psychiku. S sebou sportovní boty na přezutí a pohodlný oděv.  
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Plavání 

Ďábličtí senioři mohou prostřednictvím sociální komise požádat 

o finanční příspěvek na permanentku na kondiční plavání v některém 

z okolních bazénů. 

Barbara Tranová (ĎZ 09/2016) 
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10. Veřejný a kulturní život  

10.1  Kulturní a společenské akce 

6. 2.  Ďáblický masopust 
20. 2.  Ples fotbalistů 
30. 4.  Pálení čarodějnic + ohňostroj 
25. 5.  Slavnostní přivítání nových občánků Ďáblic 
4. 6.  Zábavné odpoledne (nejen) pro děti 
4. 6.  Zábavný večer (nejen) pro dospělé 
10. 6.  Noc kostelů 
17. 9.  Zažít město jinak 

Ďáblický Masopust se vydařil!!! 

6. 2. 2016 dal starosta Ďáblic u budovy úřadu souhlas k zahájení slavnosti 

1. ďáblického Masopustu a vpustil masopustní rej masek do našich ulic. Ale 

jakmile se průvod dal do pohybu, sám zmizel a už se toho dne mezi námi 

neobjevil. Celé to odpoledne samozřejmě proběhlo nad očekávání dobře i 

bez něj a bylo plné krásných setkání, hudby, atrakcí a pochoutek. K tomu 

nám svítilo sluníčko, masek i ostatních návštěvníků přišlo dostatek. 

Masopustní veselí rozproudil již u radnice orchestr Ďáblík a průvod se 

pod vedením Laufra vydal do ulic. Nejdříve v hospodě vydražil kobylu, pak 

se zastavil na Koníčkově náměstí, kde opět zahrál Ďáblík, kejklíři předvedli 

své akrobatické umění a leckdo ochutnal posvícenské koláče. Při další 

pochůzce ulicemi nabízel kominík bezplatné revize komínu a medvědář 

tanec se svým medvědem, což se doporučuje hlavně mladým děvám, neb 

medvěd je v masopustním průvodu symbolem plodnosti. Pak ještě jednou 

zahrál Ďáblík a průvod konečně došel na náměstí před Battistovou 

cihelnou. Zde už čekala kapela Švejk Band, poníci, výtvarná dílna, biatlon, 

čištění komínu z žebříku a kejklířský workshop. Koláče i zabijačkové dobroty 

chutnaly a kapela příjemně hrála. 

Při zakončení slavnosti podle tradice měl starosta opět splnit svou úlohu 

a „pohřbít“ basu. Zastoupil ho nečekaný host – potulný mnich, který 7 dní 

před slavností doputoval až k nám do Ďáblic a který nám nejen pomohl 

basu pohřbít, ale také nám předal poselství. To poselství prý přijal z nebes 

během čekání na slavnost při svém rozjímání a hlubokých meditacích 
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v ládevských jeskyních. Poslední den svého pobytu u nás se přidal k našemu 

masopustnímu veselí a průvodu někde v ďáblických ulicích.  

Jak nepozorovaně se mezi námi objevil, tak i po přednesení své vize 

zmizel neznámo kam… 

Děkujeme všem návštěvníkům za to, že přišli a že se s námi dobře bavili. 

Doufáme, že se nám tímto podařilo obnovit v Ďáblicích pradávnou 

tradici. 

Simona Dvořáková (ĎZ 02/2016) 

Ples fotbalistů - Sokolovnu jsme vyprodali do posledního místa  

Vyprodali jsme do posledního místa Sokolovnu. Na plese zazpíval 

s kytarou Richard Krajčo. Taneční skupina Horváth band odvedla perfektní 

práci. Soutěžilo se o 100 položek, hlavní cena byla Škoda Superb. Plesu se 

zúčastnily snad všechny generace. Končili jsme nad ránem!  

Je podzim roku 2015 a dostáváme informaci, že z hlediska rekonstrukce 

ZŠ U Parkánu nebude možné využívat sál školy a obec avizuje, že Obecní 

ples nebude pořádat. Na předvánoční schůzi oddílu SK Ďáblice se trenéři a 

vedoucí vyjadřují k otázce plesu. Bylo by dobré zavedenou a úspěšnou 

tradici zachovat, ale kde. To je otázka? Jedna z možných variant je 

přesunout ples do prostor KD Ládví. Zjišťujeme, za jakých podmínek by bylo 

možné zde ples zrealizovat. Proti jsou dva faktory: cena pronájmu (pro nás 

velmi vysoká) a dle zkušených pořadatelů plesů pravděpodobně i horší 

dostupnost pro „Ďábličáky“. Takže zbývá poslední možnost, a tou je bývalá 

Sokolovna. TTC Praha – oddíl stolního tenisu, sice již v Ďáblickém zpravodaji 

nabízí pronájem na různé akce, ale zatím nikdo tento prostor nevyzkoušel. 

Když s Lenkou Mihálikovou (hlavní organizátorka plesu za SK Ďáblice) 

přicházíme do Sokolovny na první jednání, tak rozumíme, proč tomu tak je. 

Sál zatím nemá topení. Dáváme tedy podmínku pro realizaci plesu - 

dokončit topení. Dalších asi 20 důležitých nedodělků a nefunkčností zatím 

neřešíme s tím, že se snad dodělají. Asi měsíc před termínem plesu je 

topení hotové, a tak si s panem Pozlerem (který je za TTC zodpovědný za 

kulturní akce v sále) podáváme ruku na to, že akci uspořádáme. Vzhledem 

k tomu, že se termín plesu blíží, rozjíždíme tisk a distribuci lístků, plakátů, 
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začínáme zajišťovat tombolu a potvrzujeme hudební produkci.  V únoru má 

TTC Praha výbor, kde se hlasuje, zda akce bude či ne. Výbor akci odhlasoval, 

i když jednoznačné to nebylo. Tomuto kroku nerozumím, a již ani nemá 

cenu spekulovat, co by bylo, kdyby výbor TTC akci neodsouhlasil. 

Každopádně po této zkušenosti rychle sepisujeme smlouvu o pronájmu, 

abychom vše měli smluvně ošetřené.  Dalším krokem je jednání 

s tajemníkem úřadu MČ, abychom splnili všechny náležitosti pro pořádání 

akce. Kromě toho, že organizování tomboly podléhá loterijnímu zákonu a je 

zpoplatněno, dozvídám se na jednání další zajímavou informaci: že 20% 

výnosů z prodeje lístků bychom měli odevzdat MČ. A to i z lístků, které 

rozdáme zdarma jako poděkování za spolupráci, za sponzoring atd. Vůbec 

nekomentuji nesmyslnost této vyhlášky (pro malé neziskové organizace 

jakou je SK), ale vyplňuji formulář ohledně ohlášení akce, na kterém se 

dočítám spásnou informaci. Pokud výnosy z dané akce jsou v celkové výši 

určeny na neziskové a charitativní účely, nemusí se tento poplatek platit. 

Sláva! Již na začátku jsme postavili celou akci na tom, že výtěžek z plesu 

(pokud tedy něco vyděláme) bude použit na nákup herních prvků pro 

nejmenší děti na nově vybudované dětské hřiště v areálu SK Ďáblice.   

Od začátku příprav víme, že betonová podlaha není optimální, chtělo by 

to taneční parket, a tak se vydáváme do sídla firmy Start Production, kde 

nám majitel firmy nabízí nejen parket, ale i 16 světel na osvícení sálu a 

konstrukci se speciálním závěsem na protilehou stěnu Sokolovny. Tímto se 

výrazně zlepšily akustické vlastnosti, které v Sokolovně nejsou optimální. 

Děkujeme za tuto výraznou pomoc.   

V pátek, den před plesem, cca 6 lidí připravuje sál, včetně přivezení stolů 

a židlí ze skladu v   Ćakovicích, parketu a dalšího materiálu ze Start 

Production, nájezd Škody Superbu a celý tým pod vedením Lenky končí 

před půlnocí. V sobotu ještě řadu důležitých prací pronajímatel TTC 

dodělává. Nedokážu posoudit, zda práce, o kterých jsme hovořili před 

měsícem, mohly být dodělané dříve, a tím by se nemusely dělat několik 

hodin před začátkem plesu. V sobotu v 19.30 začínáme a dále to již vy, kteří 

jste se plesu zúčastnili, znáte. Udělali jsme všichni maximum pro to, aby se 

po 20 letech zase konal ples v ďáblické Sokolovně. Dle ohlasů, které jsem 

získal, se nám to snad povedlo. Jsem rád i za pozitivní ohlasy od velmi 

mladých lidí z Ďáblic, které mě doopravdy překvapily. Děkujeme všem, kteří 
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dorazili. Moc si toho vážíme. Poděkování samozřejmě patří všem 

sponzorům: Porsche Praha-Prosek, Start Production, Zlatnictví Němeček, 

Richardovi Krajčovi a dalším. Osobně bych rád poděkoval týmu, který ples 

pod vedením Lenky Mihálikové připravoval a po plese ještě strávil nedělní 

odpoledne a pondělní ráno úklidem prostor.  

PS: 

Tak to po této akci vypadá, že máme v Ďáblicích zase k dispozici velký sál. 

Po cca 20 letech jsme sál plesem „pomohli otevřít“ pro veřejnost z Ďáblic. 

Je to možná symbolické, neboť SK Ďáblice tento sál 40 let vlastnil a podle 

mých informací nebylo jednání o vrácení stávajícím vlastníkům 100% 

jednoznačné. Nicméně to je vše pryč, sál již nevlastníme. V Sokolovně byl 

provozován squash, pak tam řadu let nebylo nic, až vlastníci pronajali tento 

sál TTC Praha. Teď jsme všichni na začátku a šli jsme do organizace plesu 

s velkou měrou nadšení a sponzorství (neboť pokud bychom vše zaplatili 

tržními cenami, tak se dostaneme na cenu za sál v KD Ládví, kde je ale vše 

pro tyto akce 100% připravené). Takže uvidíme, jak se vše bude vyvíjet. Až 

se budou v Sokolovně organizovat další a další akce, tak si budeme moci 

říci: ano, máme k dispozici velký sál.  

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice (ĎZ 03/2016) 

Noví občánci Ďáblic 

Ve středu 25. května odpoledne se sešli rodiče, prarodiče, sourozenci, 

tety a strýcové, aby společně s panem starostou Milošem Růžičkou a 

dalšími sousedy ve slavnostně připraveném sále Obecního domu přivítali 13 

nových občánků Ďáblic. Pět děvčátek a osm chlapců ve věku od 3 do 18 

měsíců bylo symbolicky přijato mezi občany Ďáblic. Z rukou pana starosty 

rodiče obdrželi pro své děti kromě gratulace také pamětní list a malý 

upomínkový dárek. Slavnostní a přátelskou atmosféru umocnil zpěv 

třináctileté Karolíny Večerkové za doprovodu houslí její mladší sestry 

Štěpánky a fléten kamarádek Veroniky a Karolíny Žemličkových. Děvčata 

velmi pěkně zahrála a zazpívala dvě písničky Z. Svěráka a J. Uhlíře. Formální 

část brzy skončila a rodiny zůstaly spolu, aby si popovídaly, občerstvily se a 

nechaly se vyfotografovat pro vzpomínku na tento den. Děkujeme všem, 
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kteří jakkoli přispěli k uskutečnění setkání a přejeme všem novým 

občánkům, a to nejen těm, kteří se zúčastnili slavnosti, aby z nich vyrostli 

spokojení občané, kteří mají svoji obec rádi a rádi se o ni budou starat. 

Barbara Tranová, sociální komise (ĎZ 06/2016) 

Sobota patřila sportu a zábavě 

První sobotní červnové odpoledne přivítalo jako již tradičně dětský den 

na fotbalovém hřišti SK Ďáblice. Slunečné odpoledne přálo jak zdolávání 

sportovních soutěží, tak výtvarné dílničce, divadelnímu představení i 

dovádění na nafukovacím hradu, či skotačení v pěně.  Na výtvarnou dílničku 

si členky kulturní komise připravily zajímavé výrobky. Každý rok mne 

příjemně překvapuje, jakou fantazii mají a co všechno se dá během chvilky 

vytvořit. Ďábličtí hasiči připravili pěnové a vodní hrátky, které rozdováděly 

snad všechny děti. 

Deset sportovních disciplín přišlo pokořit dvě stovky malých nadšenců, 

kteří si po jejich splnění odnesli svou vysoutěženou cenu. Úsměv na 

dětských tvářích byl zaslouženou odměnou pro všechny organizátory a 

pomocníky, kteří se na akci podíleli. 

Tradicí na této oslavě se stává exhibiční utkání fotbalové školičky. Letos 

na trávník postupně vyběhlo třicet nejmenších fotbalistů (i několik 

fotbalistek), které trénuje Lukáš Horváth. Hráli modří proti červeným a bez 

ohledu na výsledek svůj první zápas vyhráli všichni - odměnou jim byla asi 

první fotbalová medaile v životě a klasický dort ve tvaru fotbalového hřiště 

z cukrářské dílny Buchalovi. 

Dětské sportovní odpoledne plynule přešlo do hudební zábavy pod širým 

nebem. Repertoár hudební skupiny Bingo Band se hodil pro naši letní 

slavnost a tak se po několika úvodních skladbách, při kterých tančily hlavně 

děti, zvedla i velká skupina dospěláků a téměř do půlnoci z tanečního 

trávníku neodešla. 

K dobré náladě přispělo i dopolední třetí místo naší minipřípravky 

v turnaji na Meteoru (trenér Ondra Mošnička, vedoucí týmu Martina 

Krajčová a Monika Píchová). 
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Celou akci organizovala sportovní komise, kulturní komise a fotbalový 

oddíl SK Ďáblice. Všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce, tímto moc 

děkujeme za spolupráci. 

A konečné hodnocení – skvělá nálada, letní počasí, nikdo se nenudil, 

výborné jídlo, pití, bezva kapela – no prostě, kdo nepřišel – přišel o hodně. 

Za sportovní komisi předsedkyně M. Bouzková, za SK Ďáblice A. Sládek (ĎZ 

06/2016) 

 

10.2 Aktivity a akce pro děti 

6. 3.  Velikonoční jarmark 
16. 3.  1. jarmareční dražba 

22. 4.  Ukaž, co umíš 
23. 4.  Jarní pravěká bojovka 

17. 9.  Malované lavičky 

22. 10. Drakiáda 
29. 10. Halloweenské dýňování 
5. 12.  Mikulášská pro děti 
13. 12. Školní vánoční jarmark 

Jarní pravěká bojovka – po stopách lovců mamutů 

V sobotu 23. dubna 2016 dopoledne jste při své procházce v Ďáblickém 

háji mohli potkávat děti oblečené do zvířecích kožešin a ozdobené šelmími 

tesáky a přírodními korálky. To jsme si zde společně hráli na pravěk a děti si 

mohly, jako praví archeologové, vyhrabat pravěké střepy nebo kosterní 

pozůstatky, na stanovišti s mamutem si mohly otestovat svou dobrou 

mušku při lukostřelbě a své znalosti při kvízu o velkých pravěkých zvířatech. 

Na dalším stanovišti se musely osvědčit jako sběrači a o kousek dál ukrást 

med obrovským pravěkým včelám. Pak už nezbývalo než projít 

nebezpečným pravěkým kaňonem k cíli, kde se navlékaly korálky. 

Počasí nám i letos přálo, takže doufáme, že si děti i rodiče bojovku opět 

užili. Cílem prošlo celkem 114 dětí, což překonalo naše veškerá očekávání. 

Děkujeme všem, kteří přišli, a všem, kteří pomáhali. Těšíme se na 

viděnou příští rok. 

Kulturní komise (ĎZ 05/2016) 
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Ukaž, co umíš 

V pátek 22. dubna v odpoledních hodinách se konal ve škole další ročník 

úspěšné akce „Ukaž, co umíš“. Pořádání veřejných výtvarných dílniček 

v prostorách naší základní školy má již své tradiční místo v životě našich dětí 

a jejich rodičů. Víme, že jsou mezi vámi šikovní a kreativní lidé a chceme se i 

my od vás něco naučit. A tak jsme opět oslovili obětavé rodiče a prarodiče, 

zda by přišli mezi nás, a místo učitelek a vychovatelek převzali pozici 

„lektora“ dílničky. Velmi nás těší, že se tento nápad u vás setkal s kladným 

přijetím. 

Sešlo se celkem osm dílniček. Paní Čechovská velmi ráda a krásně 

pracuje s drobnými korálky. Techniku výroby náramků a náhrdelníků k nám 

přišla naučit velké množství zájemců z řad dětí i jejich příbuzných. Maminky 

ze Spolku Parkán si připravily speciální dílničku, ve které s dětmi vytvořily 

řetěz papírových panáčků, které v současnosti zdobí zeď našeho školního 

atria. Paní Mácová měla pro děti připraveno tvoření z krepového papíru – 

vyráběly se nádherné květiny do vázy. Nechyběla ani práce s keramikou. 

Hlínu pro děti přivezla paní Pekárková, která s dětmi vyráběla různé 

barevné mističky a talířky. Svoje dvě dílničky měly na akci i naše šikovné a 

kreativní paní kuchařky – vyráběly se větrníky z pěnovky, skleněné 

mimoňské dózičky a zdobily se plechovky ubrouskovou technikou. U paní 

učitelky Kundrátové, která je maminkou „našich“ dvou dětí si všichni mohli 

vyrobit praktické „pantoflíčky“ z kartonu a látky, které si pak doma mohou 

zavěsit a dát si do nich třeba tužky či brýle. 

Animátorská dílna manželů Sládkových nechyběla ani letos. Po loňském 

zážitku s výrobou animovaného thrilleru Připečené kuře nás letos čekaly 

Automobilové závody s animovanými i živými herci. Děti vyráběly kulisy, 

masky, posouvaly autíčka, snímek po snímku, hrály fanoušky na tribuně. 

Zkrátka, užily si zábavu i náročnou trpělivou práci při animaci. Na výsledek 

společné práce dětí a rodičů se můžete podívat na webových stránkách 

školy. 

Jsme velice rádi, že to všichni pojali s nadšením, radostí a kreativitou. 

Ještě jednou všem účastníkům i touto cestou děkujeme a věříme, že i 

v dalších školních letech budeme v pořádání dílen pokračovat. 

Alena Votavová, koordinátor komunitní a zájmové činnosti ZŠ (ĎZ 05/2016) 
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Příměstské tábory v Obecním domě 

Během letošních letních prázdnin se v našem Obecním domě poprvé 

konaly příměstské tábory „Vědecké léto“ organizované společností Věda 

nás baví, o.p.s. a „Nech brouka žít“ organizované Mateřským centrem 

Cirkus. Celkem čtyři turnusy navštívilo cca 40 dětí, kterým se náplň táborů, 

doufejme, líbila. Věříme, že i rodiče byli s nabídkou táborů spokojeni. 

Ze strany obce se určitě budeme snažit o to, aby se tyto tábory konaly i 

o příštích letních prázdninách. 

Děkujeme všem, kteří s přípravou i průběhem táborů pomáhali, hlavně 

panu Lukavcovi a paní Kacovské za všestrannou pomoc a restaurantu 

Červený Mlýn za ochotu vařit dětem vynikající obědy. 

Simona Dvořáková, Kulturní komise (ĎZ 09/2016) 

 

 

10.3 Aktivity a akce seniorů 

21. 3.  Setkání ďáblických pamětníků 

8. 4.  Jarní posezení seniorů 

7. 5.  Jarní výlet seniorů 

6. 6.  Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo 

10. 9.  Podzimní výlet seniorů 

21. 10. Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo 

2. 12.  Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo 
15. 12. Předvánoční setkání s redaktory Ďáblického zpravodaje 

Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo 

Ojedinělý autorský projekt, jehož název jsme použili v titulku, vznikl 

propojením několikaletých zkušeností neziskových organizací Právě teď! 

o.p.s a Cestou zdraví z.s., které se věnují aktivaci osob 50+ a seniorů. 

O kvalitě hovoří i to, že již od roku 2014 je podpořen Nadačním fondem 

AVAST.   

V mnohých organizacích již tento projekt zdomácněl, a letos v červnu se 

představí i v Ďáblicích. Cvičení, která současně propojují tělo i paměť, 

podporují zdraví, soběstačnost, zlepšují schopnost soustředění a učení se 

novým věcem, pomáhají lépe se orientovat v dynamicky se měnící době. 



54 

 

Jak tvrdí autorky projektu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová a Bc. Iveta Luxová: 

„Koncept vychází z přesvědčení, že právě teď nastal ten správný čas 

podpořit naši vitalitu úspěšnou cestou ke zdraví. Ano, jsme starší, nebo 

dokonce již tzv. seniory, začínáme mít zdravotní problémy, občas i 

zapomeneme nebo si po padesátce musíme hledat jinou práci... To ale 

neznamená, že rezignujeme. Jsme TADY a TEĎ, máme vědomosti i 

zkušenosti, je nutné s námi počítat. Chceme, aby senioři zůstali co nejdéle 

aktivní, aby nerezignovali na svůj osobní rozvoj a stali se předčasně 

nemohoucími, odkázáni na podporu okolí. Nechceme, aby byli ponecháni 

na pospas prodejcům zázračných preparátů, rádoby zdravotnických 

přístrojů a jiných zbytečností.“  

Přibližme si projekt slovy paní Opelkové, která se do projektu již aktivně 

zapojila. „S kamarádkou jsem absolvovala ukázkovou hodinu. Léta mám 

problémy s páteří, proto jsem byla zvědavá hlavně na cvičení. Kamarádku 

naopak zase víc lákalo trénování paměti. Nakonec nás ukázka zaujala 

natolik, že jsme se s nadšením vrhly i na to, čemu jsme se mnohdy 

vyhýbaly. Kamarádka začala cvičit, já s chutí trénovat paměť. Cvičení jsou 

zábavná a během chvíle vytvoří z cizích lidí partu, která se baví a směje. 

Rozcházíme se jako přátelé. Zkrátka hlava i tělo potřebují svoje. Nejlépe 

současně.“ 

Zajímalo nás, jaké akce plánují obě zmíněné organizace v blízké i 

vzdálenější budoucnosti. A je jich řada. V létě proběhne již 4. ročník 

pobytových Senior Campů. Jsou určeny všem 50+, věk ani zdravotní 

dispozice nerozhodují. Bohatý program od rána do večera zahrnuje celý 

koncept projektu a je doplněn společenskými akcemi. Těšit se můžete na 

různé formy cvičení včetně cvičení ve vodě, nordic walking i trénování 

paměti, zajímavé přednášky, výlet, taneční večírek a mnoho dalších zážitků. 

Na podzim plánují zahájit nultý ročník Akademie moderního seniora AMOS. 

Přednášky, které zajímají nejen seniory, vás jistě nezklamou. A budete-li mít 

zájem, pak můžete navštívit i pravidelné lekce cvičení, která vás naučí jak 

Pomoci Sobě. 

Sociální komise (ĎZ 05/2016) 
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Vzpomínka na výlet důchodců do Českého Krumlova dne 7. května 

Vůbec nám nevadí delší cesta z Prahy do Českého Krumlova – okresního 

města v Jihočeském kraji. Těšíme se na významné a kulturní centrum této 

oblasti. Všichni dychtiví nových zážitků, často i s hůlkou odvážně stoupají po 

mnoha schodech za poznáním, tedy k zámku. Je možné, že jejich vnoučci 

právě sedí doma u počítače. Z nádvoří a několikaposchoďového mostu se 

otevírá výhled na město, které nikdy nezklame svým půvabem. Řeka Vltava 

vroubí středověké centrum. Od roku 1992 je zapsáno na seznamu památek 

UNESCO. Založení je datováno již v roce 1274. Takže nezbývá, než zamyslet 

se nad otázkou, jak bohaté dějiny se zde již odehrály. 

Průvodce v zámku nás nejdříve uvítá znatelnou nervozitou, neboť další 

výprava limituje vyměřený čas. Nakonec přítomností zvídavých a slušných 

důchodců se uklidní a podává velmi zajímavý výklad. Původně gotický hrad 

byl kompletně přestavěn za vlády Viléma z Rožmberka na renesanční zámek 

v druhé polovině 16. století. Později se zámek dočkal ještě několika 

přestaveb. Obdivujeme krásu interiérů komnat, maškarního sálu, zámeckou 

kapli sv. Jiří. 

Vše je dobře připraveno. Dokonce vyjednaná i stejná cena vybraných 

jídel v restauraci. 

Po obědě se každý vydá na toulku malebnými uličkami. Nalezneme domy 

gotické, renesanční i barokní. Na náměstí kašnu s morovým sloupem. 

Architektura občas působí dojmem divadelní kulisy. 

Nikdo tentokrát neměl žádné zdravotní problémy. Nezbývá, než sociální 

komisi a manželům Kohoutovým opět poděkovat za péči a organizaci 

celého výletu. Též konstatovat, že i důchodový věk lze prožít hezky a 

plnohodnotně. 

Daria Fialová (ĎZ 06/2016) 

Senioři na výletě v ZOO ve Dvoře Králové, či spíše na safari v Africe 

Sobotní počasí 10. září, během pobytu v zoologické zahradě ve Dvoře 

Králové, skutečně připomínalo spíše tropickou Afriku než střední Evropu. 

Chtěla bych poděkovat celému doprovodu naší početné výpravy, paní 

Janě Kohoutové, jejímu manželovi a paní Zdence Tačovské. Svým 
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vystupováním, ochotou a šířením dobré nálady po celý den, cestou do cíle 

našeho výletu i zpět domů, se stal výlet pro účastníky zájezdu příjemným 

zážitkem. Poděkování patří i řidiči autobusu panu Miloslavu Havlínovi, který 

nás provezl úskalím objížděk kvůli opravám komunikací, a na zpáteční cestě 

jsme dokonce zažili vyhlídkovou jízdu okresem Praha-východ, abychom se 

vyhnuli ucpané dálnici. 

Na závěr bych chtěla dodat, že jsme po telefonické konzultaci s paní 

knihovnicí zakoupili do obecní knihovny výpravnou publikaci o zakladateli 

ZOO ve Dvoře Králové Josefu Vágnerovi. Bude všem zúčastněným 

připomínkou této vydařené akce a osloví určitě i další čtenáře, kteří 

navštěvují naši knihovnu. 

Táňa Dohnalová (ĎZ 06/2016) 

Předvánoční setkání seniorů 

V překrásném čase nastávajícího adventu jsme se s manželem zúčastnili 

vánočního posezení, pořádaného pro naše občany – ďáblické seniory. Roky 

utíkají a i my už patříme k těm, kteří se chodí v tomto čase potěšit a 

poslechnout si program, který pro nás připravily členky sociální komise. 

Rozhodně bylo na co se dívat! Svěží a milé bylo taneční vystoupení dívek 

pod vedením paní Hany Jozové Dluhošové. Velmi působivé bylo též 

vystoupení nadaného mladého houslisty Šimona Tomka a Kateřiny 

Přibáňové, která překrásně zazpívala vánoční koledy. Během krásného 

odpoledne nám k poslechu a zpěvu hrál pěkné písničky dle našeho přání, a i 

jiné ze svého bohatého repertoáru, pianista a zpěvák Radim Linhart. 

Ďábličtí občané měli též možnost zúčastnit se soutěže o nejchutnější 

vánočku, která se pak rozkrájela, a společně jsme ji ochutnali. Opravdový 

dík patří panu Václavu Tomkovi, který jako jediný upekl výtečnou vánočku. 

Také paní Daniela Tůmová přišla mezi nás s ukázkami svých rukodělných 

prací (nyní s vánoční tematikou) a pozvala zájemce do komunitní kavárny 

Vlna, kde má každý možnost vyzkoušet si své schopnosti a vyrobit si malý 

dárek. Poznali jsme také nového ředitele ZŠ pana Josefa Buchala, který nám 

nastínil program výstavby školy nyní i do budoucna. Adventního odpoledne 
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se zúčastnil i zástupce našeho starosty Martin Tumpach a později i sám 

starosta Miloš Růžička. 

Během veselého odpoledne se po celou dobu o nás s úsměvem vzorně 

staraly paní Barbara Tranová, paní Dita Tomková, paní Bronislava 

Lomozová, paní Jana Kohoutová, paní Tatjana Zapletalová a paní Lydie 

Veselá. Bohatě vyzdobené stoly s vynikajícím občerstvením, které bylo 

neustále doplňováno. Vynikající punč, džusy, káva, čaj, super cukroví, 

lahodné chlebíčky. Naši senioři a seniorky ochutnávali a moc dobře se 

bavili. Za tu péči všem členkám sociální komise patří uznání a dík! Jsem 

ráda, že jsem měla možnost strávit zde překrásné a příjemné odpoledne. Za 

sebe i všechny seniory děkuji a přeji všem krásný adventní čas. 

Jarmila Myslivcová (ĎZ 12/2016) 

 

 

10.4 Ostatní akce 
2. 3.  Beseda o podobě prostoru parku na náměstí 
19. 3.  Úklid v okolí hvězdárny 

20. 4.  Burza knih 

7. 5.  Burza semen a rostlin 
10. 5.  Světový den modliteb 
14. 5.  Férová snídaně NaZemi 
14. 6.  Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici 
16. 11. Retro party 

Ohlédnutí za květnovou burzou rostlin a semen 

Letos již 5. ročník potvrdil, že prvotní úmysl Lenky Stroblové, taková 

naděje na setkávání sousedů nad přinesenými sazenicemi či okrasnými 

květinami, se podařil. Každým rokem přichází více zájemců o zahradničení. 

Letos bylo krásné počasí a stoly v přízemí Obecního domu se plnily 

sazenicemi květáku, salátu, rajčat i paprik a dýní. Nechyběly bylinky a 

pokojové květiny, objevily se i trvalky. Jeden soused nám nabídl keře ze 

zahrady a přinesl i nádherné pivoňky, jen tak do vázy. 

Vůdčím elementem burzy se jako vždy stal pan Zdeněk Macháň. Původní 

obavy, že všechny přinesené rostlinky ani neudáme, se nakonec ukázaly 

jako liché, k naší velké radosti. 
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Přejeme všem pěstitelům dobrou úrodu a příští rok se snad znovu 

sejdeme. Tentokrát se budeme snažit, aby termín nekolidoval s další akcí 

naší obce a mohli tak přijít i další zájemci, kteří si vybrali lákavější výlet do 

Českého Krumlova. Tímto se jim omlouváme a děkujeme všem, kteří přišli. 

Za Komisi životního prostředí a dopravy Táňa Dohnalová (ĎZ 06/2016) 

Cestopisná přednáška v Ďáblické knihovně 

Je moc dobré, že jsme informováni ve svých mobilních telefonech o dění 

v obci. Tak jsem také dostala pozvánku na akci do knihovny s názvem Cesta 

z Indie do Evropy. I když mi jméno hosta Pavel Dobrovský nic neříkalo, 16. 

listopadu večer jsem spolu s několika dalšími zájemci navštívila naši 

knihovnu. Dnes už vím, že jsem se rozhodla správně, neboť večer 

s promítáním fotografií z půlroční cesty z Indie, přes Pákistán, Afghánistán a 

Írán do Turecka byl jedinečný. Pan Dobrovský, nadšený mladý cestovatel, 

mi dokázal přiblížit svět Orientu nevšedním způsobem a zanechal ve mně 

přesvědčení, že v těchto zemích žijí lidé svůj obyčejný život, potýkají se se 

svými všedními starostmi. Mají svou víru, různá náboženství. Potvrdilo se 

mi to, co si již dávno myslím, a pan Dobrovský to svým vyprávěním doložil, 

že média se nás snaží ovlivňovat, vnucují nám názory politiků a děsí nás 

každý den, abychom žili ve strachu a obavách z dalšího vývoje ve světě. 

Zamlčují, že existuje normální život ve vzdálených zemích, který je ve své 

podstatě podobný našemu. Neděje se to jen v naší evropské části planety. 

Stejně tak v Orientu ukazují média zvlčilost a negativní jevy západní 

civilizace a vyvolávají tak vědomě nenávist jedné části populace vůči druhé. 

Tak jako mají v Kašmíru na hranicích mezi Pákistánem a Indií, jak nám 

vyprávěl pan Dobrovský, den nenávisti vůči sousední zemi, tak my všichni 

prožíváme kvůli mediálním kampaním takové dny nenávisti vůči sousedům. 

Ten mladý člověk v naší knihovně, který byl na svých toulkách dokonce i 

ohrožen na životě, vyslal poselství. Je třeba cestovat, poznávat lidi, ne 

prostřednictvím cestovních kanceláří, ale osobně, s batůžkem na zádech a 

otevřenou myslí. A to je vzkaz mladým lidem, kteří ještě zatím mají tu 

velkou šanci propojovat lidi ve světě svým osobním poznáváním. 
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Děkuji naší paní knihovnici Táně Zapletalové, že takový večer u nás 

zorganizovala, a panu Pavlu Dobrovskému za nevšední zážitek. 

Táňa Dohnalová (ĎZ 12/2016) 

 

Právě jsem se vrátil z naší knihovny v Ďáblicích, kde se 16. 11. 2016 pořádal 

večer s cestovatelem a novinářem Pavlem Dobrovským, který velmi 

působivým způsobem a s použitím nepřeberného počtu fotografií ze svých 

cest, vyprávěl o své šestiměsíční cestovatelské výpravě. Cesta pana 

Dobrovského začínala v Indii, dále pokračovala přes Pákistán, Afghánistán, 

Irán, aby svou poutavou přednášku zakončil v místech, kde se stýká Evropa 

s Asií, tedy v Turecku. Pravda, ocenili jsme komorní a vlídné prostředí naší 

knihovny, i když lze předpokládat, že při působivější reklamě by zřejmě 

o další zájemce nebyla nouze. Přednáška podle ohlasů na místě se všem 

líbila a věříme, že podobných akcí se bude konat v budoucnu více. 

Po cestě z přednášky večer domů jsme nahlédli do nově zbudovaného 

kulturního střediska Vlna, kde mládež tancovala v rytmu reprodukované 

hudby a v další místnosti - kavárně jsme viděli hodně hostů, takže i ve 

Starých Ďáblicích určitě nemusí platit, že zde „lišky dávaj dobrou noc“. 

Pavel Matouš (ĎZ 12/2016) 
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11. Škola 

Zápis do prvních tříd ZŠ 

Ve středu 10. a ve čtvrtek 11. února 2016 proběhl zápis do prvních tříd 

ZŠ. Letos děti zápisem provázela opice Žofka. Přišli se zapsat snad všichni 

malí kluci a holky z Ďáblic a okolí. Maminky vyplnily důležité formuláře, děti 

se seznámily s ředitelkou zoologické zahrady a poté šly navštívit 

opravdickou zoologickou zahradu. Cesta ZOO začala u krále zahrady - lva, 

kde děti počítaly kostičky. O kousek dál na děti čekal chlapeček Mrkvánek, 

který potřeboval pomoc při zavazování tkaničky a zapínání knoflíku na 

svetru. Určitě tu nesměli chybět dva rybáři, ti byli unavení a potřebovali 

pomoc při lovení barevných rybiček. U papouška se návštěvníci učili 

papouškovat básničku o slonovi. U hrocha na ně čekala orientace na 

plánku, měli za úkol vrátit zlobivá zvířátka nazpátek do ZOO, posílali je 

vpravo, vlevo, vpřed, za … Předposlední stanoviště bylo u moudré sovy, 

malí návštěvníci si tam zahráli obrázkové pexeso. U šneka zas malovali šnečí 

cestu. Po splnění všech úkolů si vybrali dárek, který vyrobili starší spolužáci. 

Během cesty se jich ošetřovatelé v Zoo ptali, jaké mají nejradši zvíře. 

V anketě vyhrál pes, druhé místo obsadila žirafa, třetí opice a čtvrté kočka. 

Celkem zaznělo 31 druhů zvířat. Děkujeme školní družině za namalování 

všech kulis, půjčení plyšových zvířátek a za přípravu sálu. Dík patří žákům 

prvního stupně za výrobky, které si budoucí prvňáčci odnášeli s diplomem 

domů, a dík také spolužákům z V. A, V. B, V. C, VII., VIII., IX. A a IX. B. Jejich 

úkolem bylo starat se o jednotlivá stanoviště jako ošetřovatelé zvířat 

v zoologické zahradě. 

Školní redaktor Matěj Vondřich a Simona Fialová (ĎZ 03/2016) 

Spolek Parkán – Společně pro děti 

Od loňského roku začal v Ďáblicích aktivně působit spolek rodičů, učitelů 

a přátel ďáblické školy – Spolek Parkán. S novým kalendářním rokem spolek 

rozběhl svou činnost naplno. Naším cílem je podporovat kvalitu vzdělávání 
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v ďáblické základní škole, rozvíjet spolupráci rodičů, pedagogů a občanů a 

pomáhat uskutečňovat vizi komunitní školy. Mimo jiné se snažíme 

- finančně, materiálně i odborně pomoci k rozvoji ďáblické školy 

- shromažďovat a předávat informace týkající se vzdělávání a 

volnočasových aktivit 

- podporovat znevýhodněné žáky a žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

- podporovat bezpečné a zdravé prostředí pro děti a pedagogy školy 

- ve spolupráci se školou pořádat akce přispívající k rozvoji komunitní 

školy 

- získávat pomoc a prostředky na plnění shora uvedených cílů 

Spolek nabízí novou platformu pro ty, kterým záleží na škole a vzdělání 

dětí a kdo by rádi v tomto směru pomohli. Činnost spolku se řídí stanovami. 

Statutárním orgánem je tříčlenný výkonný výbor, který se pravidelně schází 

a alespoň jednou ročně svolává nevyšší orgán – členskou schůzi. 

Příjmy spolku se skládají z darů, členských příspěvků, v budoucnu 

počítáme také s grantovými dotacemi. Získané prostředky jsou celé 

využívány na plnění cílů spolku, jsou tedy výhradně použity pro školu a její 

žáky. Naší prioritou je využívat získané prostředky transparentně a účelně. 

První akcí, jejímž cílem bylo spolek představit veřejnosti a získat 

prostředky na rozjezd spolku, byla 1. jarmareční dražba na Velikonočním 

jarmarku. Více se o této zdařilé akci můžete dočíst v tomto čísle Ďáblického 

zpravodaje. Děkujeme všem, kdo nás již za tak krátkou dobu podpořili, ať už 

finančně, odborně, svou pomocí či radou. 

Přidejte se k nám nebo nás podpořte také! Uvítáme každého, kdo chce 

život v ďáblické škole zlepšovat a tvořit. 

Za Spolek Parkán Patrícia Martinková, předsedkyně výkonného výboru (ĎZ 

04/2016) 

Jak Spolek Parkán 1. jarmareční dražbu uspořádal 

Bylo nebylo, daleko a blízko k našim domovům stála jedna kouzelná 

škola. Bylo tomu na okraji slavného města Praha, malebného koutu 
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zvaného Ďáblice. A na té škole se jednoho dne zrodil spolek, jemuž dali 

krásné jméno Parkán. 

I chodil Parkán světem a říkal si: „Co si počnu se životem, co dobrého pro 

školu udělám, jak dám o sobě vědět?“ 

A tu ho napadlo, že by mohl uspořádat velkou slavnost - dražbu, na 

kterou by pozval všechny dobré lidi z Ďáblic i okolí, aby pomohli dětem a 

škole. Požádal paní učitelky a pány učitele ze všech 21 tříd, aby se svými 

dětmi připravili krásné výtvory pro tuto dražbu pro všechny pozvané vzácné 

hosty. I sešly se nevídané kousky, všelijaké nádherně ozdobené věnce, 

květináče, závěsné koule a další umělecká díla nevídané krásy. Také byli 

pečlivě nachystáni všemožní zajíci, ptáčci, kuřata, motýli, přiskákala i rodina 

Hopsálkova, a dokonce z dalekých krajů přiletěl i pták Evžen se svým jarním 

poselstvím. 

Už nechybělo nic, aby mohla být slavnost zahájena. A tu přišli ke slovu 

dva slovutní pánové, kteří pro Ďáblice mnoho činí, aby i tentokrát přispěli a 

dražbou příchozí provedli. Hned o první cenu se strhl nečekaný zápas, a tak 

pokračovala dražba ve veselém duchu stále dál. Tu o výrobek zápasili dva 

tatínkové jako dva rytíři na turnaji, kteří se snaží toho druhého skolit svým 

dřevěným kopím. Jindy šlo spíše o jakési dvoření, namlouvání či 

přemlouvání bojujících dvojic či trojic. Mohli jsme shlédnout i bitvu 

létajících tisícikorun nebo přetahování o obecní židli. Jeden výrobek střídal 

druhý v závratném tempu. 

Parkán ani nestačil sledovat, jak rodiče a další příznivci neváhají dětem, 

škole a spolku přispět na dobrou věc! Byl nadšený, když po dražbě spočítal, 

že výtěžek z dražby činí 50 000 Kč. Řekl si, že to úsilí stálo za to, že se 

najdou lidé, kteří dají něco ze svého i pro ostatní, a proto stojí za to 

pokračovat. 

  A kdo na té dražbě byl, výrobky dražil… Možná ještě dnes tam všichni 

jsou a společně naši školu podporovat budou. 

Ano, opravdu to byla pohádka. Všem moc děkujeme. 

A teď mi dovolte krátké faktické shrnutí: 

Dražba proběhla 16. 3. v budově školy. Dražilo se 21 výrobků od všech tříd 

ďáblické školy. Výtěžek z dražby činí úžasných 50 000 Kč. 

Každá třída dostala polovinu výtěžku dražby svého výrobku na třídní 

aktivity. Peníze jsme již třídám předali. Druhá polovina získaných 
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prostředků bude využita na podporu celé školy a jejích žáků v souladu s cíli 

spolku. Všechny třídy tak polovinou svého výtěžku přispěly i ostatním 

třídám, a to je dle nás princip budování komunitní školy – „nejde vše jen 

pro mou třídu, ale i pro celou školu na společné akce všech“. Chceme 

dodržovat tento princip solidarity i při dalších akcích. 

Ráda bych poděkovala všem účastníkům dražby, obzvláště pak novým 

majitelům všech vydražených výrobků, úžasným licitátorům panu 

Mošničkovi a panu Michkovi, paní ředitelce, paním učitelkám a pánům 

učitelům, paním družinářkám paní Votavové a paní Tačovské, paní 

Macháňové a obci za okamžité uveřejňování inzerátů, fotografům panu 

Kostkovi a panu Novákovi, firmě Start production za nainstalování pódia, 

cukrárně La Felicita za darování dortu pro vítěznou třídu i všem ostatním. 

Věříme, že štědrost účastníků dražby bude inspirovat také další příznivce. 

Snad se i Vám atmosféra dražby líbila a odnesli jste si její pozitivní energii. 

Za Spolek Parkán Olga Kocúrková, místopředsedkyně výkonného výboru (ĎZ 

04/2016) 

Co si děti přejí ve škole 

V souvislosti s výtěžkem z dražby na Velikonočním jarmarku jsme se dětí 

zeptali, co by si za společnou část výtěžku přály do školy pořídit, které 

oblasti by ve škole chtěly podpořit. Děkujeme dětem všech 21 tříd za jejich 

odpovědi a učitelům, že věnovali během školního dne čas na toto 

zamyšlení! Přání dětí jsme si dovolili tematicky zpracovat a seznam je již 

přístupný na webových stránkách Spolku Parkán www.spolekparkan.cz. Zde 

vás alespoň stručně informujeme o výsledku ankety. 

Dotazníky se hemžily nápady na zútulnění prostor školy, pořízení 

běžného sportovního vybavení, ale i didaktických a výtvarných potřeb. 

Častá byla přání na zpestření školního programu poznávacími nebo čistě 

zábavnými výlety či sportovními akcemi. Z přání dětí bylo též jednoznačně 

zřejmé, že jim v současné době velmi chybí hřiště. Děti pamatovaly i na 

pomoc druhým. Mezi nejčastější přání lze zařadit: odpočinkové kouty, jak 

ve třídách, tak na chodbách i ve družině (dle prostorových možností) 

zařízené koberci, sedacími polštáři, vaky, křesílky a lavičkami; výzdoba a 
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vymalování příjemnými barvami; květiny (zejména velké); vybavení družiny; 

vybavení tělocvičny míči, švihadly, trampolínou nebo druhá tělocvična na 

jiném místě; hřiště s pískem, prolézačkami, houpačkami, brankami a koši na 

basketbal; knihovna; výtvarné potřeby; vzdělávací výlety např. na 

interaktivní expozice (IQlandia apod.); výstavy (Titanic apod.); divadla; 

zvířátko (třídní či školní); interaktivní nástěnky na chodbách; laboratoř 

(chemie, fyzika); bufet; školní trička a mikiny; školní olympiáda s odměnami. 

Jako spolek se podporou vybraných oblastí chceme zabývat a budeme rádi 

za vaši pomoc s realizací. 

Za Spolek Parkán Patrícia Martinková a Karolína Šťastná (ĎZ 05/2016) 

Školák 2016 

V návaznosti na zápis dětí do první třídy pořádala již tradičně naše 

základní škola kurz zvaný Školák 2016. Po tři dubnová odpoledne mohly 

děti hravou formou rozvíjet své schopnosti a dovednosti důležité pro 

zvládnutí nároků první třídy. Téměř 80 přihlášených dětí bylo rozděleno do 

4 skupin dle barev a každou skupinu vedly dvě paní učitelky bez přítomnosti 

rodičů. Ty s dětmi například procvičovaly jemnou motoriku ruky, správné 

držení tužky, paměť, početní představy nebo postřeh či soustředění. Též 

nezbytné zrakové i sluchové vnímání, vyjadřovací schopnosti a orientaci 

v prostoru. Na závěr nechyběla prohlídka školy s ukázkou tělocvičny, 

jídelny, šaten nebo ředitelny. Po posledním setkání měli rodiče možnost 

s paní učitelkou prokonzultovat pokroky, případné obavy, chybné návyky 

atd. Věříme, že se děti touto nenásilnou formou seznámily s prostředím 

školy, do kterého bez obav a zbytečného strachu v září nastoupí. 

Za paní učitelky Nicol Kvapilová (ĎZ 05/2016) 

První školní den začal letos velmi netradičně 

V kalendáři 5. září, sraz dětí na dvoře „U Michků“, nový ředitel a zástupce 

školy… 

Ráno je pod mrakem (opravdu kvůli dobrému světlu pro fotografy?), 

žádné teplo (mohou si děti obléknout letní šatičky?), otrávení deváťáci 
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(proč tam máme být už v 7.15 a ve slavnostním?), v kapse zvoneček 

(opravdu ho budeme potřebovat?) – prostě samé otazníky. První zářijové 

pondělí je ale nakonec neočekávaně krásné. Nejprve odpočítání konce 

školních prázdnin, poté česká hymna. Představí se pan ředitel, pan starosta 

pochválí prvňačky, které se nejvíce těší na školu a na učení. A vida, zřejmě 

pod vlivem slunečnic s kominíčkem, kterými děti z 1. tříd mávají, vykoukne 

sluníčko. Poté nejdůležitější muž školy – pan školník – zazvoní na zvonec a 

provede, spolu s už usmívajícími se deváťáky, žáky z prvních tříd špalírem 

učitelů, rodičů i nových spolužáků. Na cestu jim zvoní zvonečky a následují 

tichá přání – ať je celý „školní život“ provází šťastní kominíčci a zářivé 

slunečnice. 

Hana Macháňová (ĎZ 09/2016) 

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy, 

dne 15. srpna jsem převzal vedení, teď už naší, ďáblické Základní školy a 

mateřské školy. 

Jak jsem se již stihl seznámit, škola má bohatou historii a spoustu 

krásných tradic. Jsem rád, že spolu s kolegy budeme moci na tyto tradice 

navázat a dále je úspěšně rozvíjet. 

Škola není jen budova, ale též společenství pedagogů, provozních 

zaměstnanců, žáků, jejich rodičů, jakož i široké veřejnosti a v neposlední 

řadě rodáků – bývalých žáků i zaměstnanců, kteří ve škole dříve působili a 

srdcem zde stále zůstávají. 

Školu v obci vnímám jako přirozené společenské centrum, které vedle 

vlastního výchovně vzdělávacího procesu slouží též k bohaté mimoškolní 

činnosti a v neposlední řadě ke sportovním a kulturním činnostem mládeže, 

spolků i další veřejnosti. 

Každý školní rok je náročný – pro žáky, pro pedagogy, provozní 

zaměstnance nevyjímaje. Ten příští bude mimořádně specifický s ohledem 

na průběžnou výstavbu nových školních prostor. 

Kromě stavebního ruchu začne ve škole působit ze dvou třetin 

obměněný učitelský sbor. Ve spolupráci s končící paní ředitelkou jsme 

intenzivně hledali nové učitele. V polovině srpna nám už chyběli jen 
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jednotlivci pro výuku na druhém stupni. Věřím, že na konci srpna již bude 

pedagogický sbor úplný. Těší mě, že s výjimkou jedné změny zůstává 

původní sehraný kolektiv vychovatelek/e školní družiny. Je moc dobře, že i 

pedagogický sbor v mateřské škole setrvává beze změn. 

Po odchodu téměř celého vedení školy to rozhodně nebudou mít 

jednoduché ani jeho nástupci. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v životě ďáblické školy bude nadcházející 

školní rok 2016/17 svým způsobem přelomovým. Bude zapotřebí velkého 

porozumění všech – zaměstnanců, žáků i jejich rodičů. 

Již v červnu jsem měl příležitost setkat se a poznat při osobních 

rozhovorech většinu pedagogů, kteří v základní škole zůstávají. Společně 

jsme se domlouvali a radili o všem důležitém pro školu. Už tehdy jsme na 

první poradě společně vytvořili plán činností pro nový školní rok, ve kterém 

jsme neopomenuli naplánovat termíny tradičních akcí školy (např. 

Sportovní den, Ďáblický slavíček, Adventní tvoření, Vánoční trh ad.). Stihl 

jsem se setkat i s paními učitelkami mateřské školy. 

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy, 

těším se na naši vzájemnou spolupráci, 

těším se na naše společná setkávání nejen ve škole, ale i v Ďáblicích při 

nejrůznějších akcích, které v obci pořádáte. 

Mgr. Josef Buchal, ředitel školy (ĎZ 09/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

12. Školka 

Zahájení nového školního roku v mateřské škole 

Máme za sebou první měsíc nového školního roku 2016/2017. Dovolte 

mi, abych opět přivítala všechny zaměstnance mateřské školy, všechny děti 

a jejich rodiče. 

Během celého roku nás čeká spousta nových zážitků a společných 

tradičních akcí, jako například divadelní představení pro naše děti konaná 

v mateřské škole, Mikulášská nadílka, společné setkání pod vánočním 

stromečkem, celodenní výlety na závěr školního roku a další. I v letošním 

roce nabízíme dětem mimoškolní aktivity – kroužek výtvarný, keramický, 

tanečky pro nejmenší, výuka anglického jazyka, sportovní kroužek a pro 

předškolní děti kroužek logopedické prevence. Nově nabízíme kroužek 

„Maxík“ pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou. V tomto 

kroužku se budou paní učitelky zaměřovat na přípravu dětí k zápisu do 

prvních tříd a na jejich školní připravenost, která je důležitá pro vstup do 

základní školy. 

O dalším dění v mateřské škole vás budeme, tak jako loňský školní rok, 

průběžně informovat na stránkách Ďáblického zpravodaje. 

Za ďáblickou školu Věra Dusová, zástupkyně ředitele pro MŠ (ĎZ 10/2016) 
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13. Sport a volnočasové aktivity 

Co nevíte o Ďáblicích... 

Od roku 1997 působí na rohu ulic Kokořínské a Květnové nejmenší a 

nejskromnější pražské Centrum ekologické výchovy. 

Schůzky oddílu 

Menší část objektu tvoří samostatná místnost biostaničky terárií, náš 

„ostrůvek pozitivní biofilní deviace“ – menší díl Ekocentra „Poznáním 

k ochraně“. S obyvateli jeho biostaničky se mohli občané Ďáblic zblízka 

seznámit při příležitosti loňské akce „Zažít Ďáblice jinak“ vlastně poprvé. 

Tato biostanička je tedy zatím k dispozici jen našemu oddílu MOP, tedy 

mladých ochránců přírody. V současnosti je to 15 ďáblických dětí většinou 

ze zdejší základní školy U Parkánu. Chystáme se však opět pro veřejnost 

vyhlásit od dubna vždy na první páteční odpoledne v měsíci Den otevřených 

dveří (přes zimu většina terarijních živočichů hibernuje a není tedy tou 

dobou v biostanici co ukázat). 

Větší část objektu představuje klubovna, s níž sousedí ještě 2 menší 

místnosti. Klubovna se využívá k přednáškové činnosti s promítáním 

tematických videodokumentů, jako foto- a videoateliér, je tu i dalekohled a 

mikroskop - i pro různé hry, rozvíjející pohybové i intelektuální schopnosti 

dětí. Za pěkného počasí se program schůzek odehrává více na přilehlé 

zahradě s jezírkem, nebo v okolním přírodním prostředí (jezírka za 

hvězdárnou, les na vrchu Ládví). 

Schůzky oddílu se konají každý čtvrtek od 17 hodin. 

Jednou až dvakrát měsíčně se uskutečňují jedno- i vícedenní víkendové 

akce do území s významnými přírodními hodnotami, kde je možno 

představit dětem aktuální hodnoty a rozmanitost přírody. I geologickou 

minulost střídání období rozvoje života s katastrofickým vymíráním, které 

hrozí i v současnosti působením lidské činnosti. Podle možnosti se oddíl 

účastní i konkrétní pracovní činnosti pro ochranu ohrožené přírody 

(v loňském roce záchranný transfer pulců z vysychající kaluže, letos údržba 

podpůrných terénních útvarů pro kriticky ohrožený druh v Poohří). 
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Víkendové výpravy 

Z loňských výprav první byla lednová vulkanologická expedička za 

sopečnou činností v Praze na obnažené výlevy v Motole a Hemrovy skály - a 

ještě týž měsíc návštěva výstavy Mořský svět na pražském Výstavišti. 

Únorová exkurze od Hostivic k Vltavě nabízela ukázky vzniku hornin 

z mořských sedimentů a jejich erozní modelace. 

V březnu se konala návštěva výstavy predátorů ve Středočeském muzeu 

v Roztokách se znázorněním vývoje evolučních vztahů v potravním řetězci. 

Dubnová výprava „s geologickým kladívkem za zkamenělinami“ do 

Prokopského údolí umožnila i názorný výklad o stratigrafii a datování vývoje 

životních forem. Navíc se v tomto měsíci náš oddíl účastnil regionálního 

kola ekologické soutěže znalostí fauny a flóry Zlatý list, spojeného 

s návštěvou skleníku Fata morgana pražské Botanické zahrady s volnými 

živými motýly. 

Výprava k meandrům Botiče z Průhonic do Hostivaře během května 

nabídla možnost porovnání druhového bohatství rostlin na plochách 

udržovaných a neudržovaných, sledování sukcese do kulturní krajiny. 

Nejrozsáhlejší byla třídenní výprava do Stráže nad Ohří s návštěvou 

vrcholové krušnohorské lokality Meluzina, kde dochází k revitalizaci lesa 

kdysi zcela vyhubeného imisemi z místních hnědouhelných elektráren. 

Hlavní část programu představovalo seznámení s metodikou aktivní 

ochrany prostředí pro kriticky ohrožený druh Zamenis longissimus 

(Asklepiův a Aeskulapův had) a praktický pracovní příspěvek pro udržení 

jedinečného výskytu tohoto dodnes symbolu medicíny a farmacie od dob 

starého Řecka a Říma. 

V následujícím období letních prázdnin se nekonaly pravidelné schůzky, 

ani víkendové výpravy, vzhledem k nedostupnosti členů oddílu, kteří měli 

vlastní prázdninové programy mimo domov. 

Další větší akce se tedy konaly až zase v září  - do rezervace Vůznice (kde 

jsme uskutečnili sběr a odnos odpadků) a hradní zříceniny Jenčov -  a 

v témže měsíci také naše již zmíněná účast na akci Zažít Ďáblice jinak. 

V říjnu se uskutečnily dvě velmi zajímavé akce - romantická geologická 

exkurze do pískovcových skalních věží Českého ráje a návštěva chovného 

zařízení krokodýlů v Protivíně (ukázky ochrany ohrožených druhů náhradou 
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odchytu z přírody odchovem v zajetí a modelování původního prostředí 

v umělých podmínkách). 

Také v listopadu jsme stihli akce dvě: do Stráže pod Ralskem, mimo jiné 

s ukázkami následků těžby uranové rudy a nynější sanace důsledků pro 

okolní vodní zdroje -  a pak další víceúčelová výprava do údolí Šáreckého 

potoka s tematikou geomorfologie a hydrologie s pracovním příspěvkem 

čištění studánek. 

Poslední, prosincová, akce se konala v budově Národního muzea, kde 

byla instalována výstava Archa Noemova, prezentující světová přírodní 

společenstva a ohrožení biodiverzity biosféry činností člověka. 

Zajímavost víkendových akcí nám umožnila příroda svým dochovaným 

bohatstvím a rozmanitostí, zatímco kvalita programu týdenních 

pravidelných schůzek, konaných zejména za nepříznivého počasí jen uvnitř 

klubovny, byla do jisté míry závislá také na technickém vybavení. Např. pro 

kvalitní prezentaci foto- a videoprogramů mládeži i návštěvníkům 

připravovaných Dnů otevřených dveří nám chybí počítač 

s dataprojektorem. 

Ing Jiří Haleš, předseda ZO ČSOP, zřizovatelky Ekocentra (ĎZ 02/2016) 

Z fotbalového oddílu 

Mnozí lidé v Ďáblicích si myslí, že na našem fotbalovém hřišti si jen 

dospěláci „tahají trika“(použil jsem slova Antonie Hnátkové ze seriálu 

Okresní přebor), hraje se zde fotbal dospěláků a to je všechno. Není tomu 

tak - jako jeden z mála fotbalových oddílů máme zastoupení ve všech 

fotbalových soutěžích mládeže (přípravka, žáci, dorost – ve všech případech 

máme obě kategorie – mladší a starší) a v soutěži dospělých máme týmy 

dva. A k tomu ještě předpřípravku a fotbalovou školičku, kteří nemají své 

zastoupení v žádné organizované soutěži. 

A protože nejen soutěžním fotbalem žije naše fotbalové hřiště, pojďme 

se nyní krátce projít uplynulou sezonou a to hlavně z hlediska těch 

ostatních aktivit: 

Léto 2015 – naše „umělka“ dostala nové osvětlení, pravda - 

s počátečními problémy s nastavením lamp ale nyní je vše v pořádku a 
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nikomu naše osvětlení nevadí. Zároveň jsme začali budovat dětské hřiště – 

zatím máme jen pískoviště, které je opravdu hodně využívané. Díky aktivitě 

úřadu naší městské části bylo možné ze získaného grantu provést zateplení 

celého areálu a tím došlo nejen k úsporám na energiích, ale i k zlepšení 

vzhledu celého areálu a dnes se řadíme mezi kluby s opravdu hezkým 

fotbalovým zázemím. 

Zimu má každý rád, my taky, i když na sněhu se fotbal dobře nehraje - ale 

nám to nevadí, správce si se sněhem poradí – podívejte, jaký je hezký 

pohled na zasněžený trávník a jak má vypadat umělka, připravená na zápas 

zimního turnaje.   

V zimě se na jeden den přestěhujeme někam jinam – letos po několika 

desetiletích to bylo do ďáblické sokolovny, kde jsme uspořádali tradiční 

fotbalový ples, na kterém nám kromě skupiny Horváth-band zazpíval i 

jeden z členů našeho klubu – Richard Krajčo. 

Bohužel, přicházejí i smutné chvíle a ty se nevyhnuly ani nám – v dubnu 

při dopravní nehodě nás opustil Martin Horváth -  trenér dorostu, 

profitrenér mládeže, výborný kluk a kamarád. Martine, díky ti za vše, stále 

budeš mezi námi. 

Život ale jde dál, a tak i my musíme pokračovat.  Protože nikdo není 

dokonalý, využili jsme i my nabídky Pražského fotbalového svazu a pozvali 

trenéry FK Slavia Praha aby nám ukázali, jak se trénuje ve Vršovicích. 

Bezvadná ukázka, která nám ukázala i jiné formy tréninku. 

Kromě toho, že naše hřiště pravidelně využívá místní základní škola pro své 

tělovýchovné aktivity, se nám v červnu hřiště otevře i pro absolutní 

nesportovce a tradičně po oslavách Dne dětí následuje „večírek pro 

dospěláky“. 

…no a když se to, co jsem vám zde v krátkosti představil, připočte k tomu 

hlavnímu – fotbalovému, znamená to, že je zde fajn atmosféra, výborná 

parta lidí všech věkových kategorií a i to pomohlo k druhému místu našeho 

„A“ týmu v  1. A třídě a pro nás to znamená: …jsme v přeboru!!! 

Trochu jsem s vámi zavzpomínal na některé akce, které se odehrály na 

našem ďáblickém hřišti. Bylo jich víc, ale takové vzpomínání by bylo na 

dlouho. Život jde dál a tak neváhejte, a přijďte mezi nás, sezóna 2016/2017 

na hřišti právě začíná. 

Za SK Ďáblice – Aleš Sládek, sekretář klubu (ĎZ 7/2016) 



72 

 

Dobrovolní hasiči z Ďáblic se představují 

Členové sboru dobrovolných hasičů v Ďáblicích se ve svém volném čase 

věnují širokému spektru činností, mezi které patří asistence při pracích 

s otevřeným ohněm a následný dozor, asistence u všech hromadných akcí 

včetně ohňostrojů, pořadatelská služba, zapůjčení hasičské techniky 

s obsluhou, čerpání vody, práce s motorovou pilou, práce ve výškách a nad 

volnou plochou, asistence při práci na vodě, zdravotní asistence. Zároveň 

naši dobrovolní hasiči provádějí cvičné evakuace, připravují námětová 

cvičení, ale i likvidují vosy. V neposlední řadě vždy byli a stále jsou i oporou 

obce při zajišťování, pořádání a organizování různých kulturních akcí, jako je 

oslava Dne dětí, každoroční rej čarodějnic, nácviky evakuací, a jiné. Velmi 

aktivně spolupracují s ďáblickou základní a mateřskou školou a plní tak 

vedle záchranné funkce i tu společensko-komunitní. 

„Být dobrovolným hasičem je pro nás jedinečná zkušenost na celý život. 

Setkáváme se v kolektivu lidí, kteří nás nezklamou a jsme připraveni 

pomáhat celou duší a celým tělem. Rádi mezi sebe přijmeme nové členy, 

kteří si - možná jako mnozí z nás - splní svůj dětský sen a najdou 

celoživotního koníčka a celoživotní vztah!“ 

Hasiči Ďáblice (ĎZ 10/2016) 

Info z fotbalového oddílu SK Ďáblice 

Jak se nám daří v nejvyšší pražské soutěži? 

Od nové sezóny hrají Muži A nejvyšší soutěž v Praze a pátou nejvyšší 

soutěž (5. ligu), která se v ČR hraje. Co to znamená? Prvotně je velké štěstí 

do této soutěže postoupit. Ale štěstí přeje připraveným. A tak nám 

v současné době nezbývá než bojovat a snažit se tuto zajímavou soutěž 

udržet i pro další sezóny. Není to jednoduché, neboť v této „elitní“ soutěži 

nastupujeme proti týmům, které nejvyšší pražskou soutěž hrají 

dlouhodobě, mají s ní zkušenosti. Většina z nich má i jiné finanční zázemí 

včetně silných sponzorů. A proto si mohou dovolit, aby za ně hráli zkušení 

hráči. Hráči, kteří například hráli první nebo druhou ligu. Oproti tomu za 

Ďáblice hrají kluci z nižších soutěží, mladí odchovanci, a proto při hodnocení 

výkonů našeho týmu prosím berme ohled na tuto skutečnost. 
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Postoupíme do nejvyšší soutěže i s mládeží? 

V podzimní části sezóny jsou zatím tři mládežnické týmy na prvních, 

druhých místech v tabulce. I když nás ještě čeká závěr podzimní sezóny a 

celé jaro, bylo by určitě krásné, kdyby některý z týmů postoupil do nejvyšší 

pražské mládežnické soutěže. Držíme klukům i trenérům palce. 

Fotbalová školička 

V září se nám přihlásilo do školičky 35 dětí. Zájem je velký, ale co mě 

potěšilo, je velká šikovnost dětí. Děti je možné přihlásit i v průběhu školního 

roku, každé pondělí na hřišti od 17 hodin. Přes zimu budeme v tělocvičně.  

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice (ĎZ 11/2016) 

Info z fotbalového oddílu SK Ďáblice 

Známe půlmistry podzimní sezóny 

Podzimní část sezóny je minulostí a my známe vítěze! Jsou to kluci ze 

starších žáků, ročníky 2002 a 2003, kteří pod vedením trenérů Petra Shíbala 

a Aleše Svárovského ztratili pouze dva body za remízu, jinak všechny zápasy 

vyhráli. Obdobné výsledky mají kluci ze Starší přípravky, ročník 2006 

trenéra Michala Kafky. Klukům samozřejmě gratulujeme a přejeme i v jarní 

části sezóny hodně sportovních úspěchů. Hezké druhé místo má i Mladší 

dorost pod vedením trenéra Pavla Mihálika. Co se týká Mužů „A“ tak zisk 13 

bodů v nejvyšší pražské soutěži je prostě málo, i když soutěž je těžká. 

Zklamáním je také umístění Mužů „B“, kteří sice hráli hezký fotbal, ale šest 

zápasů skončilo prohrou, i když vždy jen o jednu jedinou branku. 

Dotace 400 tisíc Kč na opravu střechy 

Získali jsme mimořádnou dotaci od MHMP na řešení havarijních stavů, a 

to na odstranění azbestové krytiny a položení nového střešního pláště 

v přední části objektu SK Ďáblice. Požadovanou projektovou dokumentaci, 

včetně položkového rozpočtu, jsme zpracovali v průběhu letních prázdnin. 

Multifunkční hala v areálu SK Ďáblice 

SK Ďáblice v součinnosti s MČ Ďáblice a panem starostou Růžičkou 

podala žádost o přidělení grantových prostředků z MHMP pro výstavbu 

lehké multifunkční haly. 

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice (ĎZ 12/2016) 
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Požár obecního úřadu v Ďáblicích 

Dne 21. 12. 2016 v 17.00 náhodný chodec zpozoroval plameny a kouř 

vycházející z okna místnosti obecního úřadu městské části Praha - Ďáblice. 

Na linku 150 ohlásil požár a naší jednotce sboru dobrovolných hasičů byl 

vyhlášen požární poplach! 

Jednotka vyjela v počtu 1 + 8 a během 9 minut od vyhlášení zahájila 

hasební práce na objektu za asistence jednotky profesionálních hasičů 

z Holešovic a přivolané městské policie. 

Ještě před naším příjezdem se z obecního úřadu samovolně evakuovali 

jeho zaměstnanci, ale dle jejich informací zůstala v budově úřadu jedna 

osoba, která z důvodu silného zakouření prostoru zůstala uvězněna 

v budově. Hasiči v průběhu hasebních prací okamžitě začali vyhledávat 

pohřešovaného, což se jim podařilo ve druhém patře budovy a dotyčného 

vyvedli pomocí evakuační masky na bezpečné místo mimo ohrožený 

prostor. 

Po dvaceti minutách byl požár uhašen a budova odvětrána. Zaměstnanci 

úřadu se po předání budovy velitelem zásahu mohli klidně vrátit na svá 

pracoviště. 

Naštěstí se jednalo pouze o prověřovací cvičení naší jednotky 

dobrovolných hasičů Praha - Ďáblice a cvičení evakuace obecního úřadu. 

Cvičení, při kterém si naše zasahující jednotka procvičila provedení 

požárního útoku do vybraných prostor a vyhledávání ohrožených osob, 

prověřilo naši akceschopnost a součinnost s operačním střediskem. Nejen 

my, ale také zaměstnanci obecního úřadu si vyzkoušeli, jak správně jednat 

při případném požáru. 

Celá akce proběhla bez zranění a díky vysoké realističnosti cvičení nám 

pomohla upozornit na možnosti rizik při podobné události. Účastníci cvičení 

si tak odnesli spoustu cenných zkušeností a podnětů pro zlepšování své 

odborné připravenosti k hašení požárů ve veřejných budovách v naší obci. 

Hasiči Praha Ďáblice (ĎZ 01/2017) 
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14. Různé 

Když táta v Ďáblicích starostoval 

Jiří Veselý, první polistopadový předseda a poté osm let starosta Ďáblic, 

pracoval během normalizace pro Drupos, jakési odkladiště architektů, 

jejichž projekty z tendenčních důvodů nikdy nedojdou realizace. Zároveň 

byl činný ve správě tehdy největšího sboru Českobratrské církve 

evangelické v Praze, U Salvátora. Evangelická církev má strukturu dávající 

velkou administrativní samostatnost sborům, a právě v tomto prostředí si 

táta buďto osvojil nebo alespoň upevnil principy v komunální politice 

devadesátých let výjimečné. Přesvědčení o jejich síle mu dodávalo odvahu 

pro pohyb v divokých porevolučních časech. Obecná shoda, subsidiarita, 

jedna pravda viděná z mnoha úhlů, kompromis, entuziasmus a tak dále a 

tak podobně, tím vším zřejmě nakažoval své partnery na politickém i 

občanskoprávním políčku vesničky zastíněné metropolí. Snad na konto toho 

se Ďáblicím zavaleným investicemi do skládky, sítí, institucí občanské 

vybavenosti vyhnuly klientelistické či korupční skandály, a zřejmě proto 

jsme měli v Ďáblicích o dekádu dříve, než okolní obce, asfaltovým 

povrchem, chodníkem i lemy zeleně upravené nejen páteřní komunikace, 

ale i kdejaké zapadlé uličky. Pamatujete? 

Možná právě snaha o konsenzuální řešení situací a výzev obírala naši 

rodinu Veselých o tátovu přítomnost.  

„Každý vyřešený spor generuje jednoho nepřítele.“ Takto mi utkvěla 

jedna z mála hlášek tátova starostenského období. Moje vzpomínka: táta 

lituje, že nemůže fungovat jako mediátor, poněvadž v něm znesvářené 

strany vidí autoritu, jakéhosi soudce, který určí, kdo je v právu, kdo nikoli. 

Ač se snažil pomáhat ostatním dojít k dohodě, vracelo se mu, že 

rozhodoval. Víc svých vnitřních kapacit - což už jen opatrně domýšlím - 

věnoval tomu, kdo jej nechválil, než aby si užíval upřímné přízně. Snad i 

členy své rodiny vnímal jako silné nebo ospravedlněné, kteří se bez jeho 

aktivní účasti obejdou. 

V ďáblické škole jsem byl rok čtvrťákem a rok páťákem. Tehdy se 

odehrála Sametová revoluce, takže jsem ani ne rok po ní nastoupil do 
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primy. Celá studijní léta až po promoci jsem náš ďáblický domek prožíval 

jako bezpečné prostředí po návratech od nočních spojů buď přes 

hvězdárnu, nebo později v nouzi i z vozovny Kobylisy. 

Aktuálně se živím hospodařením na několika málo hektarech 

v Doupovském podhůří, sady, ovce, včely, do toho projektová činnost 

kolem dobrovolnictví a vzdělávání na ekofarmách - impulsy k těmto zálibám 

vzešly i od tehdejších sousedů Růžičků, čímž se stávám oslím můstkem mezi 

starostou aktuálním a Veselým. Mám ženu, dvě malé děti, mám se dobře a 

stejně jako můj otec bych se také rád stíhal rozkrájet pro rodinu, místní 

komunitu, profesi, koníčky, sportovní aktivity, kulturu... 

Vojtěch Veselý (ĎZ 01/2016) 

Vzpomínka na Jiřího Veselého I. 

Věřím tomu, že v životě se nic neděje jen tak náhodou, ale vše je tak, jak 

má být a jak se věci mají stát. Tak došlo i k tomu, že v roce 1988 si k mému 

synovi do lavice ve třídě zdejší ZDŠ sedl nový kluk jménem Vojta Veselý. Na 

třídní schůzce jsem se pak dle zasedacího pořádku vyvěšeného ve třídě 

ocitla vedle jeho otce. Představil se, pověděl mi, že se s rodinou 

přestěhovali do Ďáblic z Krče, a kromě bratrovy rodiny tu ještě nikoho 

neznají. Tak jsem se seznámila s panem architektem Jiřím Veselým. 

Po listopadových událostech v roce 1989 se Jirka zcela samozřejmě 

připojil k Občanskému fóru a během krátké doby mně i mému manželovi 

bylo jasné, že prvním svobodně zvoleným starostou nemůže být nikdo jiný 

než Jiří. Sám kdysi někde ve svém článku napsal, že jsem původcem toho, 

že se stal starostou. Dalo to dost přesvědčování, ale podařilo se. Dodnes si 

myslím, že jsem posloužila dobré věci, jak pro něho, neboť se v této roli 

opravdu našel, tak pro Ďáblice. Stačí mně projít se dnes kolem Battistovy 

cihelny, kterou zachránil před zbouráním, a kde dříve uprostřed obce 

trůnila prašná a hlučná panelárna Prefa, kterou se za jeho starostování 

podařilo zlikvidovat. Když pokračuji dále směrem k parku v Osinalické ulici, 

kde stojí na pohled velice příjemná a k návštěvě zvoucí stavba se vžitým 

názvem Obecní dům, pokaždé si na něho vzpomenu. 

Táňa Dohnalová, leden 2016 (ĎZ 01/2016) 
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Vzpomínka na ak. arch. Jiřího Veselého II. 

Jiří Veselý – urbanista, architekt, filosof a první starosta MČ Praha-Ďáblice  

Nejen rodina a přátelé, ale také naše městská část a ďábličtí sousedé si 

připomínáme v souvislosti s panem Jiřím Veselým dvě výročí: 1.) 25 let od 

vzniku samostatné městské části Praha-Ďáblice a 2.) 10 let od úmrtí 

starosty, ak. arch. Jiřího Veselého. 

Vzpomeňte na některé dřívější články a akce roku 2015 – roku bohatého 

na ďáblická výročí, kdy jsme si mj. připomínali vznik samostatné městské 

části Praha-Ďáblice (1990) a první svobodné volby do místního 

zastupitelstva. Je to již (pro mne neuvěřitelných) 25 let! Tehdy byl prvním 

starostou zvolen právě Jiří Veselý. 

A jeho přítomnost byla v Ďáblicích zřejmá nejen v letech jeho 

„starostování“ (1990 – 1998), ale i v letech dalších, až do roku 2006, kdy 

odešel do architektonického či starostovského nebe. Ačkoliv kdo ví, jaké 

místo si pro spočinutí své duše vybral?  

V pátek 8. 1. 2016 jsem měl tu čest spolu s jeho rodinou, přáteli a 

s některými ďáblickými sousedy a kolegy zastupiteli uctít na starém 

ďáblickém hřbitově památku jeho odchodu před deseti lety, 9. 1. 2006. Ten 

den jsem si opět uvědomil, ale souhrou událostí silněji než dříve, jak jsou 

stále aktuální některá jeho přání a vize budoucího rozvoje Ďáblic. Myslím, 

že v příštích měsících či letech budu mít ještě příležitosti jeho myšlenky a 

vize rozvoje Ďáblic připomenout. 

Jiří Veselý – příběh ďáblického „Švandy Dudáka“? 

Rád bych se s vámi podělil o jednu vzpomínku na Jiřího Veselého – 

starostu. Je to vlastně analogie českého příběhu o tom, jak velikost a 

význam něčí myšlenky či práce je nejdříve objevena a oceněna za hranicemi 

a teprve pak, jako již ověřená a respektovaná, je přijata doma:   

Již od devadesátých let jsem se ve své práci zajímal o ochranu pražské 

přírody, rozvoj zelených a rekreačních ploch města, o urbanismus a lokální 

aspekty celkového rozvoje Prahy, vč. Strategického plánu rozvoje Prahy. 

Ostatně na poslední aktualizaci Strategického plánu jsem se svým 

nepatrným vkladem podílel osobně, na základě nabídky architekta Jana 

Kasla, kolegy Jiřího Veselého a pozdějšího primátora, který Ďáblice a místní 

rozvojový potenciál dobře zná právě díky ďáblické spolupráci se starostou 

Veselým.  
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Tím dlouhým a složitým úvodem chci zdůraznit, že jsem ve 

vzpomínaných devadesátých letech měl možnost poměrně do hloubky 

sledovat výstavbu a územní rozvoj Prahy i Ďáblic, a díky tomu alespoň nyní 

podat opravdu důvěryhodné svědectví o tom, jak oceňovanou a 

respektovanou osobou byl mezi pražskými architekty, úředníky Magistrátu i 

mezi mnoha odborníky útvaru Hlavního architekta hl. m. Prahy starosta 

Ďáblic.  

„Ani nevíte, co všechno, a hlavně jak bezohledně!, by už u vás bylo 

nenávratně zastavěno, kdyby nebylo vašeho starosty.“ … zní mi od té doby 

s pocitem závazku v uších.  

Za zvláště cenné považuji hlavně osobní informace vzpomínaných 

odborníků-úředníků Magistrátu, podobné uvedené citaci. Informace o tom, 

jakou výhodou bylo pro Ďáblice (oproti jiným městským částem) to, že náš 

starosta za svou obec skutečně válčil celou duší, to, jakou jeho (i obávanou) 

výhodou bylo, že věci rozumí a umí odborně argumentovat a před čím 

Ďáblice ubránil, aby si mohly podržet svůj osobitý ráz a měly možnost se 

perspektivně dlouhodobě rozvíjet, posouvat a bránit svou kvalitu veřejného 

prostoru a bydlení.  

Byla to vysilující, časově velmi náročná a pracná část agendy starosty a 

přitom „doma“ v Ďáblicích skoro neviditelná, nedoceněná, moc 

neprojednávaná. Protože ty největší problémy díky jeho práci zanikaly hned 

v zárodku, u zdroje, za hranicemi obce, v politických, obchodních a 

profesních kruzích Prahy. Ještě dříve, než se jako hmatatelné problémy 

vůbec do Ďáblic mohly dostat. 

Za toto patří Jiřímu Veselému náš dík. A to je můj vzkaz o jeho práci. 

Vzkaz „zvenku, ze zahraničí“, z Prahy sem k nám domů, do Ďáblic. 

S úctou a vzpomínkou 

Miloš Růžička, starosta (ĎZ 01/2016) 

60 let ďáblické hvězdárny – vzpomínám 

Vzpomínám na vyprávění ďáblických pamětníků o tom, jak se parta 

ďáblických chlapů rozhodla (za laskavého souhlasu žen) a postavila sobě, 

všem sousedům i přespolním hvězdárnu. A jak tímto činem dali už natrvalo 
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naší obci jednu z hlavních dominant (nebo dokonce tu hlavní?), silný 

symbol a rozpoznávací znak. 

Vzpomínám, jak jsem na Ládví objevoval jezírka, jeskyňky, tajné pěšinky, 

šplhal po skalách, stromech a, přiznávám, i po mřížích a střeše hvězdárny 

(tím myslím dobu mých prvních školních let před 45 roky). 

Vzpomínám na ředitele ďáblické školy, pana Zdeňka Corna, který byl 

jedním ze zakladatelů hvězdárny. Vzpomínám na zvláštní setkání, dlouho po 

jeho odchodu z Ďáblic, kdy po mnoha letech odloučení se již jako starý pán 

ještě vrátil s rodinou na „místo činu“. Už jako starosta vzpomínám na 

krásný dopis od jeho manželky paní Jaroslavy Cornové, kterou touto cestou 

zdravím do Mikulášovic a přeji jí i celé její rodině spokojenost, mnoho 

zdraví a vše dobré. 

Vzpomínám na kadibudku u hvězdárny, na vojenský radar postavený 

hned vedle (betonový podstavec je tam dodnes). 

Vzpomínám a uvědomuji si, kolik desítek let je tento magický vrch spojen 

s mým životem, jak hluboko v nás všech je vrch Ládví uložen a jak samotná 

hvězdárna je stále „naší“, přestože již před 48 roky byla přičleněna 

k petřínské hvězdárně. A je to tak správně. 

Vzpomínám a uvědomuji si, že 60 let bohatého a smysluplného života je 

velkým důvodem k poděkování i gratulaci. 

Gratulace 

Jménem městské části Praha - Ďáblice i touto cestou gratuluji ďáblické 

hvězdárně k výročí 60 let od jejího založení a přeji jí samotné, jejím 

návštěvníkům, Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy a v neposlední řadě i 

panu řediteli Ing. Marcelu Grünovi vše dobré a mnoho dalších úspěšných 

let provozu hvězdárny. 

Děkuji za péči o hvězdárnu a přeji nám všem – všem těm, kdo navštíví 

Ďáblice a hvězdárnu, kdo žijí v Ďáblicích, aby zde vždy všichni měli, a to 

nejen díky dalekohledům, blízko ke hvězdám a všichni si našli tu svou 

šťastnou hvězdu. 

Miloš Růžička (ĎZ 11/2016) 
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Ďáblická hvězdárna slaví 60 let 

29. 5. 1952 probíhá v Ďáblicích přednáška o vesmíru, které se účastní asi 

200 lidí. Nadšení z ní vede ke vzniku hvězdářského kroužku. Tomu ale chybí 

to hlavní: místo pro pozorování vesmíru. Lidská touha po poznání však 

překoná všechny hranice a budoucí hvězdáři se s odhodláním pouští do 

nelehkého úkolu - postavit vlastní hvězdárnu. Místo je jasné: nejblíže ke 

hvězdám je vrch Ládví. Stavba má podporu i od tehdejšího vedení MNV. 

Vůdčí osobnost kroužku, ďáblický rodák a učitel Zdeněk Corn, společně 

s panem dr. Wimmerem vyjednají s tehdejším ministrem pro výstavbu 

odprodej zbylých panelů z prvního panelového domu v republice za 

1 Kč/kus a z nich postaví malou knihovnu a kruhový základ pro kopuli. 

Společně s RNDr. Sloukou, pány Šlechtou, Vaňkem, Tůmou a dalšími 

dobrovolníky obětují všechen volný čas, víkendy i svátky pro zdárné 

dokončení stavby v dobrovolnickém režimu bez nároku na mzdu. Osazení 

kupole probíhá dle vzpomínek paní Cornové za měsíční noci pomocí jeřábu, 

protože je v tu dobu k dispozici, a navíc zdarma. Poté je dostavěn ještě 

přednáškový sál, temná komora a knihovna. Obrovské úsilí a nadšení 

stavitelů je tak mimořádně ceněné, že do kopule hvězdárny zamíří jeden 

z největších dalekohledů v tehdejším Československu. 

Slavnostní zahájení proběhne 3. 11. 1956 a vzbudí mimořádnou 

pozornost nejen mezi obyvateli, ale také v řídících orgánech obce. V zápisu 

ze schůze Stálé komise pro školství, kulturu a tělovýchovu, konané dne 

23. 11. 1956 se píše: „Uskuteční se společná návštěva hvězdárny 

v Ďáblicích a to vzhledem k značné pracovní zaneprázdněnosti členů až 

příští neděli 2. prosince. Sraz účastníků v 18. hodin u stanice autobusů 

u hřbitova v Ďáblicích. Jen za příznivého počasí. Jinak se nový termín určí 

písemně nebo oznámí jednotlivým členům telefonicky soudružkou 

Novotnou. Po návštěvě v doprovodu s. Corna provede se popularizace jeho 

záslužné činnosti a podpora.“ 

Občané se tedy dočkali otevření hvězdárny a členové hvězdářského 

kroužku se mohli pustit do práce. Opět všichni ve svém volném čase. Takto 

na toto období vzpomíná syn pana učitele Corna, MUDr. Zdeněk Corn: 

„V pondělí probíhaly přednášky, ve čtvrtek a sobotu či neděli pozorovací 

dny, dle počasí. Pokud bylo něco extra zajímavého, tak se ponocovalo 

kdykoliv (zatmění, komety, perseidy...). Velice zajímavé byly přednášky, 
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o které se zprvu dělili především RNDr. Slouka jako astronom profesionál a 

můj otec, později již docházely na hvězdárnu přednášet i jiné osobnosti 

z astronomického světa, zeměpisu, přírodních věd vůbec. Návštěvnost byla 

taková, že někdy musela být otevřena venkovní okna, aby všichni zájemci 

slyšeli, resp. viděli. Pamatuji si, že asi největší úspěch měly přednášky RNDr. 

Petra Jakeše, geologa, který přednášel a promítal filmy z prakticky všech 

misí Apolla - přistání na Měsíci, osobně se účastnil zpracování měsíčních 

hornin v Houstonu (USA).“ 

V roce 1958 je hvězdárna přestavěna a rozšířena o sklep, ručně vytesaný 

do skály, další temnou komoru a druhou pozorovatelnu s pětimetrovou 

kopulí. V roce 1968 je přičleněna k petřínské hvězdárně z důvodu větších 

možností pro zlepšení vybavení a v roce 1979 se obě hvězdárny spojí 

s planetáriem ve Stromovce. V současnosti je vybavena moderním 

zařízením, vč. klimatizace, odpovídajícím 21. století. K významnému výročí 

dostala nový kabát a do okolí září jasnou bílou barvou, podobná první 

hvězdě na nebi. Každoročně ji navštíví tisíce lidí, kteří touží nahlédnout do 

hlubin vesmíru. Již 60 let je naší pýchou, symbolem lidské vytrvalosti a 

obětavosti. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o naši ďáblickou výjimečnost, 

zakládajícím členům (in memoriam) i všem jejich následovníkům. Hodně 

štěstí do další šedesátky. 

Mnohokrát děkuji za spolupráci MUDr. Zdeňku Cornovi a řediteli 

Státního okresního archivu pro Prahu-východ Mgr. Romanu Kolkovi. 

Jana Ouředníčková (ĎZ 11/2016) 

Ďáblický uličník 

Označování veřejných prostranství (ulic, náměstí,...) je určeno zejména 

k orientaci v obci a k usnadnění identifikace veřejnou správou. Do konce 18. 

století postačovala identifikace jednotlivých domů, jak se ale města 

rozrůstala, ukázala se nutnost zavedení názvů veřejných prostranství pro 

jednoznačnou orientaci ve městě. V Ďáblicích měly nejdříve jména jen ulice 

v historickém středu směřující do sousedních obcí, až v roce 1922, po 

vzniku tzv. Velké Prahy v těsném sousedství obce, proběhlo hlavně pro 
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účely pošty pojmenování všech tehdy existujících ulic v obci, které dosud 

neměly název, převážně podle českých historických osobností. 

Pojmenování veřejných prostranství bývalo až do období první republiky 

v pravomoci místní samosprávy. V roce 1920 byla poprvé legalizována 

možnost přejmenování historicky překonaných názvů měst, obcí a ulic. 

V následujících obdobích docházelo k proměnám názvů zejména z politicko-

společenských důvodů. Jména ulic se za posledních 100 let měnila zejména 

v souvislosti se vznikem samostatného Československa roku 1918, 

s nacistickou okupací v letech 1939–1945, s koncem druhé světové války 

(r. 1945) a s nástupem komunistů k moci v roce 1948. V případě Ďáblic 

souvisela další větší vlna přejmenovávání ulic s připojením k Praze v r. 1968, 

kdy bylo třeba odstranit duplicitu názvů. Poslední velké přejmenovávání po 

pádu komunismu probíhalo zejména v letech 1990–1996.  

Současné názvy ulic a náměstí v Ďáblicích by měly být odrazem doby, ve 

které žijeme, a historie obce, které si vážíme. Při bližším pohledu zjistíme, 

že jsou zde názvy nejčastěji motivovány jmény obcí (24) majících často 

vazbu na Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, nebo ležících na sever 

od Prahy, dále polohou ulice (18) zahrnující i místní a pomístní jména, názvy 

měsíců v roce (8), některé ulice nesou název podle povolání (5) 

připomínajících bývalý zemědělsko-chovatelský ráz obce, jiné nesou jména 

historicky doložených osob (4), nebo názvy přírodnin (3), některé názvy 

nelze zařadit do žádné z jmenovaných skupin (4). 

Při naší vycházce po 65 ďáblických ulicích a 1 náměstí (počet ulic a 

náměstí platný k 1. 8. 2016) začneme u historicky nejstarších komunikací. 

Na mapě stabilního katastru z první poloviny 19. století vidíme, že historický 

střed Ďáblic leží na západním okraji křižovatky dvou silnic – dnešní Ďáblické 

vedoucí po staletí severním směrem od Prahy do severních Čech, a dnešní 

Kostelecké, která směřovala východním směrem přes Čakovice do 

Čelákovic a Staré Boleslavi. Další historická cesta vedla do Chaber – dnešní 

Šenovská. Na mapě jsou vidět ještě cesty směrem do Chaber a Zdib – 

dnešní Statková, směrem do Letňan – dnešní K Lomu, od historického 

centra obce k vrchu Ládví -  dnešní Osinalická a Květnová a kolem 

historického jádra na jihu – dnešní Konětopská a Na Terase. 

Jana Rexová (ĎZ 9 - 12/2016) 
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Borotická 

Ulice se nachází v severozápadní části obce, v části zvané kdysi 

„K Chabrům“, nyní někdy hanlivě „Šmoulovo“. Ulice vznikla roku 2003 a je 

pojmenována podle obce Borotice nacházející se necelých 10 km 

jihovýchodně od Dobříše v okrese Příbram. Obec byla vždy řádovým zbožím 

Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou - královna Konstancie ji 

koupila r. 1233 od Řádu německých rytířů a darovala Křižovníkům. Borotice 

bývaly spojeny s obcemi Dražetice a Hubenov. V listinách Rytířského řádu 

Křižovníků s červenou hvězdou ze 14. dubna 1237 papež Řehoř IX. 

„…potvrzuje špitálu statky darované králi a jinými osobami, zvláště místo, 

na němž špitál stojí, ves Hloubětín (Hlupietin) s vískami Humenec 

(Humenetz) a Hnidošice (Nydossitice), dále Borotice (Boroticz) s vískami 

Županovice (Supanovicze) a Drašetice (Drahotessicz, dnes Dražetice)“. 

Brigádnická 

Název byl zaveden v r. 1971, měl dle tehdejšího zdůvodnění připomínat 

fakt, že ulice byla upravena brigádnickou svépomocí. Ulice se v letech 1922-

1971 jmenovala Harantova podle Jana Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

žijícího v letech 1564 až 1621. Tento cestovatel, spisovatel, hudebník byl 

popraven za účast na stavovském povstání na Staroměstském náměstí. 

Ulice patří do skupiny ďáblických veřejných prostranství, které byly oficiálně 

pojmenovány již v r. 1922, kdy pro účely pošty (po vzniku tzv. Velké Prahy) 

v těsném sousedství obce proběhlo pojmenování všech tehdy existujících 

ulic v obci, které dosud neměly název. Tato skupina ulic tedy představuje 

po historickém středu Ďáblic, kde byly tradiční názvy ve faktickém používání 

již dříve, zdejší nejstarší názvy. 

Březnová 

Pojmenování podle kalendářního měsíce bylo inspirováno názvy 

ďáblických ulic Květnová a Říjnová, které ale byly pojmenovány po 

dějinných událostech, jež se v těchto měsících odehrály. Ulice nese název 

od svého vzniku v roce 2005. 

Buližníková 

Ulice vznikla v roce 2000. Její název má připomínat místní podloží 

z buližníku, sedimentární křemité horniny používané i jako prubířský kámen 
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ke zkoušení jakosti drahých kovů. V dřívějších dobách byl buližník velmi 

často využíván jako stavební kámen do základů domů, pro dláždění ulic, na 

štětování silnic ap. Vyráběl se z něho štěrk na silniční drť. 

Byškovická 

Ulice byla pojmenována r. 1971 (vznikla před tímto datem), kdy po 

připojení Ďáblic k Praze v r. 1968 proběhlo přejmenování některých ulic a 

pojmenování dosud bezejmenných. 

Jméno dostala podle osady Byškovice, dříve také Biškovice (v r. 1869-

1950 obec v okr. Mělník, od r. 1961 část obce Neratovice v okr. Mělník, 

poprvé se vzpomíná v r. 1342). 

Cínovecká 

Jako dopravní čtyřproudová komunikace je druhou částí Prosecké radiály 

spojující Městský a Pražský okruh na severu Prahy. Začala se budovat na 

podzim r. 1988 a byla dokončena v roce 1992. Tato část radiály začíná na 

jihu na katastrálním území Kobylisy před mimoúrovňovou křižovatkou 

s Průmyslovým polokruhem a odtud pokračuje jako Cínovecká ulice 

východně od Ďáblic k mimoúrovňové křižovatce se silnicí II/243 (ulice 

Ďáblická) v prostoru mezi Ďáblicemi a Březiněvsí, kde je v budoucnu 

plánované napojení Pražského okruhu (jižní varianta). Prosecká radiála 

v úrovni Zdib plynule přechází v dálnici D8. 

Komunikace je pojmenována podle horské osady Cínovec ležící 

v severních Čechách v Krušných horách, severně od Teplic, na hraničním 

přechodu do Německa. Cínovec byl již od první písemné zmínky z r. 1378 

vázán na královské hornické město Krupka, odtud přicházeli z české strany 

havíři, rýžovníci a podnikatelé. Od poloviny 15. století zde nabývala stále 

většího významu těžba cínowolframových rud a přes několik výkyvů 

pokračovala až do 20. století. V průběhu staletí se Cínovec stal velmi 

početnou obcí a jeho význam narůstal takovým způsobem, že mu byl roku 

1885 udělen statut hornického města. Ukončení těžby roku 1990 znamenal 

v historii Cínovce velký zlom. Osada se postupně vylidnila a stala se spíše 

rekreační oblastí. 

Zajímavá je i historie hraničního přechodu v Cínovci. Jelikož byla hranice 

mezi Saskem a Čechami v Krušných horách ve středověku nejednoznačná a 

často se měnila, byla na základě Chebské smlouvy 25. dubna 1459 pevně 
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stanovena. Část Cínovce se tak ocitla na německé straně (jedná se o dnešní 

Zinnwald-Georgenfeld). Hranice stanovená v Chebu je v téměř nezměněné 

podobě platná dodnes a řadí se tak k nejstarším platným, dohodou 

vymezeným hraničním liniím v Evropě. U Zinnwaldu můžeme ještě dnes 

najít historický hraniční mezník z r. 1673. 

Čenkovská 

Ulice se v letech 1922-1971 jmenovala Rokycanova podle Jana Rokycana, 

českého teologa a představitele umírněného křídla husitů.  V r. 1971 po 

připojení Ďáblic k Praze byla přejmenována na Čenkovskou. Jak je uvedeno 

v Pražském uličníku, kde je ulice chybně umístěna do Dolních Chaber, 

dostala jméno podle vsi ve středních Čechách severně od Prahy u Odoleny 

Vody. Zdejší osada Čenkov je historickými prameny zmíněna v roce 1228 

jako majetek kláštera sv. Jiří. V době provozu odolenovodského cukrovaru 

sloužila soustava čenkovských rybníků jako nezbytná zásobárna vody. Dnes 

je známý Lom-Čenkov, kde se těží spilit, hornina podobná chemickým 

složením čediči (používá se zejména do betonových a asfaltem obalovaných 

směsí). 

Červencová, Červnová 

Pojmenování podle kalendářního měsíce bylo inspirováno názvy 

ďáblických ulic Květnová a Říjnová, které ale byly pojmenovány po 

dějinných událostech, jež se v těchto měsících odehrály. Ulice nesou název 

od svého vzniku v roce 2005. 

Dražetická 

Ulice se nachází v severozápadní části obce zvané kdysi „K Chabrům“. 

Vznikla roku 2003 a její název souvisí s řádovým zbožím Rytířského řádu 

Křižovníků s červenou hvězdou (viz ulice Borotická). V řádových urbářích se 

nazývají povltavské statky (Borotice, Dražetice, Županovice) „v Horách“, 

neboť v nich mělo převahu lesní hospodářství. I zpráva z r. 1610 líčí tyto vsi 

jako „zálesní“. Zikmund Winter o Dražeticích píše: „R. 1610 za Boroticemi 

přes vršek velká ves špitální byla Drašetická o 15 osedlých. Každý sedlák byl 

povinen na lovy choditi a dříví z lesa splavovati. Bývalo splavovati rok co rok 

do Prahy 83 vory dříví z lesů špitálských.“ Dnes jsou Dražetice součástí obce 
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Borotice, známá je Pískovna Dražetice s motokrosovou tratí, kde se konají 

závody i pro vozíčkáře. 

Ďáblická 

Ulice probíhá severojižním směrem přes celé Ďáblice, je hlavní „tepnou“, 

která spojuje svým jižním koncem Ďáblice s Kobylisy, neboť začíná při 

výjezdu z kruhového objezdu z ulice Střelničné, a na severu končí u hranice 

s katastrálním územím Březiněvsi.  

Předchůdkyni celé dnešní ulice se snad již od konce 18. století v Ďáblicích 

říkalo Pražská silnice, naopak v rukopisu „Popis Karlínského okresu“ z roku 

1872 najdeme v 8. archu zmínku o okresní Ďáblické silnici: „Vyjma 

císařských silnic jest ještě mnoho jiných okresních, z nichž následující 

důležitosti požívají. ...  6) Ďáblická silnice z Libně přes Ďáblice do Líbeznice 

na mělnickou silnici. …“. Ze vzpomínek pamětníků víme, že ještě ve 30. 

letech byla hlavní silnice v Ďáblicích jen štěrkovaná a válcovaná (prašná). 

Vydlážděna byla až v roce 1937 od nového ďáblického hřbitova až 

k Březiněvsi. V roce 1922 byla severní část procházející Ďáblicemi 

pojmenována jako Pražská ulice, v roce 1950 pak usnesením MNV 

v Ďáblicích přejmenována na ulici Československé armády. Jižní část 

procházející Kobylisy byla v roce 1952 s nimi připojena k Praze a 

přejmenována na Ďáblickou ulici. Po připojení Ďáblic k Praze (v r. 1968) byly 

v r. 1971 obě části spojeny pod názvem jižní části a vznikla dnešní Ďáblická 

ulice. 

Ulice nese název po starobylé obci Davlice ležící na severovýchodním 

okraji Prahy. Prvotní jméno Davlice znamená ves lidí Davlových. Časem bylo 

toto jméno spojeno pro podobnost se slovem ďábel a dostalo nový tvar 

Ďáblice. V historických dokumentech je obec vzpomínaná pod názvy 

Davlicz, Dawlicz, Dablicz, Dablitz, Davlice, Dablice, Dablycze. O pravěkém 

osídlení území obce, jejím urbanistickém vývoji a památkové ochraně 

přehledně pojednává neprodejná publikace vydaná v r. 2015 hlavním 

městem Prahou. 

Hořínecká 

Původně bezejmenná ulice byla r. 1922 pojmenována Žižkova podle 

husitského vojevůdce a politika Jana Žižky z Trocnova. V r. 1971 pak byla 

přejmenována na Hořínecká podle obce Hořín, ležící ve středních Čechách 
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jihozápadně od Mělníka (název by měl tedy správně znít Hořínská). Část 

Hořína dostali Křižovníci již v r. 1233. V listinách jejich řádu lze najít, že „2. 

březen 1357 Bernard z Vrbna prodal za 221 kop grošů pražských velmistru 

a konventu špitálu svatého Františka svůj podíl na statcích ve Vrbně 

(Wyrbna), Hoříně (Horzim),...které držel zákupným právem.“ Také J. F. 

Beckovský píše, že „roku 1788 náležely k Ďáblicům dva domy v Hoříně... 

v sousedním okrese mělnickém.“ Obcí Hořín vede cyklotrasa č. 2 Praha - 

Kralupy n. Vlt. - Mělník - Litoměřice - Ústí n. L. – Děčín, která prochází přes 

technickou památku Zdymadlo Hořín. Zdymadlo bylo vybudováno na konci 

19. století v souvislosti s otevřením mělnického lodního překladiště a 

regulačními pracemi na Labi jako laterální kanál Mělník - Vraňany, který 

zkrátil lodní cestu po Vltavě. Překonávaný spád je 8,5 m a zdymadlo je tak 

nejvyšší plavební stupeň v úseku Praha - Mělník.  Dílo projektoval 

v secesním stylu František Sander. 

Hřenská 

Ulice v letech 1922-1971 nesla název Jeronýmova po Jeronýmovi 

Pražském, upáleném r. 1416 v Kostnici, českém mysliteli a reformátorovi, 

chráněnci a příteli Jana Husa. Ulice byla po připojení Ďáblic k Praze 

přejmenována na Hřenská podle severočeské obce Hřensko. Ta se nachází 

na Děčínsku v místech, kde řeka Labe opouští území Čech a je zde hraniční 

přechod mezi Čechami a německým Saskem. Obec ležící v údolí řeky 

Kamenice při jejím ústí do Labe je prvně písemně zmíněna roku 1475. 

Hřenskem procházela pobočka důležité komunikace Česká stezka, která 

spojovala od raného středověku Čechy a Sasko. S obcí je historicky spjata i 

lodní doprava. Labe bylo od středověku využíváno jako důležitá dopravní 

cesta ze Saska do Čech. Na jejím počátku byl dovoz soli, doložen je už 

v polovině 12. století. Plavení dříví a zboží stálo v 15. století u vzniku obce 

Hřensko. Zdejší voraři a lodníci se vydávali na obtížné plavby po 

neregulovaném toku Labe do Drážďan, Magdeburku a Hamburku. Výnosný 

byl zvláště obchod s obilím, které se dováželo z Poohří, v Hřensku se 

skladovalo v panské sýpce a poté rozprodávalo obyvatelům okolních vsí ve 

Šluknovském výběžku a v Sasku. Z Hřenska se vozilo dříví, smůla, prkna, 

šindele a stavební materiál. V obci se vybíralo clo a daně, stála zde četná 

skladiště na převážené zboží, fungovaly tady čtyři pily a vznikly i dva mlýny. 

V blízkých lomech se těžil pískovec, který opracovávali zdejší kameníci. 
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Stavěly se tu menší čluny. Od poslední čtvrtiny 19. století se v Hřensku 

rozvíjel cestovní ruch. Postavena byla řada hostinců, hotelů a penzionů. 

V současnosti je Hřensko vstupní branou do Národního parku České 

Švýcarsko. Malebná obec se zcela soustřeďuje na cestovní ruch. 

S nadmořskou výškou 115 m n. m. je nejníže položenou obcí České 

republiky. Je také výchozím místem pro výlety na Pravčickou bránu, největší 

přírodní skalní most v Evropě, a do pískovcových soutěsek řeky Kamenice. 

Humenecká 

Ulice se nachází v severozápadní části obce, v části zvané kdysi 

„K Chabrům“, a vznikla roku 2003. Je pojmenována zřejmě podle zaniklé 

vísky Humenec, řádového zboží Rytířského řádu Křižovníků s červenou 

hvězdou (viz Borotická), nikoliv tedy podle obce Humenec ležící východně 

od Benešova, jak uvádí Pražský uličník. Humenec stával na sever od 

Hloubětína (dnešní ulice V Humenci) mezi Satalicemi, Kbely a Vysočany. Je 

zmiňován poprvé v roce 1207 spolu s Hloubětínem jako majetek řádu 

německých rytířů, vykoupen byl r. 1233 královnou Konstancií a darován 

v r. 1235 křižovníkům. Při dvoře stávala tvrz, která v 15. století i se vsí 

zpustla, obě úplně zanikly v 16. století. 
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15. Přílohy 

 

Informace ze zasedání Rady městské části Praha - Ďáblice 

31. jednání dne 4. 1. 2016 

Návrh programu zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice. Před projednáváním 

programu zastupitelstva informoval pan zástupce M. Lonek členy rady 

o svém úmyslu rezignovat na funkci zástupce starosty počátkem příštího 

týdne a požádal o vložení bodů vyplývajících z tohoto rozhodnutí na 

program zastupitelstva. RMČ po projednání souhlasila s předloženým 

návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice, které se 

bude konat dne 13. 1. 2016 od 18.00 hodin. 

32. jednání dne 11. 1. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- směrnici č. 5 k účetním odpisům dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku. 

Rada MČ po projednání pověřila: 

- starostu zopakovat žádost o změnu Obecně závazné vyhlášky ke školským 

obvodům základních škol ve smyslu původní žádosti ze dne 29. 4. 2014. 

Rada MČ po projednání doporučila: 

- Zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice prohlásit rozpracovanou investici z roku 

2013 a 2014 na akci „Parkoviště, příjezdová komunikace ZŠ“ v celkové výši 

41.773 Kč za zmařenou. 

Rada MČ po projednání jmenovala: 

- paní Martinu Mácovou členem kulturní komise. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- rozhodnutí o 13. změně (prodloužení skládky o další 2 roky) 

integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů S-OO3 Ďáblice“, které 

vydal Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy a které 
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nabylo právní moci dne 30. 12. 2015 (čj. 0027/2016_MCPD) a poté schválila 

text odvolání k předmětnému rozhodnutí. 

Informace radních: 

- p. tajemník informoval radu o zápisu z jednání Komise životního prostředí, 

a ta ho vzala na vědomí; 

- p. starosta informoval radní o otevřeném dotačním programu hl. m. Prahy 

„Praha bezbariérová‘‘ a doporučil vytvořit mapu přístupnosti a 

bezbariérovosti Ďáblic. Starosta vyzval přítomné radní, aby zjistili, kde by 

bylo vhodné bezbariérově upravit nebo opravit chodníky. 

33. jednání dne 1. 2. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- Organizační řád Úřadu městské části Praha-Ďáblice; 

- smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku (povolení vystavět 

garážový vjezd přes chodník) mezi MČ Praha-Ďáblice a paní M.B.; 

- cenovou nabídku společnosti Ekola group, spol. s r.o. na dodávku a 

montáž akustických opatření na chodbě ZŠ, a to ve výši 50.000 Kč bez DPH; 

- odpisový plán MČ Praha-Ďáblice; 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zázemí Ďáblického parku - 

dostavba“ - posun termínu na dostavbu z důvodu klimatických podmínek a 

požadovaných víceprací; 

- připojení městské části k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ - 

vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2016; 

- odpisový plán pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská 

škola; 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s objednáním prací na zhotovení nízkonákladové štěrkové spojnice ulic 

Osinalická – Hřenská; 

- s cenovou nabídkou společnosti České teplo, s.r.o. na pronájem mobilní 

plynové kotelny pro ZŠ v období od 1. 8. 2016 do 31. 5. 2017; 

- s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000 Kč základní organizaci 

Českého svazu ochránců přírody na podporu její činnosti. 
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Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- zamítnutí poskytnutí dotace na výměnu kotlů z programu Čistá energie 

Praha 2015; 

Informace radních: 

- p. starosta informoval radní o ukončení příjmu nabídek na vyhledání 

vhodného provozovatele Zázemí parku; podklady byly předány školské a 

kulturní komisi, která v průběhu února vyhodnotí podané nabídky; 

- p. tajemník informoval o schůzce s poskytovatelem zimní údržby 

komunikací, na které byly vzneseny připomínky k prováděné kvalitě údržby 

- byla dohodnuta sleva na reklamované výjezdy. 

34. jednání dne 15. 2. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- dodatek č. 1 ke směrnici č. 3 o zadávání zakázek malého rozsahu ze dne 

28. 1. 2015; 

- uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s.; 

Rada MČ po projednání souhlasí: 

- s uzavřením licenční smlouvy k dílu „Nové webové stránky MČ Praha-

Ďáblice“ se společností Ing. Stanislav Mareš, Drualas. 

Rada MČ po projednání doporučila: 

- odsvěření pozemku parc. č. 1210 v k.ú. Ďáblice na základě žádosti hl. m. 

Prahy. 

Rada MČ po projednání stanovila: 

- na základě Protokolu o škodě ke škodní události poškození služebního 

mobilního telefonu hodnotu způsobené škody MČ Praha – Ďáblice ve výši 

2⁄3 z pořizovací ceny, tj. 3750 Kč; 

- pravidla pro pronájem kolumbárních schránek na hřbitově:  

1. žadatelům z řad občanů s trvalým bydlištěm v MČ Praha-Ďáblice,  

2. žadatelům, kteří se v MČ Praha - Ďáblice narodili nebo zde po část svého 

života žili, 

3. žadatelům ukládajícím do kolumbární schránky příbuzné, kteří alespoň 

po část svého života v MČ Praha - Ďáblice žili, 
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4. ostatním žadatelům na základě výjimky schválené jednotlivě radou MČ 

Praha - Ďáblice. 

Rada MČ vzala na vědomí: 

- zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha - Ďáblice; 

- zápis z jednání komise životního prostředí a dopravy; 

- nová pravidla pro vydávání Ďáblického zpravodaje. 

Informace radních: 

- pan starosta informoval o aktuálních jednáních se dvěma zájemci 

o komunitní centrum, s oběma provozovateli je jednáno o dokončení finální 

verze interiéru; 

- pan starosta informoval o dojednání textu stanov spolku Otevřená města, 

která sdružují města, obce a další instituce; 

- rada byla informována o obecně závazné vyhlášce, kterou se stanoví 

systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k 

údržbě a obnově veřejné zeleně na území hl. m. Prahy, která byla schválena 

dne 28. 1. 2016 zastupitelstvem hl. m. Prahy; 

- pan zástupce starosty předložil návrh na novou informační službu - 

mobilní rozhlas, který umožňuje během několika málo minut informovat 

občany o dění v obci; po diskuzi bylo rozhodnuto zjistit cenové nabídky i 

u jiných dodavatelů, případně vyjednat možnost vyzkoušení služby; 

- pan zástupce starosty informoval o konkurenčním řešení geografického 

informačního systému. 

35. jednání dne 29. 2. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2016, v objemu zvýšení 

příjmů i výdajů o 30.000 Kč; 

- dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě; 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s SK 

Ďáblice. 

Rada MČ po projednání odvolala: 

- na základě vlastní žádosti paní Jitku Tomkovou a paní Josefu Tomkovou 

z pozice člena Komise sociální. 
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Rada MČ po projednání souhlasí: 

- se zprávou hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků 

MČ Praha-Ďáblice k 31. 12. 2015; 

- s vyřazením movitých předmětů v souladu s písemnými protokoly ústřední 

likvidační komise MČ Praha-Ďáblice, a to dle rekapitulace uložené ve složce 

inventura 2015; 

- v návaznosti na to se způsobem vypořádání movitých věcí. 

Rada MČ vzala na vědomí: 

- návrhy sociální komise na kandidáty do nově zrekonstruovaných bytů. 

Informace radních: 

- pan starosta radu informoval o násilném vniknutí pachatele trestné 

činnosti do objektu MŠ začátkem února. 

36. jednání dne 14. 3. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku 

Městského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2016 sp. zn. 10A 159/2015 ve věci 

1. Aktualizace zásad územního rozvoje (SOKP). 

Rada MČ po projednání souhlasí: 

- s předloženým návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-

Ďáblice; 

- s uzavřením smlouvy se společností Geosense s. r. o. na poskytování 

servisních služeb k aplikaci Geosense Mapový informační systém a 

Vyhledávání v KN. 

Rada MČ vzala na vědomí: 

- návrh Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů městské části 

Praha-Ďáblice; 

- cenovou nabídku společnosti SINRECO na investorsko-inženýrské činnosti 

při dostavbě a stavebních úpravách ZŠ; 

- návrh na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 1553 v k.ú. Ďáblice do 

správy MČ Praha-Ďáblice; 

- dopis ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy o závazném znění slibu zastupitelů 

městských částí hl. m. Prahy. 
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Informace radních: 

- pan starosta informoval o stížnosti občanů na nevhodně prováděný 

chemický postřik polí; 

- pan tajemník radě předložil nabídku na uspořádání e-aukce na dodávku 

energií pro MČ a navrhl novou účast (s datem plnění po ukončení stávající 

smlouvy) z důvodu nízkých cen energií na trzích; 

- pan starosta radu informoval o posunutí termínu podání nabídek k akci 

Dostavba a přístavba ZŠ: z důvodu podání námitky jednoho zájemce, která 

směřovala proti projektové dokumentaci a podmínkám ve smlouvě o dílo, 

bylo po poradě rozhodnuto o vyhovění námitce a s tím související úpravy 

projektové dokumentace, závazného návrhu smlouvy a oznámení 

o zahájení ZŘ. Tyto změny s sebou přinesly nutnost posunout termín 

k podání nabídek na den 18. 4. 2016. 

37. jednání dne 4. 4. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- finanční dar Základní organizaci Českého svazu chovatelů domácích zvířat 

Ďáblice ve výši 10.000 Kč; 

- ukončení školního roku v ZŠ Ďáblice dne 24. 6. 2016 z důvodu přestavby 

ZŠ U Parkánu; 

- cenovou nabídku Ing. arch. Václava Škardy (Atelier K2) na vícepráce 

v rámci zakázky „Generální projektant - dostavba ZŠ Praha - Ďáblice“ ve výši 

164 000 Kč bez DPH; 

- cenovou nabídku společnosti Šulc a syn, a.s. na vícepráce v rámci zakázky 

„Zázemí Ďáblického parku - dostavba“ ve výši 52 423 Kč bez DPH; 

- cenovou nabídku společnosti Vanderlaan s.r.o. na vícepráce v rámci 

zakázky Zateplení fasády ZŠ Praha - Ďáblice ve výši 40.077,70 Kč včetně 

DPH; 

- dodatek č. 3 k pojistné smlouvě na pojištění nemovitostí MČ  - navýšení 

pojistného o částku 2.011 Kč ročně z důvodu navýšení pojištěného majetku. 
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Rada MČ po projednání souhlasí: 

- s technickým zhodnocením nebytových prostor Ďáblická 339/14 

rozšířením sítě LAN v předpokládané hodnotě 10.500 Kč, a to na základě 

žádosti nájemníka – České pošty s. p. 

Rada MČ vzala na vědomí: 

- rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu MČ na rok 2016. 

Informace radních: 

- pan tajemník radu informoval o opakovaném vandalismu - v blízkosti 

Koníčkova náměstí byla někým rozřezána lavička. 

38. jednání dne 11. 4. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- žádosti na pronájem ploch na akci Pálení čarodějnic 2016; 

- dohodu o provedení hudební produkce skupiny Porucha na akci Pálení 

čarodějnic 2016. 

39. jednání dne 25. 4. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- nabídku společnosti České teplo s.r.o. na vybudování napojení mobilní 

kotelny na topnou soustavu ZŠ ve výši 879.044 Kč bez DPH jako cenově 

nejvýhodnější; 

- podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku 

Městského soudu v Praze ze dne 12. 2. 2016 ve věci 1. Aktualizace zásad 

územního rozvoje (RWY); 

- 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; 

- rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2016. 

Rada MČ po projednání souhlasí: 

- s vyhlášením konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy 

a mateřské školy Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17 z důvodu neobsazeného 

funkčního místa; 
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- s cenovou nabídkou společnosti Šulc a syn, s.r.o. na vybudování 

přístupové komunikace k Zázemí Ďáblického parku v celkové hodnotě 

355.812 Kč bez DPH, která byla poptána na základě čl. 11 odst. 3 směrnice 

č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Rada MČ jmenovala: 

- paní Zapletalovou členkou sociální komise. 

Informace radních: 

- pan starosta seznámil radu s žádostí odboru evidence správy a využití 

majetku HMP i s odpovědí, kterou připravil pan zástupce v duchu zamítnutí 

žádosti o odsvěření pozemků pro výstavbu příjezdové komunikace pro 

automobily ke hvězdárně. 

40. jednání dne 9. 5. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi MČ Praha -

 Ďáblice a společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.; 

- účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2015; 

- účetní závěrku MČ Praha-Ďáblice za rok 2015; 

- dodatek č. 2 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Zateplení a výměna 

oken ZŠ U Parkánu 17“ mezi Státním fondem životního prostředí ČR a 

Městskou částí. 

Rada MČ po projednání souhlasí: 

- s návrhem programu Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 18. 5. 2016; 

- s pořízením zabezpečovacího systému objektu mateřské školy v pořizovací 

ceně 132.052,87 Kč s DPH z finančních prostředků ZŠ a MŠ; 

- s uzavřením smlouvy na zajištění propagace společnosti Kolektory a.s. 

v průběhu konání akce „Zažít Ďáblice jinak aneb Strom vzájemného soužití, 

respektu a tolerance“ za cenu 159.000 Kč bez DPH. 

Rada MČ vzala na vědomí: 

- rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu MČ na rok 2016, v objemu zvýšení 

příjmů o 3.443.400 Kč a výdajů o 3.443.400 Kč na základě změny dotačních 

vztahů. 
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41. jednání dne 23. 5. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- finanční dar Církvi československé husitské v Ďáblicích ve výši 5 500 Kč; 

- rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu MČ na rok 2016; 

- návrh dodatku č. 2 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Zateplení 

výměna oken šaten SK Ďáblice“ mezi Státním fondem životního prostředí 

ČR a Městskou částí. 

Rada MČ po projednání souhlasí: 

- s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu ZŠ a MŠ na realizaci 

zabezpečovacího systému; 

- se zpracovanou nabídkou - na zpracování žádosti o grant z Operačního 

programu Praha – pól růstu, výzva 18, a její administrace - společnosti 

NAVIGA4 ve výši 138.545 Kč včetně DPH. 

Rada MČ po projednání doporučuje: 

- zastupitelstvu MČ schválit Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2015 

„bez výhrad“ (na nejbližším veřejném zasedání). 

Rada MČ vzala na vědomí: 

- doporučení Finančního výboru, který na základě zpracované analýzy 

nabídky spořicích účtů doporučuje, vzhledem k nízkým úrokovým sazbám, 

ponechat finanční prostředky na běžných účtech a termínované vklady 

s výpovědní lhůtou nezřizovat. 

42. jednání dne 6. 6. 2016 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s předloženým návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha - 

Ďáblice konaného dne 15. 6. 2016; 

- s navýšením kapacity tříd do MŠ Kučerové na 28 žáků pro školní rok 2016 

– 2017; 

- s uzavřením smlouvy se společností SALLY TRUCK s.r.o. na prodej 

pohonných hmot a dalšího zboží a služeb pro potřeby Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Praha-Ďáblice (z důvodů změny financování JSDH); 

- s podklady pro zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku výstavby 

Obecního domu Ďáblice a s jejich přeložením ke schválení ZMČ. 
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Rada MČ po projednání požaduje: 

- opravu výtluků v komunikaci na křížení sjezdu z Cínovecké ulice do 

Ďáblické ulice směrem od Zdib. 

Rada MČ po projednání jmenovala: 

- Ing. Alenu Marušiakovou předsedkyní Komise životního prostředí a 

dopravy. 

Rada MČ vzala na vědomí: 

- žádost SK Ďáblice na pořízení herních prvků na dětské hřiště a souhlasí 

s jejich pořízením z prostředků dotace MHMP z příjmů z výherních hracích 

přístrojů; 

- návrh smlouvy mezi PVK a.s. a MČ o dodávce vody a odvádění odpadních 

vod; 

- rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu MČ na rok 2016; 

- rezignaci paní Taťjany Dohnalové na funkci předsedkyně a členky Komise 

životního prostředí a dopravy. 

Informace starosty: 

- předložil Radě koncepci realizace Komunitní zahrady v Ďáblickém parku 

včetně předpokládaných nákladů na vybudování; 

- informoval radní o možnostech čerpání grantových prostředků MHMP na 

zlepšení životního prostředí; 

- informoval radní o závěrech z konzultací na Institutu plánování a rozvoje 

HMP nad pracovním návrhem Metropolitního plánu; 

- předložil radě plán zasedání RMČ v průběhu prázdnin (11. 7.; 25. 7.; 8. 8.; 

22. 8. a 5. 9.). 

43. jednání dne 15. 6. 2016 

Rada MČ vzala na vědomí: 

- vyhodnocení pořadí jednotlivých uchazečů konkursu na pozici 

ředitel/ředitelka ZŠ a MŠ Praha – Ďáblice, které předložil předseda 

konkursní komise; 

- zánik mandátu člena zastupitelstva Mgr. Ing. Aleše Sládka na základě 

písemné rezignace doručené dne 14. 6. 2016. 
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Rada MČ jmenovala: 

- pana Mgr. Bc. Josefa Buchala ředitelem ZŠ a MŠ Praha – Ďáblice k 15. 

srpnu 2016 (v souladu s doporučením komise). 

Rada MČ po projednání vyhodnotila: 

- cenovou nabídku společnosti Architekti Headhand na zpracování 

projektové dokumentace „Ďáblická zahrada“ v celkové hodnotě 130 000 Kč 

bez DPH jako cenově nejvýhodnější a pověřila pana 

starostu objednáním prací. 

Rada MČ po projednání prohlásila: 

- paní Jitku Schmiedovou členkou zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice ode dne 

15. 6. 2016. 

44. jednání dne 27. 6. 2016 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s cenovou nabídkou společnosti Radek Herold na dodání herních prvků na 

dětské hřiště SK Ďáblice v celkové hodnotě 76 319 Kč včetně DPH; 

- s uzavřením smlouvy příkazní s paní Hanou Macháňovou, která bude 

zodpovědná za obsah webových stránek a jejich aktuálnost; 

- s předloženým návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha - 

Ďáblice, které se bude konat dne 13. 7. 2016 od 19:00 hod.; 

- s cenovou nabídkou společnosti Dräger Safety s.r.o. na pořízení dvou setů 

dýchacích přístrojů pro Jednotku SDH v celkové hodnotě 115 647 Kč s DPH. 

Rada MČ po projednání schválila: 

- vyhlášení záměru pronájmu prostor Obecního domu ve školním roce 

2016/2017; 

- finanční dar manželům Smrčkovým na základě tíživé životní situace; 

- Kroniku MČ Praha-Ďáblice za rok 2014. 

Rada MČ jmenovala: 

- Mgr. Michaelu Šárovou členkou Komise životního prostředí a dopravy. 

Rada MČ po projednání vyhodnotila: 

- cenovou nabídku společnosti ZIP o.p.s. na zjišťovací archeologický 

průzkum v místě výstavby nového obecního domu v celkové hodnotě 

89 492 Kč s DPH jako cenově nejvýhodnější; 
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- cenovou nabídku společnosti Jaroslav Turek na pořízení zahradního 

nábytku k Zázemí ďáblického parku v celkové hodnotě 91 000 Kč s DPH jako 

cenově nejvýhodnější. 

Rada MČ po projednání doporučila: 

- schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci manželům Smrčkovým 

na zajištění demolice rodinného domu, a to ve výši 400 000 Kč se splatností 

na pět let. 

45. jednání dne 11. 7. 2016 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s cenovou nabídkou společnosti Václav Škarda, atelier K2 na vícepráce 

k projektu Dostavba a stavební úpravy ZŠ 2. etapa v celkové hodnotě 

100 000 Kč bez DPH. 

Rada MČ po projednání schválila: 

- poskytnutí finančního daru poradcům konkurzní komise na funkci 

ředitele/ředitelky ZŠ. 

Rada MČ vzala na vědomí: 

- rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu MČ na rok 2016. 

46. jednání dne 25. 7. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- dodatek č. 1 SoD se společností Šulc a syn, a.s. na stavební práce Zázemí 

Ďáblického parku – zahrada střed ve výši 57.590 Kč bez DPH; 

- na základě žádosti finanční dar Spolku pro Ďáblice ve výši 5 000 Kč; 

- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se Spolkem dobrovolných hasičů Ďáblice. 

Rada MČ po projednání stanovila: 

- plat řediteli ZŠ a MŠ U Parkánu 17. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s cenovou nabídkou společnosti Trzam, s.r.o. na opravu bočního schodiště 

v objektu restaurace Květnová v částce 163 100 Kč bez DPH; 
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- s poptáním činností autorského dozoru, spolupráce při zadávacím řízení a 

po dokončení stavby Obecního domu Ďáblice napřímo u společnosti A.LT 

architekti, v.o.s.; 

- s cenovou nabídkou společnosti Cetus Plus a.s. na opravu komunikace Na 

Pramenech v částce 77 981,33 Kč s DPH. 

Informace radních: 

- pan starosta informoval o změně legislativy, která nyní umožňuje MČ 

získávat informace z registru obyvatel z důvodu oceňování významných 

výročí občanů; 

- pan starosta informoval o výzvě MHMP o zapojení veřejnosti do 

projednávání ÚP. Výzva je přístupná na elektronické úřední desce úřadu. 

47. jednání dne 8. 8. 2016 

Rada MČ vzala na vědomí: 

- žádost pí Brejchové o odkup části pozemku parc. č. 180 v k.ú. Ďáblice 

o celkové výměře 17 m2 dle geometrického zaměření. 

Rada MČ po projednání vyhodnotila: 

- cenovou nabídku společnosti HAGS Praha s.r.o. na dodání herního prvku 

„lanová pyramida“ vč. dodávky a montáže v celkové hodnotě 492 015,28 Kč 

s DPH jako cenově nejvýhodnější; 

- cenovou nabídku společnosti MAWER CZ s.r.o. na dodání dvoudráhové 

skluzavky vč. dodávky a montáže v celkové hodnotě 119 180 Kč s DPH jako 

cenově nejvýhodnější; 

- na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti REINVEST 

spol. s.r.o. na zajištění technického dozoru investora a BOZP na stavební 

akci „Obecní dům Ďáblice“ ve výši 472 500 Kč bez DPH jako cenově 

nejvýhodnější. 

Rada MČ po projednání pověřila: 

- zastupitele MČ Praha-Ďáblice RNDr. Čestmíra Štuku, Ph.D., MBA 

uzavíráním sňatků s tím, že při občanských obřadech uzavírání manželství 

může užívat odznak se státním znakem České republiky. 
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Informace radních: 

- pan zástupce informoval radní o navržených úpravách dopravní 

obslužnosti oblasti Čakovic, Kbel a Satalic, které se dotkne i provozu 

autobusové linky č. 202, která by měla být ve směru od Dolních Chaber 

ukončena v Čakovicích. Rada požaduje jako kompenzaci ztráty přímého 

spojení s metrem linky B navýšení počtu spojů autobusové linky č. 103, 

především ve všední den. 

48. jednání dne 22. 8. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- zahájení školního roku 2016/2017 v ZŠ U Parkánu dne 5. 9. 2016 z důvodu 

přestavby ZŠ; 

- ceník inzerce v Ďáblickém zpravodaji, a to s platností k 1. 1. 2017; 

- cenovou nabídku společnosti Moravec Václav – Pokrývač v maximální výši 

95 760 Kč včetně DPH, na opravu poškozené střechy restaurace Květnová 

po krupobití. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s cenovou nabídkou společnosti Šulc a syn, a.s. na stavební zakázku 

„Zastřešení venkovní pergoly zázemí Ďáblického parku“ v celkové hodnotě 

188 045,04 Kč s DPH. 

49. jednání dne 5. 9. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu MČ na rok 2016; 

- slevu na nájemném nájemníkům bytového domu U Parkánu 18/9 

z důvodu snížení komfortu bydlení z důvodu stavebních prací ve výši 50%, a 

to za období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017; 

- uzavření smlouvy na ostrahu objektu Zázemí Ďáblického parku se 

společností SCSA Security s.r.o.; 

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Obecního domu jazykové 

škole Superb Learning; 
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- uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Zázemí Ďáblického parku 

hudební škole Yamaha; 

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Obecního domu DDM 

Praha 8 – Spirála; 

- dodatek č. 1 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě mezi MČ Praha-Ďáblice a paní H. Karochovou, paní 

L. Císařovou a paní Z. Janouškovou; 

- podmínky soutěže o vytvoření loga, logotypu a značky ďáblického 

komunitního centra Vlna; 

- odpuštění registračního poplatku do obecní knihovny Praha – Ďáblice 

v prvním roce členství, a to pro nově registrované čtenáře v měsíci září 

2016; 

- uzavření dohody u ukončení nájmu nebytového prostoru v Obecním 

domě s paní T. Dohnalovou. 

Rada MČ po projednání pověřila: 

- pana starostu ukončením Příkazní smlouvy zajišťující služby IT pro ÚMČ 

s paní H. Francovou; 

- pana starostu podpisem Příkazní smlouvy zajišťující služby IT pro ÚMČ se 

společností Rcom.cz s.r.o. 

Rada MČ vzala na vědomí: 

- přistoupení pana V. Csémiho k závazku dlužníka společnosti SPIRITEX, a.s., 

spočívajícího v povinnosti uhradit 1 000 000 Kč dle čl. IV. 2. plánovací 

smlouvy uzavřené dne 20. 6. 2013 s MČ Praha-Ďáblice. 

Informace radních: 

- pan tajemník informoval o novele zákona o hl. m. Praze. 

50. jednání dne 19. 9. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Mateřského centra paní 

P. Pekárkové; 

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Obecního domu 

organizaci Věda nás baví o.p.s.; 
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- návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi MČ Praha-Ďáblice 

a společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.. 

Informace radních: 

- pan starosta informoval o tom, že MČ prostřednictvím Svazu MČ podala 

svoje připomínky k návrhu změny územního plánu hl. m. Prahy; 

- pan starosta informoval o žádosti o změnu účelu poskytnuté dotace, 

kterou dne 26. 7. 2016 naše MČ podala, která byla radou hl. m. Prahy dne 

16. 8. 2016 schválena a předložena ke schválení zastupitelstvu hl. m. Prahy; 

- pan starosta informoval o poskytnutí účelové dotace MČ: z dotace budou 

zrekonstruovány přístupové chodníky, chybějící veřejné osvětlení, přechod 

pro chodce a zpomalovací prahy u zastávek autobusu MHD na dvou 

nejužívanějších přístupových trasách (přechod při křižovatce ul. Ďáblická a 

Hřenská, zpomalovací prahy u zastávek autobusu Hřenská); 

- pan starosta informoval o schváleném tisku Zastupitelstva hl. m. Prahy 

dne 15. 9. 2016, kde byla schválena dotace na multifunkční komunitní 

zahradu; 

- pan starosta informoval, že VURM schválil zadání úprav územního plánu – 

Koňská louka a předložil ho ke schválení radě HMP; 

- pan tajemník informoval o žalobě Rytířského řádu Křižovníků na hl. m. 

Prahu a ČR o určení vlastnického práva k pozemkům parc. č. 258/1-3 a 259 

(tyto pozemky má MČ ve svěřené správě a má zájem na tom, aby zůstaly ve 

vlastnictví HMP); 

- pan tajemník informoval o návrhu novely vyhlášky o údržbě chodníků, stav 

v Ďáblicích je nezměněn. 

51. jednání dne 3. 10. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 1. 10. 2013 uzavřené mezi MČ a SDH; 

- uzavření smlouvy o výpůjčce s Jednotkou SDH; 

- dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu MČ na rok 2016; 
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- rezignaci paní Taťjany Dohnalové na funkci členky redakce Ďáblického 

zpravodaje. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s cenovou nabídkou společnosti Bonsoft s.r.o. na zajištění zimní údržby 

v celkové hodnotě 674 787,34 Kč bez DPH; 

- s cenovou nabídkou na vánoční osvětlení Ďáblic od společnosti ELTODO-

CITELUM, s.r.o., a to ve výši 62 502 Kč bez DPH, která byla poptána na 

základě čl. 11 odst. 3 směrnice č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu; 

- s předloženým návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha - 

Ďáblice dne 12. 10. 2016; 

- s cenovou nabídkou na pořízení kamenného stolu od společnosti Mgr. 

Martin Široký, a to ve výši do 45.000 Kč bez DPH. 

Informace radních: 

- pan zástupce informoval o zaslání požadavku na celkovou rekonstrukci 

ulice Šenovská radním HMP Plamínkové a Dolínkovi a proběhlých jednáních 

s náměstkem pro dopravu HMP Dolínkem a se zástupci TSK; dále probíhá 

jednání s OD Prahy 8 o zákazu průjezdu vozidel nad 3,5 t a bylo objednáno 

vybudování zpomalovacího retardéru v blízkosti kruhového objezdu v ulici 

Šenovská; 

- pan starosta informoval o možnosti získání finanční podpory MHMP na 

izolační zeleň, opravu povrchů komunikací protihlukovým asfaltem a na 

měření hluku; MČ má zájem o tyto prostředky, zejména na opatření proti 

hluku v ulicích Ďáblická a Kostelecká; 

- pan zástupce s radní Dohnalovou informovali o proběhlých jednáních 

s Hygienickou stanicí a zadání studie protihlukových opatření v obci. 

52. jednání dne 17. 10. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor objektu Zázemí 

Ďáblického parku „Vlna“ paní Petře Pekárkové; 
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- v souladu s ustanovením § 131 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, 

osobní příplatek řediteli Základní školy a Mateřské školy, a to s platností od 

1. 11. 2016; 

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor klubovny Vlny paní Mgr. 

Hájkové; 

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor klubovny Vlny paní Mgr. 

Jiráňové; 

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor klubovny Vlny paní 

Janouškové; 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě mezi MČ Praha-Ďáblice a obcí 

Hovorčovice o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ze dne 30. 5. 

2012; 

- s uzavřením Příkazní smlouvy s Ing. Janem Pumprem o organizačním a 

administrativním zajištění zadavatelských činností; 

- s poptáním víceprací na zakázce Přístavba a dostavba ZŠ, a to v souladu 

s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 

- s cenovou nabídkou na opravu havarijního stavu střešní krytiny objektu 

MŠ od společnosti Apoklem s.r.o., a to ve výši 99 470,20 Kč bez DPH. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu MČ na rok 2016. 

Rada MČ po projednání vyhodnotila: 

- cenovou nabídku společnosti RNDr. Jaroslav Lizner na vymalování domů 

MČ Praha - Ďáblice v celkové hodnotě 234 300 Kč jako cenově 

nejvýhodnější. 

53. jednání dne 31. 10. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prostor Obecního 

domu jazykové škole Superb Learning; 

- uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prostor Zázemí 

Ďáblického parku hudební škole Yamaha; 
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- dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební zakázku „Přístavba a dostavba 

ZŠ“; 

- návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Ďáblice a 

společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.; 

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor klubovny Vlny Spolku 

Parkán. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- rezignaci paní Mgr. Barbary Tranové na funkci členky redakce Ďáblického 

zpravodaje. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s účastí Základní školy a Mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice na projektu 

„Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech“; 

- s uzavřením smlouvy o převodu správy majetku mezi MHMP a MČ Praha – 

Ďáblice; 

- s případnou výstavbou lehké celoroční haly na pozemcích parc. č. 1731/6 

a 1729/527, které jsou ve svěřené správě MČ Praha – Ďáblice. 

Informace pana starosty: 

- v ulici Šenovská proběhne měření vibrací; 

- o schůzce s realitní, konzultační a poradenskou společností CBRE s.r.o, 

která zastupuje mezinárodního logistického klienta ohledně pozemku p. č. 

1729/318, který je ve vlastnictví církevní instituce (Rytířský řád Křižovníků 

s červenou hvězdou). Předmětem schůzky by měla být především otázka 

případné zastavitelnosti tohoto pozemku v blízkosti dálnice, zda by byla 

naše městská část nakloněna ke změně využití daného území; 

- pan V. Csiemi zaplatil druhou splátku závazku za společnost Spiritex, a 

tímto je veškerý dluh vůči MČ Praha – Ďáblice, který vyplývá z plánovací 

smlouvy, zaplacen. 

54. jednání dne 14. 11. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- převod částky 500.000 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 do 
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investičního fondu, a to za účelem pořízení nového konvektomatu a 

zabezpečovacího zařízení v mateřské škole; 

- návrh smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi MČ Praha – 

Ďáblice a Mgr. Petrou Vahalovou; 

- dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s Českou poštou 

s.p.; 

- cenovou nabídku společnosti Jaroslav Lizner na rekonstrukci bytu č. 4 

v ulici Ďáblická 160 v celkové výši 161 200 Kč s DPH; 

- rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ na rok 2016; 

- na základě žádosti finanční dar TJ stolní tenis Praha ve výši 10 000 Kč. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- se splátkovým kalendářem k závazku paní Jiřiny Růžičkové; 

- s uzavřením Memoranda o spolupráci s SK Ďáblice; 

- s návrhem tajemníka úřadu na jmenování inventarizačních komisí pro 

zajištění inventarizace MČ Praha - Ďáblice za rok 2016; 

- s odpisem pohledávky vůči společnosti Pražská Plynárenská Distribuce a.s. 

ve výši 12 100 Kč. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- rezignaci paní Jany Uchytilové a paní Jany Kacovské na funkci členky 

sociální komise. 

Rada MČ po projednání jmenovala: 

- paní Ditu Tomkovou a Ing. Bronislavu Lomozovou členkami sociální 

komise. 

Rada MČ po projednání doporučila: 

- zastupitelstvu MČ Praha – Ďáblice schválit přistoupení MČ Praha – Ďáblice 

ke Sdružení místních samospráv České republiky. 

Rada MČ po projednání vyhodnotila: 

- vítězný návrh soutěže o vytvoření loga, logotypu a značky ďáblického 

komunitního centra Vlna -variantu 5b autorky Barbory Sládkové. 

Rada MČ projednala: 

- žádost občanů Ďáblic o úpravu linky 202 do původní trasy a předá tuto 

žádost/stížnost Komisi pro životní prostředí a dopravu MHMP k dalšímu 

řešení. 
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55. jednání dne 28. 11. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- finanční dary: TJ Ďáblice – tenisový oddíl 10 000 Kč, Hudební sdružení 

Ďáblík 30 000 Kč; Spolek Parkán 30 000 Kč; 

- cenovou nabídku na monitoring hluku ze silničního provozu od 

společnosti J*D*S Životní prostředí ve výši 181 137 Kč včetně DPH; 

- úhradu příspěvku ve výši poplatkové povinnosti na 2. pololetí 2016 

bezhotovostním převodem z rozpočtu MČ přímo správci poplatku dle 

seznamu odsouhlaseného správcem poplatku (MHMP); 

- přidělení obecního bytu – garsoniéra v Mateřské škole, Kučerové 532/26 

vychovatelce ZŠ paní B. Z.; 

- obsah stanoviska zpracovaného Advokátní kanceláří Dohnal&Bernard ve 

věci aktualizace ZÚR Středočeského kraje. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s předloženým návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha – 

Ďáblice dne 14. 12. 2016; 

- s návrhem rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2017. 

Rada MČ po projednání vyhodnotila: 

- cenovou nabídku společnosti Vladimír Sailer na zajištění zámečnických a 

kovářských prací (vrata, dvířka a růžové loubí) v celkové hodnotě 203 100 

Kč bez DPH jako cenově nejvýhodnější. 

56. jednání dne 12. 12. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu MČ na rok 2016; 

- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavební zakázku „Přístavba a dostavba 

ZŠ“ se společností VW Wachal a.s.; 

- Dodatek č. 1 ke směrnici č. 03-04/2014 Zásady pro hospodaření s 

majetkem MČ Praha – Ďáblice; 

- harmonogram vydávání Ďáblického zpravodaje pro rok 2017; 

- Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na Komunitní centrum – kavárnu, 

uzavřené dne 17. 10. 2016 s paní Petrou Pekárkovou. 
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Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s poptáním víceprací na zakázce Přístavba a dostavba ZŠ, a to v souladu 

s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Informace: 

- pan zástupce radu informoval o proběhlém jednání s majiteli pozemků a 

se zástupci PVS, kde byly navrženy možnosti řešení odvodnění Ďáblic a 

zadáno jejich prověření z technického hlediska.; MČ zažádá o projekční i 

finanční součinnost MHMP; 

- rada se seznámila se zprávou Ing. Rexy o činnosti spolku Otevřená města; 

podporuje myšlenku „rozklikávacího“ rozpočtu - aplikace přináší všem 

uživatelům přehlednou, srozumitelnou a moderní formu prezentace příjmů 

a výdajů na webových stránkách, ale i v mobilních zařízeních, jakými jsou 

tablety a chytré telefony. 

57. jednání dne 19. 12. 2016 

Rada MČ po projednání schválila: 

- rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu MČ na rok 2016; 

- uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prostor klubovny 

Vlny Spolku Parkán. 
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Zastupitelstvo městské části Praha - Ďáblice 

10. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 13. 1. 2016  

Kontrola zápisu z 9. veřejného zasedání ZMČ. Zápis byl bez připomínek 

schválen. 

Volný mikrofon. Pan Michek vystoupil ve věci vysokého nárůstu těžkých 

nákladních aut, která přes památkovou zónu v Ďáblicích navážejí hlínu do 

Dolních Chaber; upozornil na nepříliš dobře zorganizovanou zimní údržbu; 

postěžoval si na ROPID kvůli stále se měnícím jízdním řádům. 

Dostavba a přístavba ZŠ Praha-Ďáblice. ZMČ po schválených změnách ve 

smlouvě následně schválilo odůvodnění veřejné zakázky s názvem 

„Dostavba a stavební úpravy ZŠ Praha-Ďáblice“; pověřilo starostu MČ a 

radu MČ zajištěním veškerých kroků potřebných k realizaci výběrového 

řízení na tuto veřejnou zakázku a vyhradilo si právo rozhodnout o výběru 

nejvhodnější nabídky. 

Rozpočtové opatření č. 11. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na 

vědomí radou městské části schválené rozpočtové opatření č. 11 

k rozpočtu MČ na rok 2015. 

Odměny neuvolněným zastupitelům. Zastupitelstvo schválilo návrh výše 

odměn neuvolněných členů zastupitelstva. 

Zveřejňování podkladů na webových stránkách MČ. ZMČ po schválených 

změnách v návrhu na zveřejňování dokumentů schválilo tento podklad pro 

vytvoření metodiky pro zveřejňování dokumentů na webových stránkách 

MČ Praha-Ďáblice. 

Stanovení odměny zástupci starosty po skončení je funkčního období. 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo poskytnutí odměny 

odstoupivšímu zástupci starosty Martinu Lonekovi ještě po dobu 1 měsíce 

po skončení jeho funkčního období. 

Volby zástupce starosty MČ Praha - Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po 

projednání zvolilo aklamací zástupcem starosty pana Ing. Mgr. Martina 

Tumpacha. 
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Zmařená investice akce. Zastupitelstvo MČ po projednání prohlásilo 

rozpracovanou investici z roku 2013 a 2014 na akci „Parkoviště, příjezdová 

komunikace ZŠ“ v celkové výši 41.773 Kč za zmařenou. 

Informace starosty a zastupitelů: 

Pan starosta informoval přítomné: 

- o vzpomínkové akci dne 9. 1. 2016, kdy si MČ připomněla 10. výročí od 

úmrtí prvního starosty MČ Praha-Ďáblice Akad. arch. Jiřího Veselého. 

- o ukončené stavbě cyklostezky ke hvězdárně, dále se řeší možnost zálivu 

pro otočení osobního automobilu pro obsluhu hvězdárny. 

- o řešení akustických problémů v ZŠ. Byla vybrána společnost, která s MČ 

na zlepšení akustiky pracuje, a v tuto chvíli je k dispozici návrh řešení 

nápravných opatření nejhlučnějšího místa - nově vzniklá chodba v patře 

stávající přístavby. V řešení je i problém akustiky v tělocvičně ZŠ. 

- o nemožnosti určit přesně další termín veřejného zasedání zastupitelstva s 

ohledem na nutnost svolat zastupitelstvo po ukončení výběrového řízení na 

dostavbu a stavební úpravy v ZŠ a navrhl předběžný termín příštího jednání 

ZMČ na první polovinu měsíce dubna, pokud nevznikne potřeba se sejít 

dříve. 

- o záchovných řezech na neudržovaných sakurách, které byly dopředu 

plánované. 

Pan Ing. Niebauer informoval o aktuálním stavu překopu komunikace v ul. 

U Červeného mlýnku a žádal zástupce MČ, a to již podruhé, aby bylo 

konáno ve věci uvedení komunikace do původního stavu v místě 

provedeného překopu. 

Diskuze: 

- V rámci diskuze občanů vystoupila paní Stroblová a upozornila, že 

v nekompletní radě MČ má převahu hnutí STAN.  

- Pan Ing. Kužma vznesl dotaz k výběrovému řízení na nájemce „Zázemí 

Ďáblického parku“ a k provozu objektu. 

Kompletní zápis najdete na www.dablice.cz – Zápisy ze zasedání 

zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 2015. 
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11. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 6. 4. 2016 

Kontrola zápisu z 10. veřejného zasedání ZMČ. Zastupitelé schválili zápis 

bez připomínek. 

Volný mikrofon. Pan Vondřich upozornil na špatný stav komunikace 

Šenovská a vyjádřil nesouhlas s novými retardéry. Pan Krčil zastupitelům 

poskytl informace o opravě Sokolovny a možnostech jejího dalšího využití. 

Pan Stárek upozornil na havarijní stav křižovnické „ohrady“ směrem na 

Březiněves; propadající se chodník i nekvalitní údržbu zeleně tamtéž; 

o nebezpečí cyklistů na chodnících; nezastřešené zastávky MHD; neuklizené 

okolí prameniště Mratínského potoka. 

Složení slibu zastupitelů MČ Praha-Ďáblice. Zastupitelé složili nový slib, a to 

hlavnímu městu Praze. 

Volba člena rady MČ Praha-Ďáblice. Pátým členem rady MČ byla zvolena 

Táňa Dohnalová. 

Cenová nabídka společnosti SINRECO na investorsko-inženýrské činnosti při 

dostavbě a stavebních úpravách ZŠ. Zastupitelé tento bod jednomyslně 

schválili. 

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017–2021 byl schválen. 

Investiční akce „Obecní dům Ďáblice“. Po zhlédnutí prezentace a rozsáhlé 

diskusi zastupitelů i přítomných občanů vzalo zastupitelstvo tento projekt 

na vědomí a pověřilo radu MČ zajištěním veškerých kroků potřebných 

k přípravě výběrového řízení na veřejnou zakázku „Obecní dům Ďáblice“. 

Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů byla zastupiteli 

schválena. 

Žádost MHMP o odsvěření pozemku parc. č. 1210 v k.ú. Ďáblice ze správy 

MČ Praha - Ďáblice. Zastupitelé schválili odsvěření pozemku pod stavbou 

hvězdárny. 

Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 k rozpočtu MČ Praha - Ďáblice. Obě 

opatření byla schválena. 

Zpráva hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ 

Praha - Ďáblice k 31. 12. 2015 byla schválena. 

Kasační stížnost ve věci 1. Aktualizace zásad územního rozvoje ohledně 

pražského okruhu byla schválena. 

Informace starosty a zastupitelů. 
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Pan starosta informoval o projektu Bezpečné cesty do škol; o rekonstrukci 

vozovky, dokončení komunikací včetně chodníků, osvětlení a 

odkanalizování Blat; o možnosti vyjádření se k novému územnímu plánu i 

o tom, že na ďáblické skládce bude vytvořen sběrný dvůr. 

12. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 18. a 25. 5. 2016 

Složení slibu zastupitele MČ Praha - Ďáblice. Zastupitel Ing. Jiří Zajíček 

z důvodu omluvené nepřítomnosti na 11. veřejném zasedání zastupitelstva 

složil slib do rukou pana starosty. 

Volný mikrofon. V rámci volného mikrofonu vystoupili: paní Beranová, pan 

Michek, paní Soukupová, pan Ing. Křížek, paní Martinková, pan Urban, paní 

Mgr. Křížková, pan Pšenička, pan Ing. arch. Škarda (projektant ZŠ) 

především na téma přístavby školy, akustických opatření a personálního 

obsazení pedagogického sboru v návaznosti na odchod paní ředitelky ZŠ a 

MŠ. 

Po dvouhodinové diskuzi vystoupila paní radní Dohnalová a navrhla ukončit 

volný mikrofon s tím, že další bod programu je na stejné téma a občané 

budou moci pokračovat v rozpravě k bodu dostavba školy. Po přednesení 

příspěvků občanů přihlášených do diskuze před hlasováním byl tento bod 

ukončen. 

Stavební akce „Dostavba a stavební úpravy ZŠ Praha-Ďáblice“. Starosta Ing. 

Růžička uvedl bod vyhodnocením veřejné zakázky na stavební práce. 

V rámci diskuze občanů vystoupili: paní Beranová, pan Michek, paní 

Soukupová, pan Vlasák, paní Šustrová, paní Šťastná, paní Martínková, pan 

Mošnička, pan Rexa, pan Křížek. V rámci diskuze zastupitelů vystoupili: paní 

Mgr. Bouzková, pan Lonek, pan Ing. Niebauer, pan Mgr. Soukup, paní 

Dohnalová, pan Ing. Zajíček, pan Ing. Kužma a pan Ing. Dvořák. 

Zastupitelé nakonec vzali na vědomí zprávu hodnotící komise; schválili 

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky; pověřili starostu 

podpisem smlouvy s vybraným uchazečem dle ustanovení § 82 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a předložením na 

nejbližším jednání zastupitelstva ke schválení; jednáními ve věcech 

smluvních bude pověřen pan Ing. Mgr. Martin Tumpach; zastupitelé uložili 
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starostovi vystavit plnou moc společnosti SINRECO v souladu s příkazní 

smlouvou uzavřenou mezi ní a MČ Praha-Ďáblice. 

Návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o volném pohybu psů. 

Zastupitelstvo se nepřiklonilo ani k jedné navržené variantě vyhlášky. 

Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice. Zastupitelé toto 

rozpočtové opatření schválili. 

Kontrola zápisu z 11. veřejného zasedání ZMČ. Po diskusi, ve které 

zastupitelé Lonek a Kužma navrhovali uvést v zápisu podrobný záznam 

diskuse, byl přijat návrh zastupitelky Simony Dvořákové, že v zápisu budou 

uvedena jen jména diskutujících, nikoliv podrobnosti, neboť vše je možné si 

poslechnout na webových stránkách obce v audiozáznamu. 

Členství MČ Praha-Ďáblice ve spolku Otevřená města. Zastupitelstvo po 

projednání odsouhlasilo členství v tomto spolku. 

Účetní závěrka za rok 2015 za MČ Praha-Ďáblice a za příspěvkovou 

organizaci ZŠ a MŠ. Zastupitelstvo vzalo účetní závěrky na vědomí. 

Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice. Zastupitelé ho vzali 

na vědomí. 

13. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 15. 6. 2016 

Složení slibu zastupitele MČ Praha-Ďáblice. Nová zastupitelka Jitka 

Schmiedová složila slib zastupitele MČ do rukou pana starosty. 

Představení nového ředitele. Pan starosta informoval přítomné, že rada MČ 

po projednání jmenovala pana Mgr. Bc. Josefa Buchala ředitelem ZŠ a MŠ 

Praha-Ďáblice k 15. srpnu 2016 a předal mu slovo. Pan Buchal zastupitelům 

stručně představil sebe a svoji koncepci rozvoje ZŠ a MŠ. 

Kontrola zápisu z 12. veřejného zasedání ZMČ. Zápis byl po úpravě 

schválen. 

Volný mikrofon. V rámci volného mikrofonu vystoupili paní Beranová a pan 

Ing. Křížek. 

Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice. Zastupitelé ho po projednání bez výhrad 

schválili. 
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Stavební akce „Obecní dům Ďáblice“. Zastupitelstvo po projednání schválilo 

odůvodnění veřejné zakázky i zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 

realizované jako otevřené řízení a pověřilo 

starostu MČ a radu MČ zajištěním veškerých kroků potřebných k realizaci 

výběrového řízení na veřejnou zakázku „Obecní dům Ďáblice“. 

Komunitní zahrada Ďáblice. Pan starosta přítomné informoval o dokončení 

hrubé stavby, konstatoval, že se pracuje na interiéru Zázemí ďáblického 

parku. Seznámil zastupitele s připravenou studií komunitní zahrady a se 

záměrem ji takto zrealizovat. Zastupitelstvo po projednání vzalo na vědomí 

záměr projektu „Komunitní zahrada Ďáblice“. 

Rozpočtová opatření č. 5 a 6 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice. Po projednání 

vzali zastupitelé RO č. 5 na vědomí a RO č. 6 schválili. 

Pravidla pro vydání Ďáblického zpravodaje. Po přednesení příspěvků 

zastupitelů byl tento bod stažen z programu jednání k dopracování. 

Žádost o svěření pozemku. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo 

důvody pro podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 1172/1 v k.ú. Ďáblice 

do správy MČ Praha-Ďáblice a uložilo starostovi podat tuto žádost. 

Informace starosty a zastupitelů. Pan místostarosta Tumpach informoval 

o nově spuštěné službě „Mobilní rozhlas“ a doporučil všem se 

zaregistrovat. 

14. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 13. 7. 2016 

Kontrola zápisu z 13. veřejného zasedání ZMČ. K zápisu neměl nikdo 

z přítomných zastupitelů žádnou připomínku. 

Navýšení počtu VO kontejnerů na bioodpad v MČ Praha-Ďáblice. 

Zastupitelstvo po projednání 

Schválilo přistavení VO kontejnerů na bioodpad do stávajících lokalit 

Květnová a Chřibská, kromě již plánovaných termínů, také ve dnech 16. 7., 

30. 7., 13. 8. a 27. 8 2016. 

Návratná finanční výpomoc manželům Smrčkovým. V průběhu diskuze 

požádal o slovo pan RNDr. Smrček, který poděkoval všem za vůli pomoci 

jeho rodině formou bezúplatné půjčky a sdělil, že se nakonec rozhodl řešit 

finanční situaci jinak než formou půjčky od obce a svoji žádost stáhl. 
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Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice. Zastupitelstvo po 

projednání RO schválilo. 

 

15. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 12. 10. 2016 

Kontrola zápisu ze 14. veřejného zasedání ZMČ. Zápis byl po projednání 

schválen.  

Volný mikrofon. V rámci volného mikrofonu vystoupili pan Michek, paní 

Beranová, pan Ing. Rexa a pan Stárek. 

Dodatek č. 1. ke smlouvě o nájmu sportovního areálu mezi MČ a SK Ďáblice 

z.s. Zastupitelé po diskusi souhlasili s uzavřením dodatku. 

Rozpočtová opatření č. 8 a 9 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice. Zastupitelé je 

po projednání schválili. 

Schválení kompenzačního příspěvku za provoz skládky na rok 2017. 

Zastupitelstvo MČ po projednání stanovilo celkovou částku kompenzačního 

příspěvku za provoz skládky z rozpočtu v roce 2017 ve výši 1 900 000 Kč. 

Pravidla pro vydávání Ďáblického zpravodaje. Zastupitelé po diskusi 

s pravidly souhlasili. 

Volba členů redakční rady Ďáblického zpravodaje. Zastupitelstvo MČ po 

projednání zvolilo za členy redakční rady paní Jitku Schmiedovou, pana 

Čestmíra Štuku a pana Pavla Veselého. 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komunálním 

odpadem. Zastupitelé po diskusi souhlasili s uzavřením dodatku. 

Informace starosty a zastupitelů. Pan starosta Ing. Růžička se vyjádřil 

k hluku v Ďáblicích a k nevyužitým plochám u SK. 

16. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 

Kontrola zápisu z 15. veřejného zasedání ZMČ. K zápisu neměl nikdo 

z přítomných zastupitelů žádnou připomínku. 

Volný mikrofon. V rámci volného mikrofonu vystoupili pan Ing. Rexa (na 

téma výběrové řízení Obecní dům); paní Hudíková (na téma „modré zóny“ 

v Praze 8: proč nemůžeme parkovat u Ládví – pan místostarosta informoval 
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o probíhajících jednáních i případné možnosti podepsat petici v lékárně či 

v Balounově restauraci Na Růžku); pan Michek (na téma odvodnění Ďáblic); 

pan Mošnička (na téma SK Ďáblice); pan Pozler (na téma konání plesu 

v sokolovně). 

Schválení rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2017. Rozpočet byl po krátké 

rozpravě schválen.  

Schválení rozpočtu VHČ MČ Praha – Ďáblice na rok 2017. Zastupitelé bod 

po delší diskusi schválili. 

Příspěvek na svoz komunálního odpadu za rok 2016. Tento bod byl bez 

připomínek schválen. 

Rozpočtová opatření č. 10, 11 a 12 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice. 

Rozpočtová opatření byla schválena. 

Schvalování rozpočtových opatření. Zastupitelé schválili zapojení do 

rozpočtu roku 2016 těch finančních prostředků, které byly poskytnuty MČ 

na základě písemného rozhodnutí oprávněných orgánů vyšších rozpočtů a 

které nebyly součástí rozpočtových opatření schválených na posledním 

jednání RMČ a ZMČ v roce 2016. Poté ještě schválili přesuny v rámci 

rozpočtu běžného roku těch finančních prostředků, které neovlivní celkové 

příjmy a výdaje rozpočtu běžného roku, ale umožní správné zatřídění 

uskutečněných příjmů a výdajů dle platné rozpočtové skladby v závislosti na 

jejich druhu. 

Odpis pohledávek městské části. Zastupitelé odsouhlasili odpis pohledávky i 

závazku vůči společnosti Meribel s.r.o. 

Zmařená investice akce „Chráněné byty Ďáblice“. Zastupitelé po projednání 

prohlásili rozpracovanou investici z roku 2009 na akci „Chráněné byty 

Ďáblice“ v celkové výši 2.587.250,95 Kč za zmařenou. 

Zpráva o činnosti finančního výboru. Zastupitelé vzali na vědomí zprávu 

o činnosti finančního výboru za poslední rok bez výhrad. 

Zpráva o činnosti kontrolního výboru. Zastupitelé vzali na vědomí zprávu 

o činnosti kontrolního výboru za poslední rok bez výhrad. 

Zpráva o činnosti výboru pro kontrolu skládky v k. ú. Ďáblice. Zastupitelstvo 

MČ po projednání 

vzalo na vědomí zprávu o činnosti výboru pro kontrolu skládky v k. ú. 

Ďáblice za poslední rok bez výhrad. 
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Zrušení výboru pro kontrolu skládky v k. ú. Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po 

projednání zrušilo ke dni 31. 12. 2016 výbor pro kontrolu skládky v k. ú. 

Ďáblice. 

Výběrové řízení na letní a zimní údržbu v obci. Zastupitelstvo MČ po 

projednání zřídilo pracovní skupinu, jejímž úkolem bude příprava zadávací 

dokumentace veřejné zakázky. Schválilo záměr vyhlásit veřejnou zakázku na 

zajištění letní a zimní údržby MČ Praha – Ďáblice pro období od dubna 2017 

do dubna 2019 v maximální hodnotě 2 900 000 Kč bez DPH ve znění 

schváleném pracovní skupinou. Pověřilo radu MČ zajištěním veškerých 

činností spojených s realizací veřejné zakázky. 

Poskytnutí účelové dotace SK Ďáblice z. s. Zastupitelé MČ po projednání 

schválili poskytnutí účelové dotace SK Ďáblice z. s. ve výši 400 000 Kč, která 

bude využita na úhradu provozních nákladů v roce 2017. 

Žádost o svěření pozemků v k. ú. Ďáblice do správy MČ Praha – Ďáblice. 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválili důvody pro podání žádosti 

o svěření pozemků parc. č. 1729/115,  1646/32, 1646/33 a 1646/47 v k. ú. 

Ďáblice do správy MČ Praha – Ďáblice. 

Přistoupení MČ do Sdružení místních samospráv ČR. Zastupitelé schválili 

přistoupení MČ Praha – Ďáblice do Sdružení místních samospráv ČR 

v souladu s čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky. 

Inventarizace majetku MČ Praha – Ďáblice za rok 2016. Zastupitelstvo MČ 

po projednání 

vzalo na vědomí jmenování inventarizačních komisí pro zajištění 

inventarizace MČ Praha – Ďáblice za rok 2016 ve složení dle usnesení 

449/16/RMČ. 

Informace starosty a zastupitelů: 

- pan starosta Ing. Růžička podal informace k obecnímu domu a k darům 

občanům, kteří se v tomto roce podíleli na rozvoji obce; 

- pan RNDr. Štuka vystoupil s připomínkou k Dodatku č. 1. ke smlouvě 

o nájmu sportovního areálu mezi MČ a SK Ďáblice z. s.; 

- pan Ing. Niebauer požádal, aby na příštím zastupitelstvu byla všem 

zastupitelům poskytnuta souhrnná informace o soudních sporech MČ 

Praha – Ďáblice, a upozornil na nedostatečné zveřejňování podkladů (zejm. 

příloh zápisů Rady MČ) na webových stránkách; 
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- pan Lonek navrhl poskytovat materiály na jednání ZMČ elektronicky pro 

zastupitele využívající své notebooky, pokud o to požádají. 

Na závěr pan starosta Ing. Růžička a předsedající Ing. Dvořák poděkovali 

všem za spolupráci v tomto roce a popřáli hodně zdraví v roce příštím. 
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Kalendář akcí – 2016 

 
14. 1.   Den otevřených dveří ZŠ Ďáblice 
 
6. 2.   Ďáblický masopust 
10.-11. 2. Zápis dětí do prvních tříd 
20. 2.   Ples fotbalistů 
 
2. 3.   Beseda o podobě prostoru parku na náměstí 
16. 3.   Velikonoční jarmark 
16. 3.   1. jarmareční dražba 
18. 3.   Den otevřených dveří v MŠ 
19. 3.   Úklid v okolí hvězdárny 
21. 3.   Setkání ďáblických pamětníků 
 
8. 4.   Jarní posezení seniorů 
20. 4.   Burza knih 
22. 4.   Ukaž, co umíš 
23. 4.   Jarní pravěká bojovka 
30. 4.   Čarodějnice 
 
7. 5.   Jarní výlet seniorů 
7. 5.   Burza semen a rostlin 
10. 5.   Světový den modliteb 
14. 5.   Férová snídaně NaZemi 
25. 5.   Slavnostní přivítání nových občánků Ďáblic 
 
4. 6.   Zábavné odpoledne (nejen) pro děti 
4. 6.   Zábavný večer (nejen) pro dospělé 
6. 6.   Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo 
10. 6.   Noc kostelů 
14. 6.   Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici 
20.-22. 6. Sběr starého papíru 
 
4.-8. 7.  Kemp fotbalové školy IFS 
11.-15. 7. Kemp fotbalové školy IFS 
18.-22. 7. Letní kemp Veselé míče z Ďáblic 
25.-29. 7. Letní kemp Veselé míče z Ďáblic 
 
5.+12. 9.  Den otevřených dveří SK Ďáblice 
10. 9.   Podzimní výlet seniorů  
17. 9.   Zažít město jinak 
17. 9.   Malované lavičky 
 
21. 10.  Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo 
22. 10.  Drakiáda 
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29. 10.  Halloweenské dýňování 
 
14.-16. 11. Sběr starého papíru 
16. 11.  Retro party 
24. 11.  Adventní tvoření 
25. 11.  Adventní posezení 
27. 11.  Adventní koncert v ďáblické kapli 
 
2. 12.   Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo 
5. 12.   Mikulášská pro děti 
13. 12.  Školní vánoční jarmark 
15. 12.  Předvánoční setkání s redaktory Ďáblického zpravodaje 
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Pozvánky na akce 
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