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O čem jednala rada městské části

Zprávy z radnice

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.
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.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení RMČ

www.dablice.cz

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 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 byla schválena. 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.
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 400.000 Kč pro SK Ďáblice,
která bude využita na úhradu provozních nákladů v roce 2017.
Žádost o svěření pozemků v k. ú. Ďáblice do správy MČ PrahaĎáblice. 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. Zastupitel-
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Z pera místostarosty
Rekonstrukce ďáblické základní školy pokračuje
Na ďáblické škole v těchto dnech roste železobetonová konstrukce nové
přístavby a probíhá zateplování stěn a montáž prosklené stěny atria.
Za účelem snížení vysokého objemu prací o letošních letních prázdninách
jsme za laskavé spolupráce pana
ředitele přistoupili k postupné
modernizaci stávajících osmi
učeben v průběhu školního roku,
a to způsobem nenarušujícím
výuku. Též bylo nutné provést
nezbytná zimní opatření
k ochraně konstrukcí před mrazem. Průběh stavby nebyl přerušen ani během vánočních prázdnin. Při pravidelných jednáních jsme se
věnovali i rekonstrukci školní jídelny, na kterou je v současné době
zpracováván projekt.
Ulice Na Blatech a U Červeného mlýnku dokončeny
Koncem prosince byly po dokončení nového dlážděného
povrchu otevřeny ulice Na Blatech a U Červeného mlýnku pro
automobilový provoz. Zcela nová
místní pozemní komunikace
nahradila původní nevyhovující
povrch i jeho podloží. Výrazně se
tak zlepšila dopravní dostupnost
lokality Na Blatech.
Martin Tumpach, zástupce starosty

Rok 2017 ve znamení šetrného
nakládání s odpady
Ukončení skládkování odpadů na
ďáblické skládce přináší výzvu
zamyslet se nad nakládáním
s komunálním odpadem v Ďáblicích. V následujících letech
bychom se chtěli vydat směrem
k maximálnímu materiálovému
využití odpadů z domácností
a zahrad.
Naší vizí je podpora znovuvyužití
surovin v odpadech obsažených
a úspora přírodních surovinových
zdrojů, materiálů, paliv a energie.
Naší cestou bude nastavení vhod-

ného, k životnímu prostředí šetrného, systému nakládání s komunálním
odpadem v Ďáblicích, který bude snižovat produkci směsného komunálního odpadu a současně tím zvyšovat jeho materiálové využití. To vše při
zajištění maximálního možného komfortu pro uživatele systému a zachování udržitelné míry nákladů na jeho provoz.
V průběhu roku 2017 se postupně začnete po Ďáblicích setkávat s informacemi a projekty zaměřenými na možnosti druhotného využití komunálního odpadu i zbytků z údržby zahrad. Průběžně bychom chtěli provádět
dílčí kroky ke zkvalitnění systému šetrného nakládání s odpadem.
Věříme, že nás v našem záměru podpoříte a přidáte se k nám.

Martin Tumpach, Táňa Dohnalová a Komise životního prostředí

Neteče voda
Otočíte vodovodním kohoutkem a ... nic. Mnozí z vás jistě zaznamenali
prosincovou odstávku vody způsobenou prasklým vodovodním potrubím
v ulici Kučerové (o které jsme mimo jiné informovali prostřednictvím
ďáblické SMS služby Mobilní rozhlas).
Pokud zjistíte, že vám doma neteče voda, ale internet funguje (což je
obvyklý případ), není nic jednoduššího, než si do vyhledávače zadat
adresu www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody/aktualni-havarie
a v prvním sloupci tabulky hledat položku Praha – Ďáblice. Při bližším
prozkoumání položky je možné zjistit přibližnou délku trvání odstávky
vody, případně umístění náhradního zdroje.
V horším případě se může stát, že současně nefunguje internet, pravděpodobně tedy i dodávka elektrického proudu. Nebo je odstávka delšího
charakteru na širším území. Počet náhradních zdrojů je omezený a nemusí
v závažnějších případech stačit pro všechny. Je dobré být připraven i na
tuto variantu.
Aniž by si to většina domácností uvědomila, jedním z největších odběrů
vody je splachovací toaleta. Kromě moderních využití „šedé vody“, kdy je
splachovací nádržka napojena
například na vývod z pračky,
lze snadno využít vodu dešťovou. Stačí mít sud šikovně
postavený pod okap a ve výše
popsaném případě použít
vhodnou nádobu k přenesení
potřebného množství vody. Na
jednu domácnost vychází spotřeba vody na splachování
kolem 60 litrů za den. V případě, že neteče voda, by na
umývání rukou mělo stačit 2 x
8 litrů vody ve dvou nádobách. Jedna pro umytí mýdlem a druhá s kapkou Sava nebo s pár
zrníčky hypermanganu pro oplach. Zásoba dešťové vody přijde vhod
i v suchém létě na zalití zahrady, kdy je neekonomické i neekologické
zalívat vodou z vodovodního řadu.
Ještě důležitější než dostatek vody užitkové je zajistit si vodu k pití
a vaření. Nejjednodušší variantou je domluvit se s ochotným sousedem,
který vlastní studnu s alternativním pohonem čerpadla (nezávislým na
dodávce elektrické energie). Pokud takového souseda nemáte, je pro
všechny případy praktické vlastnit „něco“ na úpravu pitné vody. V katastru Ďáblic máme minimálně dva menší potoky, dvě jezírka, jeden rybníček a na zahradách nespočet jímek a sudů s dešťovou vodou. I tato voda
by šla v nouzi upravit na pitnou. Nejlevnější variantou je chemické čištění
ve formě kapek (např. Sanosil) nebo tablet a prášků (např. Aquasteril).
Tyto přípravky lze zakoupit ve většině lékáren přibližně za sto korun.
Dražší variantou jsou kapesní filtry na vodu (např.: Sawyer, Katadyn...)
s cenou začínající kolem tisíce korun nebo o málo dražší kapesní UV filtry
(např. SteriPen).
Pravděpodobnost, že dojde k delší odstávce vody bez přistavení náhradního zdroje, je velmi nízká. Ovšem být připraven znamená nebýt zaskočen. Zvláště když jde o zabezpečení s minimálními náklady a nároky na
prostor. Závěrem všem přeji dostatek pitné i užitkové vody po celý rok.
Martin Tumpach, zástupce starosty

Zprávy z Ďáblic

stvo 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;
• 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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Ze zápisníku starosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé a čtenáři
Ďáblického zpravodaje, neumím v tuto chvíli
lépe vyjádřit svůj vztah k Ďáblicím a vám všem,
než jak jsem to napsal již v minulém vydání ĎZ.
A tak mi s příchodem nového roku 2017 dovolte, abych
poděkoval vám všem, kteří myšlenkou, nápadem, svou
odborností, manuální pomocí, sousedskou výpomocí,
zábavnou akcí i modlitbou pomáháte tvořit přátelské
vztahy, vzájemnou úctu, důvěru a dobrou náladu nás všech –
obyvatel, žijících na severním úpatí vrchu Ládví.
Přeji všem pevné zdraví, mnoho osobních
i pracovních úspěchů!
S úctou Miloš Růžička, starosta

• 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

Zprávy z Ďáblic

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, 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
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• 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

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
• 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

Poděkování
K radosti všech dětí přišla i do Prahy konečně opravdová zima. Ládví se
opět zaplnilo smíchem, zmrzlými rodiči, sáňkami a boby. Již méně radosti,
a o to více starostí, sníh znamená pro náš úřad, pro pana tajemníka,
a zejména pro pana Jana Lukavce, který má na starost organizaci zimní
údržby. Pan Lukavec zatím svou práci v rámci technických možností,
které má, zvládá výborně.
Přesto – počasí je velmi proměnlivé a není jednoduché jeho vývoj,
a z toho vyplývající potřeby údržby, odhadovat s naprostou přesností.
A tak jsme vděční za trvající ochotu mnohých z vás, kteří máte možnost
a považujete za správné vzít koště nebo lopatu a před svým domem sníh
uklidit (je jedno v jakou denní dobu). Pomáháte nejen sobě, ale všem
kolemjdoucím sousedům v době, kdy je např. úklidová technika v jiné
části Ďáblic a není po určitou dobu k dispozici právě u vás. DĚKUJEME!

Miloš Růžička, starosta, foto Pavel Veselý

Kurz počítačové gramotnosti
Úterý 10–11.30 h. (pokročilí), čtvrtek 10–11.30
(začátečníci), Obecní knihovna, Osinalická
901/30. Kontakt: 775 700 607 nebo e-mail:
pckurzseniory@gmail.com.
Rehabilitační cvičení
Pondělí 18–20 h., úterý 18–19.30 h.
Obecní dům, Ke Kinu 7, sál v 1. patře.
Kontakt: 606 459 605.
Kondiční cvičení jógy
Středa 16–17 h., Obecní dům, Ke Kinu 7,
sál v 1. patře. Kontakt: 702 075 625.
Cvičení taoistického tai-či
Středa 9:30–10.30 h., Obecní dům, Ke Kinu 7,
sál v suterénu. Kontakt: 728 227 384.
Klub šikovných rukou
Středa 14–17 h., komunitní kavárna Vlna,
Osinalická 26. Rukodělná dílna pro lidi každého
věku. Přijďte se něčemu naučit nebo naučte
něco druhé – můžeme společně plést, háčkovat,
paličkovat, vyšívat, vyrábět z korálků, papíru,
vlny, proutí, dřeva... a přitom si spolu povídat
v příjemném prostředí kavárny.
Plavání
Ďábličtí senioři mohou prostřednictvím sociální
komise požádat o finanční příspěvek na permanentku na kondiční plavání v některém z okolních bazénů.
Veškeré dotazy ke kurzům zodpovíme
na tel. 728 227 384 nebo e-mailem:
socialni.komise@dablice.cz.
Sociální komise vás zve na dvouhodinovou
aktivační lekci nejen pro osoby 50+
TRÉNUJ HLAVU, TRÉNUJ TĚLO,
ABY ZDRAVÍ VYDRŽELO
Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet
odlišné názory ostatních.
Marie Ebner-Eschenbachová, hraběnka Dubská
KDY a KDE:
v pátek 20. 1. 2017 od 16–18 hodin.
Sraz účastníků od 15.50 hodin.
Obecní dům, Ke Kinu 7, sál v 1. patře
PROGRAM:
zábavné aktivační cvičení těla a mysli.
CO S SEBOU:
tužku, pohodlné oblečení, dobrou náladu
a 20 Kč.

Zůstat doma
V prosincovém čísle ĎZ mě zaujal příspěvek
paní Milady Stroblové „Dopis Ježíškovi“, ve kterém zmiňuje absenci zařízení zaměřeného na
poslední fázi života lidí v naší obci. Na základě
prožité osobní zkušenosti mohu potvrdit, že byť
je přáním asi každého člověka dožít svůj život
ve vlastním domově, nebo alespoň v jeho bezprostřední blízkosti, málokomu je takový
odchod dopřán. Dožití v cizím prostředí se pak
stává velkým traumatem nejen pro starého či

Senioři, přijďte
tvořit s dětmi!
V komunitním centru Vlna právě probíhají
výtvarné kurzy pořádané Spolkem Parkán. Polovinu již máme za sebou. V rámci ní jsme tvořili
svůj oblíbený strom, brouzdali po vodní hladině
nebo hledali cestu ke své hvězdě. Také jsme se
naučili relaxační kresbu Zentangle.
Druhá polovina je neméně lákavá. Čeká nás
přítlaková kresba, tempery, pastelky, tuž nebo
koláž. Budeme volat vysněné dálky, kouzlit
barevnou pohádku, malovat pohlednice či
obraz a také psát laskavé psaní.
Kromě dětí jsou kurzy určené i dospělým,
a především seniorům. Kurzy tak mají za cíl propojit školní a obecní komunitu. Na některých
kurzech již byli s dětmi tvořit rodiče či prarodiče
a bylo to moc fajn, najednou dostává hodina
jiný rozměr. Je taková svěžejší. Opravdu!
A proto vyzýváme babičky a dědečky i další
ďáblické seniory, přijďte mezi nás a tvořte společně s dětmi. Udělejte si chvilku a ukažte
dětem i sobě, jak tvořit a mít z toho radost.
I děti se vám moc rády pochlubí se svými
výtvory. Užijeme si to všichni a strávíme spolu
příjemné zimní odpoledne.
Kurzy probíhají v pátek od 16 a od 17.30 hod.,
čeká nás také úterní kurz od 16.30 hod. Přesný
rozpis je v přiloženém letáku. Počet míst je
omezen. Na kurzy je možné se přihlásit nejlépe
přes formulář na www.spolekparkan.cz/kurzy,
přes email kurzy@spolekparkan.cz, nebo také
přímo ve Vlně.
Výtvarné kurzy jsou podpořeny v rámci projektu
Společně pro děti a obec, který uspěl v grantové
výzvě T-Mobile Mluvme spolu pro rok 2016.
Dalšími plánovanými akcemi jsou environmentální aktivity a úklid školkové zahrady na Den
vážně nemocného občana, ale i pro jeho blízké.
Přitom stávající kapacita těchto zařízení je dlouhodobě nedostatečná a ti potřební musí vzít
často zavděk i pobytem v mimopražských zařízeních. Asi bychom se měli vážně zamyslet, zda
se nepokusit o realizaci podobného zařízení
i v Ďáblicích. O klienty by jistě nebyla nouze
a snad by se v naší obci našel i vhodný pozemek. Brzy nám také osiří stávající budova úřadu
MČ, obklopená krásnou a prostornou zahradou,
která by se možná vhodnými stavebními úpravami nebo přístavbou dala k tomuto účelu

Země v sobotu 22. 4. či pořízení knih do školní
knihovny spojený s veřejným čtením na konci
školního roku.
Srdečně vás také zveme na vernisáž školních děl
a děl z kurzů. Ta bude probíhat 1. 3. v odpoledních hodinách v prostorách ďáblické sokolovny.

Těšíme se na vás! Za organizátory výtvarných
kurzů Olga Kocúrková a Patrícia Martinková,
fotografie z nového prostoru KC Vlna,
kde se konaly výtvarné kurzy.

Předvánoční setkání
s redaktory Zpravodaje
Jako ďábličtí rodáci sledujeme dění v obci zejména prostřednictvím Ďáblického zpravodaje.
Proto jsme se také s manželem a řadou dalších
zúčastnili 15. prosince setkání s jeho redaktory

Zprávy z Ďáblic

Pravidelné aktivity
pro ďáblické seniory
v roce 2017

v místní knihovně. Ve více než dvouhodinové
srdečné debatě byla probrána řada otázek zajímajících jak nás, tak redaktory. Jednou z nich
byla i možnost napsat o zajímavých občanech
Ďáblic (např. sportovci, umělci apod.). Protože
většina z nás byla starších ročníků, vzpomněli
jsme si hlavně na ty již nežijící. Všichni jsme se
ale shodli na tom, že aktuálnější by však bylo
psát o současnících. Vyzýváme proto všechny
občany, aby sdělili své návrhy redakci Zpravodaje a přispěli tak k jeho ještě větší zajímavosti.
Nakonec bych chtěla jistě i jménem ostatních
poděkovat paní Janě Ouředníčkové za pohoštění, které pro účastníky setkání připravila.

Jana Růžičková
využít. Rozhodně si však toto téma zaslouží širší
debatu nejen mezi zastupiteli, ale i mezi ďáblickou veřejností. O děti a mládež je v naší obci
postaráno již dostatečně, nyní bychom měli
zaměřit pozornost na další významnou skupinu
ďáblických obyvatel, kteří byli před posledními
volbami osloveni ve volebních programech kandidáty na současné zastupitele. A měli bychom
při tom pamatovat na to, že v této nejtěžší
životní etapě se nakonec ocitne každý z nás.

Jana Ouředníčková
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Zprávy z Ďáblic

Odvodnění Ďáblic – hospodárnější
nakládání s dešťovou vodou
Přirozená hospodárnost daná většině z nás, ohlášení přípravy zajímavé
pobídky obdobné „zelené úsporám“, ale i zaplavování památkové zóny
naší městské části v době přívalových dešťů (viz ĎZ 12/2016, str. 4)
mohou vést k zamyšlení nad hospodárnějším nakládáním s dešťovou
vodou.
Již staré civilizace před několika tisíciletími zachytávaly dešťovou vodu
v nádržích u obytných staveb a využívaly ji pro vlastní potřebu. Proč by
tomu tak nemohlo být i v současném 21. století? Proč bychom v době přívalových dešťů měli neregulovaným vypouštěním dešťové vody na ulici
(viz obr.), resp. do kanalizace pro veřejnou potřebu způsobovat zbytečné
problémy sobě, sousedům, vlastní
obci? Proč bychom měli plýtvat dešťovou vodou a nevyužili ji pro
vlastní potřebu?
Z dlouhodobého srážkového
úhrnu, který pro Prahu činí 0,59
m3.rok-1.m-2 [1], lze odvodit, že na
území Ďáblic, jehož katastrální
výměra je 738 ha [2], spadne za rok přibližně 4.350.000 m3.rok-1 srážek
(pro představu např. Máchovo jezero zadržuje 6.300.000 m3 vody [3]).
V závislosti na tzv. odtokovém součiniteli se něco z tohoto množství
srážek zachytí v Ďáblicích a něco odteče. Pražské vodovody a kanalizace,
a.s. (PVK) počítají množství odvedených srážek za rok z dlouhodobého
srážkového úhrnu a tzv. redukované plochy (součet součinů jednotlivých ploch a jejich odtokových součinitelů) [4]:
Druh plochy
Zastavěná a těžce propustná zpevněná plocha
Lehce propustná zpevněná plocha
Plocha krytá vegetací
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Odtokový součinitel
0,9
0,4
0,05

Pro představu – pozemek o velikosti 1000 m2, jehož 200 m2 představuje zastavěná plocha, dalších 100 m2 lehce propustná zpevněná plocha
a 700 m2 zahrada, má redukovanou plochu:
200 m2*0,9 + 100 m2 *0,4 + 700 m2 *0,05 = 255 m2.
Množství odvedených srážek z tohoto pozemku za rok dle kalkulace
PVK činí: 0,59* 255 = 150,5 m3.rok-1.
Při současných cenách (stočné 38,43 Kč.m-3 a vodné 46,75 Kč.m-3 [4])
neodváděním srážek* ale jejich zachytáváním v místě spadu, jak
ukládá § 38 Pražských stavebních předpisů (dále jen PSP), úspora činí:
38,43*150,5 = 5.783,70 Kč.rok-1
*
Poznámka: Dle současné legislativy (zákon č.274/2001 Sb. § 20 odst.
6) „Povinnost platit za odváděné srážkové vody do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na ... a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.“
Využitím tohoto objemu dešťové užitkové místo vody pitné další
úspora činí: (38,43+46,75)*150,5 = 12.819,59 Kč.rok-1.
Dle § 38 PSP je povinností majitele nemovitosti mít vyřešené na vlastním
pozemku vsakování veškerých srážek spadlých na tento pozemek/zastavěnou plochu. Tato povinnost platí i pro přívalový tzv. třicetiminutový
déšť desetiletý, jehož vydatnost je 153 l.s-1.ha-1 [5],[7] (tj.0,0551
m3.h-1.m-2).
Z výše uvedeného pozemku 1000 m2 s redukovanou plochou 255 m2 by
při takovémto přívalovém dešti odteklo za 30 minut 7 m3 srážek, pro
které musí být na pozemku dostatečný vsakovací, resp. zásobní prostor.
Při odhadu redukované plochy Ďáblic lze vycházet z rozlohy zpevněných
ploch Ďáblic celkem 669.000 m2 (budovy, dvory, silnice/komunikace),
kterou s odtokovým koeficientem 0,9 tvoří 193.518 m2 zastavěných ploch
stavebních objektů, přibližně 141.750 m2 silnice a místní komunikace
o celkové délce 31,5 km a zbytek tvoří nádvoří s odtokovým součinitelem
0,4. Redukovaná plocha Ďáblic pak vychází 435.234 m2. S ohledem na
další možný rozvoj obce by bylo vhodné brát v úvahu i další nezastavěné
zastavitelné rozvojové (66,7 ha) a transformační (1,7 ha) plochy [2].
Při třicetiminutovém dešti desetiletém by bez vsakování/zachytávání/

retence srážek v místě jejich spadu mohlo ze současných ďáblických zpevněných ploch odtéct až 11.986 m3 srážek. Za stejnou dobu však může
současnou dešťovou kanalizací Ďáblic, jejíž odtok v nejširším místě při
vstupu do Mratínského potoka je dnes dimenzován na 800 l.s-1 [6],
odtéct maximálně 1.440 m3. Diametrální rozdíl těchto dvou hodnot dává
dostatečný prostor pro zaplavování památkové zóny, ale i jiných částí
Ďáblic. Z mapy přetížení dešťové kanalizace Ďáblic dle Generelu odvodnění Prahy-Sever [7] (viz plánek na protější straně) lze vidět, kterých ulic
se toto přetížení týká.
Z uvedeného lze tušit, že samotné makrořešení na straně obce s budoucími dvěma retenčními nádržemi (s retenčním objemem RN A: 3.471 m³
a RN B: 2.940 m³ [7]) a novými sběrači srážkových vod není samospásné
a musí být kombinováno s mikrořešeními na straně vlastníků ďáblických
nemovitostí s důsledným vypořádáváním se se srážkovými vodami
v místě jejich spadu: a/ vsakováním,
b/ zachytáváním v nádrži s dostatečným objemem a následným využíváním pro vlastní potřebu,
c/ kombinací ad a/ a ad b/ a
d/ retencí a regulovaným odváděním do dešťové kanalizace (dle § 38 odst. 1 písm. b/ – pouze v odůvodněných případech).
Využívání dešťové vody na zalévání zahrad, splachování toalet nebo běžnou údržbu je vhodným způsobem, jak ušetřit až 50 % spotřeby pitné
vody v domácnosti (viz graf). Proč bychom se měli dešťové vody zbavovat,
když ji máme zdarma a můžeme ji využít [8]?
Správný hospodář si umí spočítat roční úsporu v případě, když spotřebuje
veškerou zachycenou srážkovou vodu místo stejného množství vody pitné.
Při zpoplatňování odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou
potřebu si rovněž bude moci spočítat úspory ze zpoplatnění odvádění
srážkových vod. Úspory z nevyplavování památkové zóny Ďáblic jsou
nevyčíslitelné. Motivací k vážnějším úvahám jak přispět ke zmíněným
úsporám a efektivnějšímu využívání dešťové vody může být i připravovaný
dotační program, ze kterého by měly mít možnost čerpat dotace na
retenční nádrže na dešťovou vodu fyzické osoby, které by ji používaly na
zalévání, práce na zahradě či na další běžnou údržbu. Dle vyjádření MŽP
by tento program mohl být spuštěn v polovině roku 2017.
Vyjádření koresponduje s tím, co řekl ministr zemědělství Marian Jurečka
pro ČT24 [9], že MŽP připravuje podobný program, jako jsou kotlíkové
dotace, případně ministr životního prostředí Richard Brabec pro TV Nova
[10], který se zmínil o dotačním programu „Modrá úsporám“ jako
nástroji ke snižování spotřeby vody pomocí lepšího hospodaření se srážkovou vodou. Investici do efektivního nakládání se srážkovými vodami se
správný hospodář nevyhne. Proč ji nezrealizovat s pomocí dotace? Štěstí
přeje připraveným. Redakce Zpravodaje přivítá příspěvky občanů o praktických zkušenostech s hospodárným nakládáním s dešťovou vodou.

Poděkování:
Děkuji Ing. K. Hynkové z Institutu plánování a rozvoje Prahy za doplnění
údajů o MČ Praha-Ďáblice, projektantům Ing. J. Abrahámovi, Ing. J. Knotkovi a Ing. H. Rosypalové, Ing. R. Fišákové z Pražské vodohospodářské
společnosti, a.s. za cenné rady a připomínky k tomuto článku.
Radimír Rexa
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Požár ďáblického úřadu
Dne 21. 12. 2016 v 17.00 náhodný chodec zpozoroval plameny a kouř vycházející z okna místnosti
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 děkují za spolupráci:
HZS Stanice Holešovice, Městské Policii Praha 8 a úřadu Praha-Ďáblice, foto ze zásahu

Silvestr ve znamení vandalismu
Během oslav příchodu nového roku zničil neznámý vandal pět odpadkových
košů a dva kontejnery na tříděný odpad. Celková škoda činí 21 000 Kč.
Například nyní zničený odpadkový koš u hvězdárny jsme nově instalovali
20. 12. 2016. O dalším postupu jednáme s Policií ČR. Vyzýváme ďáblické
obyvatele, aby nebyli lhostejní k vandalismu. V případě, že se stanete svědky
podobné události, obraťte se na linku 156.

Mapa přetížení dešťové kanalizace Ďáblic

Martin Tumpach, zástupce starosty

Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice
upozorňuje držitele psů, že již dnes mohou
zaplatit poplatek ze psů pro rok 2017.
Poslední termín pro splnění letošní povinnosti
je 31. březen 2017.
Nebudou-li poplatky do tohoto termínu zaplaceny, mohou být, dle zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, vyměřeny až do
dvojnásobné výše!
Zároveň upozorňuje držitele psů na povinnost trvalého označení psa mikročipem
nebo tetováním a nahlášení psa do evidence chovatelů psů i na Magistrátu
hlavního města Prahy. Tato povinnost
vyplývá z Obecně závazné vyhlášky hlavního
města Prahy č. 23/2003 Sb. hl. města Prahy.
Při splnění těchto dvou podmínek uskutečněných v rámci 30 dnů má pak nový držitel psa
nárok na slevu na poplatcích max. 350 Kč
po dobu následujících dvou let.
Držitelé psů mají možnost zaplatit roční poplatek přímo na účet Městské části Praha-Ďáblice
číslo 501 855 998/6000. Jako variabilní číslo
uveďte číslo 1341... (za tečky dosaďte číslo
známky psa), a popř. do poznámky jméno
majitele psa.
Druhá možnost úhrady poplatku je v pokladně
ÚMČ Praha-Ďáblice v úředních hodinách.
Ceník místních poplatků ze psů
pro obyvatele hl. m. Prahy:
a) držitelé starobního důchodu – 200 Kč
za jednoho psa, 300 Kč za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele;
b) držitelé psa žijící v rodinném domě –
300 Kč, 600 Kč za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele;
c) držitelé psa žijící v bytovém domě –
1.500 Kč, 2.250 Kč za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele.
Velice ráda informuji všechny majitele psů
o skutečnosti, že se v roce 2016, stejně jako
v roce 2015, podařilo získat díky výborné práci
kolegyně pí Forkové všechny dlužné částky
a do roku 2017 vstupuje naše MČ bez dluhů
v pohledávkách za majiteli psů.
Za rok 2016 získala MČ z poplatků celkem
částku 119.927 Kč, ze které dle platné
vyhlášky odvedla na Magistrát hl. m. Prahy
částku 29.981,75 Kč. Z rozdílu 89.945,25 Kč
hradila naše MČ faktury za odvoz psích exkrementů celkem ve výši 110 424 Kč. MČ tak
doplatila za rok 2016 na údržbu obce v této
oblasti 20.478,75 Kč z rozpočtu MČ.

Zprávy z Ďáblic

Místní poplatek
ze psů 2017

Miroslava Koubová, FIO
Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice přeje
všem občanům šťastný vstup do roku
2017, hodně zdraví a rodinné pohody.
Velice rády se s vámi setkáme i letos při akcích
pořádaných naší městskou částí a jsme připraveny vám pomoci při řešení vašich záležitostí
na Úřadě městské části.
Miroslava Koubová,
Bronislava Lomozová a Monika Forková
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Zprávy ze školy a školky

Jaký byl advent u Motýlků?
Konec listopadu a začátek prosince byl
u Motýlků ve znamení velkých příprav na
Vánoce, pojďme si to společně připomenout.
Nejprve jsme 29. 11. s dětmi připravovali nepečené vánoční cukroví, paní učitelka doma připravila těsto a druhý den si tak děti mohly
vyrobit svou vánoční cukrovou kuličku. Děti
velice bavilo obalovat rozinku v připraveném
těstě. Nakonec si každý svou kuličku obalil
v barevném sypání. Naše takto připravované
kuličky jsme podávali jako pohoštění na naší
vánoční besídce. Dále jsme s dětmi připravili
sušené ovoce (banány, jablka a pomeranče),
které jsme potřebovali na vánoční dílničku.
V pondělí 5. 12. k nám do mateřské školy dorazili čert, Mikuláš a anděl. Každému z dětí přinesli nadílku a děti za toto překvapení
přednesly připravenou básničku. Největší zážitek dětem připravil čert, který do třídy vešel za
doprovodu pekelného kouře. Tato trojice byla na
naše děti a paní učitelky tak hodná, že jsme se
společně nakonec vyfotografovali. Tento den se
tak vydařil našim malým čertíkům a andílkům.
Den poté si naše třída ozdobila vánoční
stromeček.
Ve čtvrtek 8. 12. měla naše třída vánoční
besídku pro rodiče. Besídka se povedla a rodiče
děti odměnili obrovským potleskem. Na vánoční
besídku jsme si připravili básničky a písničky,
také jsme zařadili pohádku O veliké řepě a dva
tanečky. Dokonce jsme si pro rodiče připravili
i žertovnou hádanku. Po besídce nás čekala
vánoční dílnička, kde si rodiče mohli se svými
dětmi vyrobit malý adventní věneček.
Třída Motýlků spolu se svými třídními učitelkami
vám všem přejí šťastný nový rok 2017.
Za ďáblickou školu Kristýna Nežerná,
učitelka MŠ – třída Motýlků

Adventní čas u Slůňat
Všichni víme, že čekání na Vánoce je provázeno
přípravami na tento slavnostní okamžik.
My u Slůňat jsme si ho jaksepatří užili. Samozřejmě, že vyvrcholením bylo vánoční pásmo
pro rodiče se závěrečným posezením. Vánoční
atmosféru a pohodu jsme vytvořili i tím, že jsme
společně zdobili naše prostory a vyráběli dárky
pro naše blízké. Nejprve jsme si vyzkoušeli vyro-
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bit perníčky. Ve dvou skupinkách jsme zadělali
a vyváleli těsto. Pak děti vykrajovaly tvary, které
si samy vybraly. Vykrojené perníčky pak potíraly
rozšlehaným vajíčkem a odnášely je s paní učitelkou do kuchyně. Tam nám je paní kuchařky
upekly. Tuto krásnou atmosféru jsme umocňovali zpěvem a poslechem vánočních koled. Dále
bylo toto období ve znamení zdobení. To ovšem
vyžadovalo velkou trpělivost a soustředění,
které se zúročilo v originální podobě vyzdobeného dárku.
Rodiče byli mile překvapeni, co jejich děti dokázaly.
Za ďáblickou školu Dana Vrkočová
a Ilona Šindlerová, učitelky MŠ – třída Slůňat

Diary of a Local Foreigner
aneb Deník místního cizince
Přinášíme pravidelný text ďáblického občana
a učitele angličtiny ze zdejší školy Tamáse
Besskó, který nás ve svých anglicky psaných
fejetonech seznamuje se svou životní cestou
a zážitky nejen z Ďáblic. Český překlad článku
naleznete na www.dablice.cz/denik-mistnihocizince.
I hope all of you had wonderful holidays and all
of you and mostly your children found the best
gifts ever under the tree and you had a chance
to be together a lot among your loved ones.
I had a nice and extra relaxing time and now
I am ready for 2017. As this is supposed to be
a diary, let me share with you a typical day of
my life. Actually the way it begins. So after
waking up and having a strong cappuccino, my
wife and I are trying to wake, feed the kids and
go through the usual process of getting dressed, cleaning teeth, ‘oh, my god, your bag is
still not packed, comb your hair, yes, you need
gloves today and no, we don’t know where it
can be’ and things like that. When I take them
to school not my wife, and we close the gate of
the garden, we are finally out and on our way
(and don’t have to go back to the house for
something we left there). A nice and lucky day
we don’t really have to rush so we have some
time for a little chat (many times of course
some of us is grumpy, tired so we are just walking silently to school). We almost every day
meet the same people. There is this nice lady,

the granny of the classmate of my daughter.
She is always smiling, saying hello to my
daughter first. She is already coming back from
the school, which means we are late again.
Then we are discussing if my daughter was loud
enough when she said hello to her. We have
reached some progress over the years. Then
there is the middle aged gentleman with his
tiny dog. It seems we always meet at different
points of our journey. Obviously we are saying
hello to each other again. I have no idea who
he is, where he lives and what his name is but
simply that is the way it works. We meet almost
every morning so we say hello. Approaching my
daughter’s school (her classes are in the kindergarten’s building) we meet more people we
know. Some of them for a long time. A younger,
nice couple with two sons, walking with their
dog taking the boys to school. They always
seem so relaxed, no rush, no nervous looks at
all. Just like on a Sunday afternoon stroll. I envy
that. So we are saying goodbye to my daughter
and walking, rather running on with my son.
There is one house with a barking dog so my
son covers his ears every time we pass that
gate. Sometimes in vain because when it is too
cold, or rainy, the dog doesn’t bother and the
green gate remains silent. Some days we bet if
it will be there or not. Getting closer to the
main school building there are always more
people, students, parents, many of them saying
hello, some of them just minding their own
business rushing towards the school. We usually discuss the day to come with my son. He is
big already so sometimes he says goodbye earlier and joins a classmate or just goes a couple
of metres ahead. ‘I am not with this guy’. We
pass the building area of the new wing sometimes discussing what has changed since the last
time or observing something new. It seems they
really work fast and that part of the building is
growing quickly. Two floors already and it is
obvious that the guys work hard on the site
even when it rains or it is chilly. Anyway then
I need to change from father-mode to teachermode and the professional part of the day
begins.
As usual, feel free to send your feedback, or
question or just say hello here: zpravodajbess@gmail.com

Ďáblický uličník – 5. část
Chřibská

Zprávy z Ďáblic

Ulice se jmenovala mezi lety 1922-1971 Havlíčkova podle Karla Havlíčka Borovského, českého
novináře, politika a básníka, klasika české
satiry. Po připojení Ďáblic k Praze dostala jméno
Chřibská podle obce Chřibská, ležící ve Šluknovském výběžku v nejzápadnější části Lužických hor (nikoliv tedy podle vsi Chřiby, jak uvádí
Pražský uličník1, tak se jmenuje pouze vrchovina na Moravě). Chřibská vznikla při kolonizaci
pohraničního hvozdu ve 13. nebo 14. století na
obchodní stezce z Čech k Baltskému moři (tzv.
Lužické). Nejstarší písemná zmínka o obci
pochází z roku 1352. Od středověku se zde rozvíjela výroba skla – v Chřibské byla nejstarší
sklářská huť v celém středoevropském regionu,
podle zápisů v dvorských deskách existovala již
v letech 1426 a 1428 (huť vyráběla až do roku
2007, kdy její provoz z ekonomických důvodů
skončil).2 Městečko Chřibská leží v údolí říčky
Chřibská Kamenice na území Chráněné krajinné
oblasti Lužické hory a svým západním okrajem
na územích Chráněné krajinné oblasti Labské
pískovce a Národního parku České Švýcarsko.
Je oblíbeným rekreačním střediskem s nabídkou
řady výletů po značených trasách.3

K Letňanům

K Lomu

Ulice se nachází v oblasti, které se dnes říká
Nové Ďáblice (zástavba rodinných domů na
sever-severovýchod od akcízu, která se začala
budovat kolem r. 2003). Název podle směru
k MČ Letňany nese ulice od roku 2000. V roce
2006 byla prodloužena východním směrem.4 Při
pohledu na letecké snímky Ďáblic5 (od r. 1938
do r. 2016) je zřejmé, že ještě v r. 1996 existovala zatím nepojmenovaná ulice jen jako příjezd
ke garážím u bytového domu č.p. 161 („statkový barák“). Poté, co developer EKOSPOL a.s.
vykoupil sousední pozemky na východ od ulice
Ďáblické a byly vybudovány přístupové silnice
ke vzniklým stavebním parcelám, dostala ulice
jméno podle městské části Praha-Letňany, ke
které směřuje. První písemná zmínka o Letňanech pochází z roku 1347, uvádí se v ní založení poplužního dvora „Wesz Letniany" kolem
r. 1307. Jak píše Ottův slovník naučný, v roce
1890 měly Letňany 50 domů a v nich 606 obyvatel české národnosti (pro srovnání – sousední
Čakovice měly tehdy 126 domů a 2111 obyvatel, Prosek 46 domů a 562 obyvatele a Ďáblice
80 domů s 990 obyvateli). Svůj charakter Letňany získávaly v době první republiky s výstavbou leteckých továren Letov (1921) a Avia
(1931), Výzkumného a zkušebního leteckého
ústavu (VZLÚ, 1927) a poboček Aera a Pragy.
S nimi byla založena i dvě letiště. K další
zásadní změně došlo v 70. a 80. letech 20. století s vybudováním sídliště na západní straně
městské části. V r. 2002 se Letňany staly správním obvodem – Prahou 18 s 15 tisíci obyvateli.
Za zmínku stojí národní přírodní památka Letňanské letiště, která je největší rezervací sysla
obecného v České republice.6

Jedna z historicky nejstarších ďáblických ulic je
nazvána podle své polohy, neboť prochází přes
místo nazývané v minulosti „Lom“, nepochybně
podle toho, že zde kdysi býval lom, nyní již
zaniklý. Na plánu Prahy z r. 1970 byste ji
nenašli, nicméně při jejím pojmenování
v r. 1971 po připojení Ďáblic k Praze se uvádí,
že do té doby se z praktických důvodů označovala jako Čsl. armády – Lom.7 Ulice jako spojnice mezi Ďáblicemi a Letňany je znázorněna
i na mapě I. vojenského mapování (josefské)
kolem r. 17808. Z otisku mapy stabilního katastru Ďáblic z r. 18419 je zřejmé, že se nejednalo
o bezvýznamnou komunikaci. V místech, kde
dnes asfaltová silnice končí a přechází v polní,
bývala odbočka k lomům, jeden z nich je na
mapě zaznamenán přibližně v místech nově
vybudované mimoúrovňové křižovatky v úrovni
velkého ďáblického hřbitova. Po staletí se tu
těžila kvalitní opuka pro stavby domů a opravy
mostů. Postavením tří cihelen na konci 19. století těžba kamene zanikla a lomy byly zavezeny.
Na leteckých snímcích10 je vidět, že jako technická komunikace do Letňan fungovala cesta
do doby zprovoznění Cínovecké a že ve své
nynější podobě se objevuje od r. 2003. V porovnání s rovnoběžnými ulicemi (K Letňanům, Hořínecká, Zářijová) je ulice K Lomu vybudována
velkoryseji, možná v budoucnu naváže na svou
historickou funkci.

K Náměstí
Název podle směru k zatím nepojmenovanému
náměstí s Battistovou cihelnou nese ulice od
roku 2000.11 Tato komunikace je vlastně pokračováním ulice Brigádnické východním směrem.

Na leteckých snímcích12 z r. 1945 je vidět jako
cesta mezi baráky „lágru“, který vznikl na poli
v r. 1943 pro pracovníky letňanské AVIE
z celého Protektorátu (tzv. „totálně nasazené“).
Lágr se rozkládal od dnešní ulice Ke Kinu až po
Hřenskou a mezi ulicemi Květnovou a Osinalickou, bylo zde postaveno 23 dřevěných nízkých
baráků na podezdívce. Dalších 10 baráků ve
dvou řadách stálo na poli „nad“ Hřenskou pod
Ládvím od ústí ulice Osinalické až po Ďáblickou.
V lágru byly vybudovány komunikace a rozvody
vody a elektřiny (bývalou „dřevěnou školu“
v ulici Na Terase č.p. 355 postavili ze dvou
baráků z lágru posazených na podezdívku).
Po válce AVIA baráky odstranila a opět vzniklo
pole, kterému se dlouho říkalo „v lágru“13
(jeho součástí byla i louka, kde se dnes slaví
čarodějnice).
Jana Rexová
Zdroje:
1/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1. díl,
str. 239
2/ www.chribska.cz
3/ Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku, 2. díl, str. 481
4/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 3. díl,
str. 70
5/ http://app.iprpraha.cz/js-api/app/OrtofotoArchiv/
6/ www.letnany.cz/clanky.php?clanek=historie
7/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1. díl,
str. 288
8/ http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height
=500&lang=cs&z_width=800&z_newwin=0&map_root
=1vm&map_region=ce&map_list=c108
9/ http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/
am_main_102067_17.html
10/ http://app.iprpraha.cz/js-api/app/OrtofotoArchiv/
11/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník,
3. díl, str. 71
12/ http://app.iprpraha.cz/js-api/app/OrtofotoArchiv/
13/ www.tomsovi.net/vladimir/pdf/Dablice.pdf, str. 30
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Pro většinu z nás je synonymem pro dovolenou
v zahraničí hotelový komplex s bazénem, písčitá
pláž a teplé, průzračné moře. Ing. Martina Tumpacha, v civilním životě místostarostu Ďáblic,
však lákají docela jiné končiny. Již od 1. ročníku
vysoké školy poznává země, které by v běžném
občanovi vzbuzovaly přinejmenším obavy, v dalších nepopsatelný strach. O své poslední
výpravě do Chile a Bolívie s názvem Expedice
Vikuňa 2016 nám přišel vyprávět ve čtvrtek
1. prosince do komunitního centra Vlna. Poutavá, téměř dvouhodinová přednáška s promítáním fotografií, nás přítomné přenesla do
poněkud drsné přírody těchto dvou zemí Jižní
Ameriky. První a jediný komfort, který cestovatelé zažili, byl let letadlem. Ovšem hned po příletu se díky malému nepochopení tvrdých
dovozních pravidel setkali se „zákonem“.
Vše naštěstí dopadlo dobře a všichni se mohli
vydat za poznáním. Pro ty, kteří nikdy nepřekročili hranice Evropy, zcela jiný svět, jako bychom
se vrátili do minulosti. Všudypřítomný kámen je
asi nejběžnější stavební materiál používaný

Sokolovna v roce 2017
Centrum Ďáblice – sokolovna vás zve na sportovní i kulturní akce a nabízí k pronájmu sál
sokolovny na nejrůznější kulturní a volnočasové
akce. Změna v představenstvu TJ Stolní tenis
Praha, která má sokolovnu pronajatu a Centrum Ďáblice provozuje, neznamená změnu ve
směřování našich původních záměrů. Jedním
z hlavních cílů této změny je, aby uskutečněných kulturních akcí bylo výrazně více než
v uplynulém roce.
Ve sportovní oblasti se zaměřujeme hlavně na
stolní tenis. Vybudovali jsme zde hernu stolního
tenisu na poměrně vysoké úrovni, která je zejména ve středu po 18. hodině otevřena
i ďáblické veřejnosti k volnému hraní. Třikrát
týdně zde pořádá PinecAréna turnaje pro
dospělou veřejnost a TTC Praha několikrát
ročně turnaje ve stolním tenisu pro děti.
V pondělí funguje rekreační oddíl stolního
tenisu s více než dvacetiletou tradicí, který průběžně přijímá nové členy. Děti a mládež zde
mají pravidelné tréninky v pondělí, středu a ve
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místními obyvateli. Údolí obklopují vysoké hory,
jejichž sopečný původ dal vzniknout nespočtu
jezer s horkými termálními prameny, z nichž
některé dosahují teploty až 60 stupňů Celsia. Ty
byly pro čtyři cestovatele příjemným osvěžením
a relaxací během náročné cesty. Dozvěděli jsme
se, že možná největším rizikem pro turisty je
podcenění aklimatizace při výstupech na vysoké
hory, která je často oříškem i pro zkušené cestovatele, a že není dobré překročit doporučený
denní limit 1000 výškových metrů. Proto místní
průvodci vozí ve svém vybavení i kyslíkové
přístroje pro kolabující turisty.
I když je fauna těchto zemí určitě pestrá, nejčastěji se cestovatelé setkávali s lamou vikuňou, v domácích chovech pro změnu s lamou
alpakou. Protože jsou tato zvířata důležitým
zdrojem obživy místních obyvatel, ti si je často
zdobí pestrými barevnými střapci. Zatímco
krávy se chovají jen v nadmořských výškách do
3 000 m, tato krásná zvířata mohou žít i ve větších výškách. Zpracovává se jak jejich maso, tak
srst, ze které lidé dělají vlněnou přízi a pletou
krásné svetry, které si všichni na památku
zakoupili na jednom z místních tradičních trhů,
aby později v chladných horách ocenili výhřev-

nost lamí srsti. Domov zde mají i činčily
a osmáci degu. Cesta autobusem po místních
silnicích byla sama o sobě velkým dobrodružstvím, ve srovnání s nimi jsou i ty naše rozbité
jako luxusní dálnice. Další zajímavou kapitolou
byla strava servírovaná i rukama prodejce.
A zaznělo dobré doporučení: „Jezte vždy tam,
kde se stravují místní“ (pak je totiž pravděpodobnost přežití vysoká).
Po celou dobu přednášky z Martina Tumpacha
vyzařovalo velké nadšení a neskrývaná chuť
pustit se i v blízké budoucnosti za dalším dobrodružstvím. Na závěr jsme ho zasypali spoustou otázek a již teď je jasné, že se všichni
budeme těšit na příští vyprávění o jeho výpravách do vzdálených a exotických zemí. Nezbývá,
než mu popřát, aby se i z dalších cest vždy
v pořádku vrátil a podal nám svědectví o přírodě i lidech, kteří tam žijí.
Jana Ouředníčková
Děkujeme.

čtvrtek včetně čtvrteční přípravky pro nejmenší.
V závěru loňského roku jsme zahájili jednání
o spolupráci jak s kulturní komisí MČ Ďáblice,
tak s provozovatelem sousedící restaurace
Na Růžku panem Břízou.
Naším cílem je vytvořit ze sokolovny společensko-kulturně sportovní centrum, které bude
sloužit především ďáblickým.
O zmíněných akcích pro veřejnost informují pravidelně internetové stránky www.centrumstolnihotenisu.cz, www.centrumdablice.cz,
www.pinecarena.cz, www.dablovepraha.cz
a www.pinecvpraze.cz. Se změnami v představenstvu se také změnil kontakt pro pronájmy
sálu. Ty nyní zařizuje předseda TJ ing. Miloslav
Fuček.

čtvrtek od 15 do 16 hodin. Tréninky vede trenér
licence C. Trénujeme na 7 stolech, k dispozici je
i tréninkový robot Donic. Pro přípravku máme
k dispozici dva ministoly. Informace Ing. Fuček
nebo osobně před tréninkem či po tréninku.
Trénujeme v Centru stolního tenisu Ďáblice,
Kokořínská 204/28, www.ttcpraha.cz,
www.mladez.ttcpraha.cz,
www.centrumstolnihotenisu.cz.

Nábor do oddílu dětí a mládeže
Oddíl stolního tenisu mládeže TTC Praha provádí nábor nových členů – žáků a žákyň ročníků
2009 až 2003, individuálně i starších. Tréninky
mládeže probíhají v pondělí od 15.30 do
17 hodin, ve středu a ve čtvrtek od 16 hodin
do 17.30 hodin. Přípravka pro nejmladší je ve

Zveme vás na cestopisný večer „Z Gruzie
do Iráku“, který se bude konat vv úterý
31. 1. od 18 hod. v KC Vlna. O své zážitky
z cest se s námi podělí Martin Tumpach.

Kulturní komise

Hrajete rádi stolní tenis
a nemáte s kým?
V Centru stolního tenisu Ďáblice, Kokořínská
204/28, Praha 8 funguje rekreační oddíl stolního tenisu TTC Praha, který hraje každé
pondělí od 17 do 21 hodin. Oddíl přijímá průběžně nové členy. V oddílu se hraje dlouhodobá
soutěž jednotlivců rozdělená do úrovní podle
výkonnosti hráčů a jednorázové turnaje dvouher
a čtyřher. V oddílu hrají muži i ženy a to bez
ohledu na věk.

Ing. Miloslav Fuček,
tel. 603 451 965, 727 834 421

autor Augustin Herman

Pozvání

Martin Tumpach –
cestovatel, dobrodruh

Hvězdárna Ďáblice

Kalendář akcí

Pod hvězdárnou 768, Praha 8, tel.: 283 910 644
e–mail: hvězdárna. dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

20. ledna od 16 hodin – Trénuj hlavu, trénuj tělo – Obecní dům

Program na leden a únor 2017
Otevírací doba
Leden: pondělí 13.30–15, 18–21, středa 19–21, čtvrtek 13.30–15,
19–21, neděle 13–15 hodin. Neděle 1. 1. zavřeno.
Únor: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19–21, čtvrtek 13.30–15,30,
19–21, neděle 14–16 hodin.

15. ledna v 6.15 hodin – lyžařský zájezd do Rokytnice nad Jizerou
– rezervace nutná, info na www.dablice.cz
31. ledna od 18 hodin – cestopisná přednáška Martina Tumpacha
„Z Gruzie do Iráku“– KC Vlna.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí
od 18.30 hodin:
2., 23. a 30. 1. APOLLO 10, APOLLO 11.
6. a 27. 2. APOLLO 12, APOLLO 14.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Leden: pondělí, čtvrtek 13.30–15; středa, čtvrtek 19–21;
neděle 13–15 hodin. Pondělí 2., 23. a 30. 1. 20-21 za jasného počasí.
Přístupné bez objednání. Neděle 1. 1. zavřeno.
Únor: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30; středa, čtvrtek 19–21;
neděle 14–16 hodin. Pondělí 6. a 27. 2. 20-21 a v neděli 19. 2.
11–12 za jasného počasí. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami – po oba měsíce. Venuše –
za dobrých podmínek (leden).
Noční obloha: Měsíc – od 1. do 13. 1., nejlépe okolo 5. 1.; od 1. do
13. 2., nejlépe okolo 4. 2. Uran – za dobrých podmínek (leden). Venuše –
po celý únor, 17. 2. největší jasnost. Mars – po celý únor. Dvojhvězdy,
vícenásobné soustavy – po oba měsíce. Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů po oba měsíce.

25. února od 14 hodin – Masopust – sraz u Radnice

Pozvání

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
9. 1. Ing. Václav Přibáň: Zimní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
16. 1. RNDr. Jiří Jiránek, CSc.: Ztracený svět stolových hor.
13. 2. MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, PhD.: Rosetta – mise ke kometě.
20. 2. RNDr. Aleš Krejčí, CSc.: Jižní Korea – treky a Buddhové.

Komunitní centrum Vlna
Pravidelný program
Pondělí: Yamaha – rytmika pro děti – 8.30–17 hodin.
Úterý: Jóga pro děti 15–16 hodin.
Středa: Šikovné ruce – tvoření pro všechny 14–17 hodin,
Jóga 20.15–21.15 hodin.

Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení
hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace
(pohledy, mapy, knížky aj.).
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu 18–19 hodin mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi,
školy). Program: pozorování oblohy, příp. promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí-pátek v 9 a 10.30 hodin pro předem objednané školní výpravy.
Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace a objednávky na č. 283910644.
POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 22. 1. v 10.15 – O lovci Orionovi a býku Zlobíkovi
(zimní pohádka).
Neděle 19. 2. v 10.15 – Odkud svítí sluníčko.
Za jasného počasí 11–12 pozorování Slunce, příp. Venuše.
VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let)
40 Kč, filmové pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři
(od 65 let) 50 Kč.

Kácení a řez rizikových stromů
stromolezeckou technikou. tel.: 606 527 091

11

ĎÁBLICKÝ

Sobota 25. února 2017
od 14 do 17 hodin
Průvod masek vychází
ve 14 hodin od Radnice
Kapela Švejk Band,
kejklíři, program pro děti
a masopustní hody
Masky vítány!

