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O čem jednala rada městské části

Ze zápisníku starosty

58. jednání dne 9. 1. 2017

Podomní prodej je v Ďáblicích,
stejně jako v celé Praze, ZAKÁZÁN!

Rada MČ po projednání schválila:
• Směrnici č. 3 o zadávání zakázek malého rozsahu;
• Dodatek č. 1 Směrnice č. 4 k poskytování tuzemských cestovních
náhrad.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s poskytnutím finančních prostředků z programu Čistá energie Praha
2016 určených na podporu výměny kotlů v bytových domech.
Rada MČ po projednání vyhodnotila:
• cenovou nabídku společnosti ArcheoPro o.p.s. na zajištění archeologického výzkumu na akci Obecní dům Ďáblice v celkové hodnotě
98.400 Kč bez DPH jako cenově nejvýhodnější.
Informace:
• pan zástupce informoval o nutnosti renovace gastro provozu školní
kuchyně, rekonstrukce datových sítí a poptávky vegetačních úprav
ve škole a okolí v souladu s novou přístavbou.

Zprávy z radnice

59. jednání dne 23. 1. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v KC Vlna uzavřené
s paní Petrou Pekárkovou, a to ke dni 31. 3. 2017;
• připojení městské části k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“;
• ukončení školního roku v ZŠ Ďáblice dne 23. 6. 2017 z důvodu přestavby ZŠ U Parkánu;
• vyhlášení záměru pronájmu prostor Komunitního centra Vlna – kavárny;
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor klubovny KC Vlna Janě
Drahošové.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s odpisem pohledávky vůči Centru Sovička ve výši 13.670 Kč;
• s uzavřením Příkazní smlouvy s Ing. Janem Pumprem na administraci
veřejné zakázky na zajištění zimní a letní údržby Ďáblic dle závěrů
posledního jednání ZMČ;
• s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000 Kč základní organizaci
Českého svazu ochránců přírody na podporu její činnosti;
• s uzavřením Příkazní smlouvy s Ing. Janem Hrdličkou, aby městskou
část z pozice investora zastupoval na akci „Obecní dům Ďáblice“.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2016.
Informace:
• pan starosta radu informoval o ukončení pracovního poměru tajemníka
úřadu ke dni 28. 2. 2017;
• pan tajemník informoval radu o zápise z jednání komise životního
prostředí, a ta ho vzala na vědomí.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení RMČ

Pozvánka na 17. veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Vážení spoluobčané, srdečně vás zvu na 17. veřejné zasedání
zastupitelstva naší městské části, které se bude konat
1. března 2017 od 19 hodin v Základní škole U Parkánu 17.
Týden před zasedáním budete mít k dispozici podklady na webových
stránkách www.dablice.cz – Samospráva – Zastupitelstvo MČ –
Podklady k jednání, zápisy, záznamy a usnesení z jednání.
Rádi bychom vám tím umožnili nejen lepší informovanost,
ale i větší zapojení do dění v naší obci.
Miloš Růžička, starosta MČ

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
podle dostupných informací minulého roku a letáků,
které se zřejmě aktuálně objevily ve schránkách některých z vás v lednu
letošního roku, je mou povinností vyzvat k obezřetnému jednání a opatrnosti při poskytování osobních informací a uzavírání obchodních závazků
a smluv na zboží či různé služby. V případě, že se dostanete do situace,
kdy vás podomní prodejce osloví a navštíví ve vašem domě či bytě (bez
vaší předchozí objednávky a pozvání), máte možnost a právo toto oznámit Městské policii hlavního města Prahy
na telefonním čísle 156.

Vysvětlení k Tržnímu řádu Prahy: S účinností od 14. 7. 2016 platí
Nařízení č. 13/2016 Sb. hl. m. Prahy (mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m.
Prahy), kterým se vydává tržní řád. V něm se říká, že podomní prodej je
na území Prahy zakázán (§8, odst. 2 a odst. 6 upřesňuje, co se rozumí
podomním prodejem).

Úspory za platby elektřiny a plynu v domácnosti?
• V souvislosti s předchozím oznámením bych se rád ještě zastavil u uzavírání smluv na dodávky elektřiny a plynu pro ďáblické domácnosti:
Je pravdou, že účast v transparentní, a vůči občanům poctivě provedené aukci energií, může být cesta k finančně zajímavým úsporám.
Alespoň v minulém roce 2016 tomu tak bylo. Naše městská část tuto
příležitost využila a ušetřila Ďáblicím na elektřině 24% a 32%, na
zemním plynu 23% – ovšem pod dozorem odborníků a právníků.
• Důležitá byla naše podmínka, že účast v aukci bude nezávazná –
tedy nebyli jsme nuceni přijmout závazek, že po skončení aukce
musíme podepsat nové smlouvy na ceny vysoutěžené v aukci. Takovou
podmínku bychom odmítli. Totéž dávám ke zvážení všem spoluobčanům, kteří by jednotlivě účast v aukci energií také zvažovali.

Anketa
Na další dvoustraně otiskuje Zpravodaj anketu pro zastupitele s otázkou:
Podpořili byste myšlenku a budoucí realizaci výstavby domova
důchodců, denního stacionáře nebo podobného zařízení
pro ďáblické seniory v naší obci? Moje odpověď je následující:
Toho, kdo by chtěl stavět dům, který nazve „domov důchodců“ – tedy
jakýsi útulek pro stařečky? -, tak toho bych nepodpořil. Takový člověk,
takový projekt by ve mne budil velkou nedůvěru, pocit neúcty a nepochopení toho, jak by mělo být seniorské bydlení chápáno a rozvíjeno. Ale to si
záměrně hraji se slovíčky, abych připomněl, že „domov důchodců“ může
být velká pomoc a radost, ale také trest, smutek, zklamání.
Moje odpověď je samozřejmě ano, cesta k zajištění vzniku domova
či stacionáře a kvalitních a stabilních služeb však vůbec není jednoduchá.
Samy Ďáblice (městská část) na takový úkol nestačí a ani se to od nás
v rámci rozdělení kompetencí v Praze neočekává. Jsme ale přirozený partner a největší znalec situace a místních potřeb. Jako takoví můžeme věci
jistě hodně napomoci a naše sociální komise v rámci svých možností
a znalostí i pomáhá.
K podstatě otázky:
K potřebnosti obecně: samozřejmě, že nejen rodina, ale i obec by
měla myslet na otázku bydlení a na související zdravotní, sociální a psychologickou / duchovní péči. Myslím, že i rada naší městské části a sociální komise Ďáblic považují toto téma za důležité a průběžně se mu
věnují. Zároveň mám velkou radost, že za 4 roky mého působení v komisi
a za dalších 6 let ve funkci starosty jsme nedostali žádná závažná upozor-
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nění, a pokud ano a řešili jsme je, tak se nejednalo o problém seniorského bydlení. Zároveň si nepamatuji, že bychom přijali, a v pořadníku
na přidělení bytu nemáme, žádost o byt od ďáblického seniora.

Mají Ďáblice vhodné místo? Kdo vůbec může být a měl by být
provozovatelem „domova“ či stacionáře? Je vůbec žádoucí
koncentrace seniorského bydlení? Kde mají Ďáblice aktuálně
největší potenciál?
Domnívám se, že aktuálně je pro nás nejdůležitější rozvíjet doplňkové
sociální služby, získávat kvalitní partnery, kteří v naší obci budou působit
v oblasti domácí péče a v získávání vhodných bytů v různých místech naší
obce v rámci bytové výstavby.
Děkuji za otevření tématu a za výzvu. Pro některé další číslo
Zpravodaje připravím bližší informaci.

Velké opravy obecních bytů budou pokračovat
i v roce 2017
Mnoho z práce placených zastupitelů (starosta a jeho zástupce) a radních, předsedů komisí a pracovníků úřadu zůstává stránkám Zpravodaje
skryto. Dovolte, abych kromě poděkování všem zúčastněným stručně připomněl práci odvedenou radou, ale zejména kolegy z úřadu v oblasti
oprav našich domů v uplynulých měsících:
1. – 11,12/2016 – bytový dům Ďáblická 160/4
• oprava bytu • oprava kanalizace, plynu, elektro instalace
• malování společných prostor • opravy celkem za 217.000 Kč
2. – 10,11/2016 – bytový dům Ďáblická 161/8
• opravy a malování společných prostor • opravy kanalizace, stoupaček,
vstupní branky • opravy celkem za 243.000 Kč

Byt na Ďáblické č.p. 339 před rekonstrukcí...

... a po rekonstrukci

3. – 2 až 11/2016 – bytový dům Ďáblická 66/79
• opravy a malování společných prostor • byt – nová kuchyňská linka
• oprava vodovodních rozvodů • opravy celkem za 88.000 Kč
4. – 5,11/2016 – bytový dům Legionářů 88/51
• opravy a malování společných prostor • oprava elektro instalace
• oprava, výměna kotle • opravy celkem za 118.000 Kč
5. – 11/2016 – U Parkánu 18/9
• malování společných prostor • opravy celkem za 23.000 Kč

Zprávy z Ďáblic

Úroveň a množství služeb seniorského bydlení, zdravotní a sociální péče na severu Prahy: jako zastupitel Prahy jsem se zajímal o to,
zda tyto služby jsou na území Prahy rozloženy rovnoměrně, v jakém
množství a kvalitě. Z dostupných informací se zdá, že Praha oproti jiným
místům republiky je na tom velmi dobře, a v rámci Prahy je na tom velmi
dobře i sever Prahy. Nemalou měrou se na tom podílí Domov pro seniory
Ďáblice, www.ddablice.cz. Toto zařízení je skutečným domovem pro
mnohé, je veliké a hlavně patří mezi ty nejlepší (možná je úplně nejlepší)
v Praze. Má také výbornou polohu v blízkosti služeb, s přímým dopravním
napojením na centrum a nemocnici a současně leží na hranici velké rekreační oblasti. Ve správním obvodu Prahy 8 (do něj patří také Ďáblice) se
dále nachází řada dalších sociálních a zdravotních služeb, včetně hospicových. Všechny jsou dlouhodobě finančně podporovány v systému státních
a pražských dotací.

6. – 3/2016 – bytový dům Ďáblická 339/14
• rekonstrukce dvou bytů (příčky, dveře, podlahy, sociální zařízení)
• nové kuchyně • komplet oprava stěn a malování
• opravy celkem za 649.000 Kč
7. – 3 až 12/2016 – Obecní dům Ke Kinu
• opravy rozvodů vody, kotle, alarmu • atrium • oprava a malování
zábradlí, stěn, dveří • čištění koberců, podlah
• opravy celkem za 211.000 Kč
8. – 9/2016 – oprava střechy restaurace Květnová 598
• opravy celkem za 63.000 Kč

Boční vchod do tělocvičny

Byt na Ďáblické č.p. 160 před rekonstrukcí...

... a po rekonstrukci

9. – 9/2016 – oprava a zastřešení vchodu do tělocvičny
Květnová 598 • opravy celkem za 163.000 Kč
10. – 5 a 8/2016 – Hřbitov
• bezpečnostní a pěstební řez a vazba stromů • oprava hrobu
• opravy celkem za 127.000 Kč
Celkem byly provedeny opravy za 1.902.000 Kč

Plán oprav 2017 – rozsah a odhadovaná cena
• větší zaměření na okolí a vnější stav budov (vč. balkonů)
• sanace vlhkosti, sklepy • výměny oken, kotle, ...
• plán celkem za 1.700.000 Kč

Miloš Růžička, starosta
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Anketa
V návaznosti na texty M. Stroblové a J. Ouředníčkové v předchozích vydáních Zpravodaje se
redakce ĎZ rozhodla zjistit názor našich zastupitelů. Přinášíme vám odpovědi, které jsme
obdrželi. A protože se nejedná o téma nové, připojujeme na závěr text D. Ševčíkové (starostka
MČ v letech 1998–2010) o historii sociálního
bydlení v Ďáblicích.
Podpořili byste myšlenku a budoucí realizaci výstavby domova důchodců, denního
stacionáře nebo podobného zařízení pro
ďáblické seniory v naší obci?

Anketa

Miloš Růžička (STAN): viz odpověď
na předchozí dvoustraně.
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Mgr. Simona Dvořáková (STAN):
Ano, podpořila.
Ing. Tomáš Kužma (ANO 2011):
Z této ankety mám obrovskou radost
právě proto, že výstavba domu pro
seniory byl jeden z klíčových předvolebních témat našeho hnutí. O to více mě mrzí,
že za současného i předchozího vedení radnice
v letech 2010 po současnost bylo toto téma
zcela opomíjeno. Dle mého názoru si naši dříve
narození spoluobčané zaslouží více pozornosti
a péče, než jen občasnou akci typu „vánoční
posezení“ či výlet do ZOO nebo zámku.
Původně byl záměr vybudovat dům pro seniory
na místě bývalého kina. Jak všichni dobře víme,
na tomto místě bude stát nová radnice se společenským sálem (o něco menším než v Sokolovně), ordinace lékařů a když se zadaří, tak
i pobočka pošty. To vše za zhruba 60 mil. Kč (bez
pozemku). Domnívám se, že na takto malou
městskou část, jako jsou Ďáblice, je multifunkční
objekt zcela nevhodný a Ďáblice jej nepotřebují.
Od začátku prosazuji výstavbu pečovatelského
domu, domu pro seniory či chráněných bytů.
Naneštěstí na posledním jednání zastupitelstva
se většina zastupitelů vyslovila pro odpis zmařené investice ve výši 2,6 mil. Kč (usnesení
č. 133/16/ZMČ), která byla určena na projekt
Chráněné byty Ďáblice, tím pádem pohřbila možnost vzniku podobného zařízení na místě, kde
má stát nová radnice. Věřím, že časem se ukáže
potřeba tohoto zařízení na území Ďáblic a vedení
radnice začne více naslouchat potřebám seniorů
a méně experimentovat s komunitními zařízeními
typu Vlna, kde se po tříměsíčním provozu hledá
nový nájemce a provozovatel kavárny. V závěru
bych rád, nejen seniorům, popřál vše nejlepší do
roku 2017, pevné zdraví a spokojený život
v Ďáblicích.
Ing. Pavel Niebauer
(Pro Ďáblice): Stručně řečeno ano.
Myšlenka vlastního domova pro
seniory v Ďáblicích mi není cizí.
Z vlastní zkušenosti se svou příbuznou, bydlící
v jiné městské části Prahy, vím, jak je obtížné
v dnešní době sehnat místo v takovémto zařízení. Osobně se domnívám, že bychom měli na

základě široké diskuze zjistit, zda je veřejný
zájem občanů na umístění takovéhoto objektu
v Ďáblicích a pakliže ano, tak jakého typu,
a následně hledat vhodnou lokalitu, zdroje
financování apod. Měli bychom se inspirovat
zkušenostmi jiných (nejlépe obdobně velkých
městských částí v Praze). Vzhledem k faktu, že
volební mandát zastupitelů se již přehoupl do
druhé poloviny, nemyslím, že do jeho konce by
se podařilo vše zrealizovat. S ohledem na probíhající velké investiční akce v Ďáblicích (přístavba základní školy, multifunkční dům)
se nedomnívám, že bychom se do konce roku
2018 měli pouštět do další výstavby. Tím ovšem
nevylučuji, že by stávající zastupitelstvo
nemohlo připravit akci k realizaci v dalším
volebním období. V rámci této diskuze by
mohlo být řešeno i budoucí využití budovy
radnice a obecního domu (po dokončení multifunkčního domu). Zda tyto objekty využít pro
účely denního stacionáře pro seniory nebo
podobného zařízení, anebo pro jiné účely
(sociální byty) anebo odprodej těchto objektů
a z jejich výtěžku financovat výstavbu nového
domova pro seniory. V případě realizace cestou
novostavby by bylo vhodné vytipovat vhodné
lokality (nejlépe v majetku hl. m. Prahy, resp. ve
správě naší městské části), u nichž je budoucí
využití v souladu se stávajícím územním plánem. Nevylučuji ani variantu, kdy pozemek je
ve vlastnictví soukromého subjektu a z hlediska
územního plánu se jedná o lokalitu zařazenou
do plochy veřejného vybavení. Sám vím o takovéto parcele (parc. č. 1646/1) nedaleko mého
bydliště, v lokalitě U Červeného mlýnku/Na Blatech, která doposud leží ladem a je akorát zdrojem problémů s bezdomovci a jinými individui.
Výkup pozemku by dle mého názoru nemusel
být neřešitelný, jelikož pozemek je pro jiný účel
v současnosti nepoužitelný. Nicméně vše záleží
na vůli občanů, jakým směrem se budeme ubírat. A tak občany Ďáblic vyzývám, aby svým
zastupitelům sdělili své názory na toto téma
osobně anebo na veřejném zasedání zastupitelstva využili volného mikrofonu, a tam své
názory prezentovali.
Ing. Jitka Schmiedová
(ANO 2011): Obecně takovou myšlenku podporuji, protože oblast péče
o seniory u nás potřebuje i nadále
pozornost. Realizaci bych podpořila až ve chvíli,
kdy bude dostatečně ověřeno, že taková zařízení v okolí nejsou nebo nestačí, kdy bude zmapováno, že potenciálních uživatelů či zájemců

o tuto službu je dostatek a že v porovnání
s ostatními potřebami obce bude tento záměr
prioritou v jejím rozpočtu.
RNDr., Ph.D., MBA Čestmír
Štuka (STAN): Jestli něčím má
obec přispívat k blahu občanů, pak
zejména péčí o svoje nejmladší
a nejstarší občany.
Školku a školu máme (zrovna se přistavuje),
takže logicky dalším krokem by měla být podpora seniorů. To, co musí vyplynout z nějaké
širší debaty, je jakou formou naše nestory podpořit. Staré stromy se nemají přesazovat. Ne
každý si v tomto novém domově zvykne. Takže
pokud to jde, jsem pro podporu seniorů v jejich
vlastních domovech. Služby, jako jsou Diakonie
a další, si v tomto směru zaslouží naši maximální podporu.
Je samozřejmě možné, že jistá část starých lidí
již nebude schopná s touto formou pomoci
vystačit a bude potřebovat trvalejší péči. Pak je
samozřejmě možné o stacionáři nebo domově
důchodců uvažovat, i když si nejsem jist, jestli
nám organizace této služby umožní ovlivňovat,
aby naši občané byli přijímáni přednostně.
Pokud tedy mohu shrnout: považuji služby pro
seniory za jedny z nejužitečnějších vůbec. Forma
této podpory se musí přizpůsobit potřebám
a okolnostem, ale bude-li možné něco udělat
pro ďáblické seniory, jsem rozhodně pro.
Mgr. Barbara Tranová (STAN):
Tuto otázku považuji za užitečnou
a aktuální, neboť máme-li v Ďáblicích postavit dům pro seniory, může
trvat i několik let, než dojdeme od nápadu
k jeho realizaci. Proto vítám veřejnou diskusi na
toto téma a budu podporovat kroky, které
povedou k tomu, aby vedení obce zjistilo, jaké
mají místní senioři představy a přání týkající se
jejich budoucnosti. Postarat se o budoucnost
seniorů je důležitý a náročný úkol. Uvítala bych
spolupráci aktivních seniorů s vedením obce,
aby společnými silami vznikl plán, jak postupovat ke společnému cíli.
Ing. Mgr. Martin Tumpach
(ČSSD): V Ďáblicích žije 635 občanů
starších 65 let a 1393 občanů ve
věkovém rozmezí 40 – 64 let. Přestože má většinová zástavba Ďáblic charakter
vícegeneračních domků a městská část disponuje
byty, které jsou pronajímány přednostně těm nejpotřebnějším, myšlenku a budoucí realizaci
výstavby domova důchodců, denního stacionáře

Danuše Ševčíková, bývalá starostka
(ĎZ, červen 2010)
Ve volebních programech se opakovaně objevoval záměr na výstavbu objektu se sociálním
zaměřením. A jen pamětníci vědí, jak se tento
záměr za téměř 20 let vyvíjel. Nejprve se již
v prvním volebním období po revoluci samospráva zabývala návrhem bývalého starosty
J. Veselého vystavět v prostoru dnešního bytového domu mezi ulicemi Kučerové a Osinalická Areál seniorů. Tehdejší představa:
zařízení od domu s pečovatelskou službou,
zařízením pro dlouhodobě nemocné až po
kapli. Senioři by zde mohli být do své smrti.
Nebylo možné najít investora. Již jako starostka jsem jednala s Červeným křížem, soukromými osobami, MHMP a též Rytířským
řádem křižovníků s červenou hvězdou. Ve
výsledku nikdo z různých důvodů, a to i přes
redukci staveb, neměl zájem areál stavět.

Oddělený sběr biomateriálu a svoz bioodpadů
Hlavní město Praha se připravuje na plošné zavedení sběru bioodpadů na území celého města.
Součástí bude propojení poplatku za svoz směsného komunálního odpadu s platbou za svoz bioodpadů. Svoz bioodpadů lze již dnes objednat jako službu, která je hrazena samostatně společnosti
Pražské služby, a.s. Zároveň hl. m. Praha a její městské části podporují individuální kompostování
občanů a firem, jako nástroj pro předcházení vzniku odpadů. Vytříděný biomateriál se tak nemusí
stát odpadem, pokud je svépomocně zkompostován.
Spolek Ekodomov realizuje projekt Kompostuj.cz – informační podpora občanů, jehož cílem je podpořit informovanost o možnostech individuálního kompostování a zároveň podpořit zavádění sběru
bioodpadů. Za tímto účelem vás zveme na seminář „Třídím BIOmateriál“, který se uskuteční
dne 7. března 2017 od 18 hodin v komu-nitním centru Vlna, Osinalická 26.
Náplní semináře je informovat účastníky o připravovaných změnách v odpadovém hospodářství
a prodiskutovat postup rozšíření systému třídění o biologicky rozložitelnou složku směsného komunálního odpadu.
Pro účastníky semináře jsou připravené dárkové balíčky se sadou na podporu třídění biomateriálu
v bytech či ve firmách. Bytové domy či firmy, které se rozhodnout zavést oddělený sběr biomateriálu, získají zdarma tuto sadu pro všechny zúčastněné osoby/byty (platí do vyčerpání zásob).
Seminář je pro návštěvníky zdarma a jeho předpokládaná délka je 1,5 hodiny.
Spolek Ekodomov

Jak třídit kov v Ďáblicích?
Od ledna 2017 můžete v ďáblických ulicích využívat kontejner určený na
kovový odpad a ušetřit si tak případnou cestu do sběrného dvora či místo
ve své popelnici na směsný odpad. Pro snazší třídění kovového odpadu
vám přinášíme základní informace, jaký odpad je možné do této popelnice
vyhodit. Do stříbrné popelnice na kov patří plechovky od potravin a krmení
pro kočky a psy, nápojové plechovky, nádoby od kosmetiky, hliníková a kovová
víčka (např. od jogurtů) a ostatní kovové obaly (např. tuby). Nepatří sem však
obaly znečištěné chemickými látkami (např. od barev) či se zbytky potravin.
Při recyklaci železného šrotu se celkově ušetří až 75% energie, 90%
primárních zdrojů a 40% vody. Tříděním kovů dále přispíváte ke snížení znečištění vzduchu o 86%
a snížení znečištění vody o 76% a v neposlední řadě šetříte vlastní náklady na provoz domácnosti.

Zprávy z Ďáblic

nebo podobného zařízení pro ďáblické seniory
v naší obci jednoznačně podporuji. Takové zařízení by přispělo k rozvoji občanské vybavenosti
a s nejvyšší pravděpodobností by bylo místními
obyvateli využíváno. K takovému záměru povede
dlouhá a nesnadná cesta. Při psaní těchto řádků
nahlížím do mapy na webové stránce Ďáblic,
a když si označím pozemky ve vlastnictví hl. m.
Prahy, z prvního pohledu je zřejmé, že Praha
na našem katastru žádnými vhodnými pozemky
k realizaci nedisponuje. V územním plánu hl. m.
Prahy jsou na ďáblickém katastru pouze dvě
vhodné plochy k předmětnému záměru a obě
mají soukromého vlastníka. Tyto pozemky bude
třeba od vlastníků odkoupit, v případě, že budou
ochotni je prodat. Alternativní možnost by byla
vyhodnotit jiné vhodné pozemky, které by vlastníci byli ochotní prodat, odkoupit je a usilovat
o změnu územního plánu. Rozpočet městské
části není dimenzován pro projekty tohoto rozsahu. Opět tedy bude nutné zažádat Magistrát
hl. m. Prahy o poskytnutí finančních prostředků
pro realizaci. Mimo výkup vhodných pozemků
jde o finančně nákladné vyhotovení projektu,
administrativní proces získání všech potřebných
vyjádření a povolení a samotnou realizaci stavby.
Celý proces znamená desítky schůzek, jednání
a především vhodně vedené vyjednávání s vedením hl. m. Prahy. Cesta to bude dlouhá
a náročná, ale i tak bychom na ni měli nastoupit.

Tereza Sedláčková, ekocentrum Koniklec

Obnova porostu
Lesy hl. m. Prahy informují o plánovaných obnovních zásazích v lesních porostech na území naší
městské části. Mapku s lokalizací jednotlivých obnovních zásahů naleznete pod odkazem:
www.lhmp.cz/lesy/pestovani-lesu/obnova-lesa/ – Lesnický úsek 5 – Bohnice (mapka č. 1. –
Čimický a Ďáblický háj). Každý obnovní zásah bude přímo v terénu označen informační cedulí.

...

Samozřejmě bylo v našem zájmu řešit sociální
bydlení v Ďáblicích, jak bylo ve volebním programu vítězné kandidátky dáno. Ve spolupráci
s Diakonií, která se zde etablovala již od r. 1996
jako pečovatelská služba pro potřebné občany,
jsme vyjednávali s MHMP. A to včetně demolice
kina, které bylo dle vyjádření statika v havarijním stavu. Původně Dům s pečovatelskou službou posléze dostal statut Dům s chráněnými
byty a bylo pro investora (MHMP) v r. 2005
vydáno stavební povolení. V rámci toho proběhlo zasíťování pozemku a stavba čekala na
své zahájení. Po několika urgencích a dotazech
z naší strany byl vydán konečný verdikt – stavba
nebude z finančních důvodů realizována.

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: v pátek 24. 2. 2017 od 16–18 hod.
Sraz účastníků od 15.50 hodin.
KDE: Obecní dům, Ke Kinu 7, sál v 1. patře
PROGRAM: Zábavné aktivační cvičení těla a mysli.
CO S SEBOU: Tužku, pohodlné oblečení a dobrou náladu.
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Zprávy z Vlny

Novinky z Vlny
První měsíce provozu kavárny v Komunitním
centru Ďáblice – VLNA nám přinesly hned několik poznatků: Všem se nám ve Vlně moc líbí,
chutná nám tam a chodíme do ní rádi. Zkrátka
se potvrdilo, že komunitní centrum s kavárnou
je něco, co jsme v Ďáblicích postrádali.
Stálí návštěvníci si možná všimli, že v poslední
době dochází k úpravě otevírací doby, což je
důsledkem výměny provozovatele, ke které
dojde během března. První měsíce provozu
kavárny pro nás byly i ponaučením, že některé
podmínky provozu je nutno nastavit trochu
jinak.
S paní Petrou Pekárkovou se však bohužel
musíme i tak rozloučit, a proto bychom jí rádi
i touto cestou poděkovali.

Milá Petro, odvedla jsi ve Vlně skvělou
práci! Bez tebe by Vlna nebyla taková,
jaká je. Všem nám budou chybět nejen
tvé úžasné slané koláče a tvarohové
dorty, ale hlavně tvůj milý úsměv
a tvé příjemné a vstřícné vystupování.
Děkujeme!
Děkujeme a doufáme, že se k Vlně za čas
zase vrátíš, když budeš mít chuť a čas.
Přejeme Tobě i Tvé rodině hodně štěstí
a samé radostné dny!
Co se klubovny komunitního centra týče,
budeme postupně od března rozjíždět některé
aktivity, na které bych vás zde ráda pozvala.

Dámský klub
Vždy jeden večer v měsíci budou mít dámy
z Ďáblic i okolí možnost posedět a popovídat si
společně v příjemné atmosféře kavárny, přičemž
každý večer bude mít na programu něco zajímavého.
Pátek 3. března od 18 hodin workshop
základů AROMATERAPIE
Milé dámy, objevte kouzlo aromaterapie. Na
workshopu se dozvíte o základních principech
aromaterapie, seznámíte se s jednotlivými éterickými oleji a praktickými metodami jejich
použití. Společně vytvoříme vonné kompozice
podle našich potřeb a nálad.
Počet účastnic je omezen. Je nutné se přihlásit
na: dvorak.sim@seznam.cz nebo
na tel.: 605 111 552.
Příspěvek na materiál 100 Kč.
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Úterý 4. dubna od 18.30 hodin
beseda s Marie-Claude
Marie-Claude je Kanaďanka, která i s rodinou
přijela na rok do České republiky a bydlí u nás

v Ďáblicích. Popovídá nám o tom, proč si vybrali
právě Českou republiku, jak se jim tady líbí,
co je zde překvapilo, s jakými problémy se
potýkají... Marie-Claude bude mluvit anglicky,
případně francouzsky, společně budeme podle
potřeby tlumočit do češtiny.

Sobotní dopoledne pro děti
Jedno sobotní dopoledne v měsíci bude ve Vlně
připravena nějaká zajímavá aktivita pro děti.
Sobota 11. března od 9.30 do 12 hodin
Tajné zprávy, šifry, kryptografie...
Zní to jako složitá a nudná věc? Dokážeme
vám, že to tak není. Přijďte strávit dopoledne ve
Vlně a uvidíte, že odpoledne budete svoje okolí
udivovat zprávami, co dávají smysl jenom vám.
A přitom můžete použít šifru starou i několik
tisíc let! Určeno pro děti od 8 let.
Termíny dalších setkání: sobota 25. 3., 20. 5.
a 17. 6. vždy od 10 do 12 hodin.
Program bude upřesněn.

Sobotní dopoledne
pro tatínky s dětmi
Vážení tatínkové, přijďte jednou v měsíci
v sobotu dopoledne i s dětmi do Vlny. Čeká na
vás společné tvoření, závodění, sportování,
vaření, zkrátka spousta zábavy!
Termíny setkání: sobota 4. 3., 1. 4.,
neděle 14. 5. a sobota 10. 6. vždy
od 10 do 12 hod. Program bude upřesněn.

Miniklub
Maminkám s malými dětmi, které ještě nechodí
do školky, chceme nabídnout možnost sejít se,
poznat se navzájem, popovídat si o svých zkušenostech či problémech. Podle zájmu se
můžeme pokusit nabídnout i aktivity, o které by
měly maminky zájem – např. kurzy cizích jazyků
s hlídáním dětí, různé besedy...
Miniklub se poprvé otevře v úterý 21. 2.
od 10 do 12 hodin a bude se pak konat
jednou za 14 dní.

Chtěli bychom miniklub vybavit hračkami
vhodnými pro děti od 0 do cca 2 let.
Obracíme se na Vás s prosbou – pokud
máte doma takovéto hračky a už je
nepotřebujete, budeme moc rádi,
když nám je věnujete. Kontaktujte,
prosím: dvorak.sim@seznam.cz
nebo tel.: 605 111 552.
Termíny a časy jednotlivých aktivit se mohou
ještě měnit, sledujte tedy webové stránky Vlny:
http://vlna.dablice.cz/.

Večer s přednáškou či besedou
Již nyní se ve Vlně konají přednášky, o svých
cestách po světě nám už dvakrát povídal pan
Tumpach. Chceme v tomto duchu pokračovat
a jednou za měsíc uspořádat přednášku či
besedu na nejrůznější téma – cestování,
příroda, psychologie...

Komunitní centrum Ďáblice – VLNA
se teprve rozjíždí, začátky určitě
nebudou jednoduché, ale věříme,
že společnými silami se nám podaří
vytvořit z Vlny místo příjemného
setkávání všech věkových skupin
ďáblických občanů, tedy celé
komunity.
I proto se na vás obracíme s výzvou:
Máte-li nějaký nápad na přednášku,
besedu, aktivitu, kroužek, který byste
chtěli ve Vlně mít, nebo znáte-li
někoho, kdo by mohl ve Vlně něco
nabídnout, napište na
dvorak.sim@seznam.cz.
Stejně tak, pokud byste chtěli
pomoci při organizování výše
uvedených aktivit.
Budeme vděčni za každou
pomocnou ruku!
Simona Dvořáková, Kulturní komise

Když bylo v září 2016 v průběhu akce Zažít
město jinak slavnostně otevřeno nové Komunitní centrum Ďáblice – VLNA, asi většina
z přítomných byla příjemně překvapena nejen
vkusným prostředím a příjemnou a přátelskou
atmosférou, ale i novým, netradičním sortimentem, který zde nájemkyně prostor nabízí. Mezi
částí ďáblických občanů si Vlna rychle získala
oblibu a stali se jejími pravidelnými, byť jen
občasnými návštěvníky. V přilehlém sále se brzy
rozjely další aktivity pro děti i dospělé. Bohužel
příchod chladných měsíců nejprve znemožnil
užívání venkovní terasy, časné stmívání pak
odradilo další návštěvníky, kteří se snad s příchodem jara zase vrátí. V zdánlivě idylické
situaci mě zaskočila informace (ty špatné se šíří
rychle), že nájemkyně Petra Pekárková dala
začátkem ledna výpověď. Není to ovšem proto,
že by ji provoz kavárny po několika měsících
omrzel, důvody jsou ryze ekonomické. Na nájem

Moje přání do roku 2017?
Aby Ďáblice více pečovaly
o životní prostředí
Svůj článek začnu vzpomínkou na dobu před
deseti roky. Mám totiž potřebu jakési retrospektivy. V roce 2007 mě k práci pro Ďáblice získal
Miloš Růžička. Oslovil mě hlavně vizemi lepší
péče o krajinu Ďáblic. Vysvětlil mi problémy,
které jako zemědělský inženýr v ďáblickém katastru vidí. Začala jsem tedy pracovat v komisi
životního prostředí. V roce 2007 se v Ďáblicích
aktivizovalo více občanů, a tak vzniklo Občanské sdružení pro Ďáblice. Věra Prokešová a později Miloš Růžička vedli komisi životního
prostředí. Společně se nám podařilo mimo jiné
to, že zastupitelstvo schválilo započetí příprav
vysázení pruhu lesa a městské zeleně podél
plotu skládky. Zeleně, která by měla Ďáblice od
skládky oddělit a která byla architekty hl. m.
Prahy navržena a v mapách zakreslena. Realizaci projektu pozastavila neproběhlá církevní
restituce. O rozpracovaném projektu jsem informovala v ĎZ 09/2016. Dokumenty k tomuto
projektu by se měly nacházet v archivu MČ.
Kopie dokumentů, jako doklad naší práce, jsem
archivovala pro SpĎ a dávám je k nahlédnutí na
webu spolku: osprodablice.cz.
V roce 2010 v ďáblických volbách uspěla
volební uskupení STAN pod vedením Miloše
Růžičky i Volba 2010. Vznikla nová RMČ, v níž
se uplatnili aktivisté pracující pro Ďáblice od
zmíněného roku 2007. Jak se Ďáblice proměnily
za cca 17 let? Paní D. Ševčíkovou v roce 2010
střídá ve „starostovně“ Miloš Růžička. Jak realita života v Čechách po roce 1989 ukázala,
developeři staví, množí zisky, staví a nemusí se
finančně podílet na budování potřebné veřejné
vybavenosti, na péči o životní prostředí. Radnice
pro naplňování těchto potřeb mají podmínky
velmi ztížené. V Ďáblicích stavěli známí developeři, proto Ďáblice musí zvětšit školu. V ďáblickém ÚP je stále projekt velkého satelitu
Ďáblické rezidence. Narůstá doprava v obci,

stanovený vedením obce, další platby spojené
s podnikáním a přiměřený zisk nedokáže provoz
kavárny vydělat. A je snad náhoda, že před
několika týdny byla uzavřena po mnoha letech
provozu trafika paní Lenky Svobodové, nebo že
v nedávno otevřené cukrárně v Ďáblické ulici
nyní visí cedule „K pronájmu“? Přestože se
naše obec stále rozrůstá, svou ne-vybaveností
se začíná podobat satelitním městečkům postaveným někde v polích. Dá se s tím něco dělat?
Samozřejmě není možné u soukromých
vlastníků nebytových prostor očekávat lidové
nájemné, u nemovitostí, které patří naší městské
části, by to však při dobré vůli všech zastupitelů
mohlo být jinak. Jen je potřeba vzít na vědomí,
že porevoluční podnikatelský boom je dávno
pryč a podnikání fyzických osob je dnes mnohem složitější v zemi, která je zaplavená obřími
obchodními centry. Ale chceme opravdu pro každou chybějící maličkost jezdit několik kilometrů
do anonymních obchoďáků, nebo mít alespoň
základní vybavenost přímo v našem bydlišti?

Některé obce již pro své občany provozují vlastní
obchůdky, nebo vycházejí maximálně vstříc těm,
kteří najdou odvahu a začnou podnikat v pronajatých obecních nemovitostech.
Záměr dát lidem náhradu za zbouranou
původní stavbu restaurace U Holců byl jistě
chvályhodný, jeho finanční soběstačnost však
byla přeceněna. Jak se tedy postaví vedení obce
k této situaci? Najdou nového obětního
beránka a situace se bude po nějaké době opakovat, nebo převezmou Vlnu do své péče? Vždyť
obdobným způsobem se financují např. dětská
hřiště, kde se také žádné vstupné nevybírá, ale
obec zajišťuje a platí jejich úklid, údržbu, opravy
a každoroční revize. V příštím roce proběhne
ještě několikamilionová investice do přilehlého
parku. Neumím si ani představit, že by Vlna
neposkytovala potřebné zázemí, jak je tomu
zatím dnes. Je teď na vedení městské části
a zastupitelích, aby naše nové komunitní
centrum neosiřelo pár měsíců po otevření.
Jana Ouředníčková

monitoruje se hluk. Problém odkanalizování vod
pomalu kulminuje a je nutné ho řešit. Pozitivní
informace – skládka komunálního odpadu se
uzavírá, výbor pro kontrolu skládky ukončil svou
činnost, avšak monitoring vod v kontrolních
vrtech má pokračovat. Skládka stále žije. ŽP
Ďáblic je dle mě nadále ohrožováno. V platném
ÚP Prahy i Metropolitním plánu Prahy (platnost
snad od r. 2020) je stále zakreslen severní
obchvat metropole s obrovským dopravním
uzlem mezi Ďáblicemi a Březiněvsí. Na MPP
jsem na našem katastru našla i plán vysokorychlostní trati do Německa – vedené souběžně
s Cínoveckou. Vedle kubistického hřbitova najdeme projekt parkoviště.
Čas běží. Proběhly církevní restituce. O prázdninách 2015
dostali Křižovníci zpět svůj
ďáblický majetek.
16. ledna t. r. pan ministr ŽP
Brabec vystoupil na veřejnosti
s „plánem boje proti suchu,
povodním a silným větrům“.
V rozhovoru pro TV iDnes
v pořadu Rozstřel se velmi
ostře vyjádřil k dlouhodobé
devastaci orné půdy naší republiky. Pole nevyživovaná hnojem, zbavená mezí a remízků
ztrácí schopnost udržet vodu
a vstřebávat oxid uhličitý.
Jak se s ornou půdou zacházelo od roku 1989
v Ďáblicích? Mýlím se, když se domnívám, že je
třeba přistoupit k posílení ekologické stability
našeho domova?
Stát i MHMP Ďáblicím může pomoci.
K postupné nápravě špatného stavu krajiny
MŽP plánuje použít 18 miliard korun. Z MHMP
budou do Ďáblic přicházet kompenzační
poplatky za skládkování v milionech korun.
Od roku 1989 byly v Ďáblicích vysazeny stromy
v parcích nové zástavby, na cestě do Zdib je
vysazeno stromořadí, byly vysazeny okrasné
třešně v ul. Květnová. Návrhy ekologické stabi-

lity Ďáblic – biokoridory, biocentra, pásy zeleně
podél skládky jsem v mapách ÚP Prahy zaznamenala v roce 2006, kdy jsem mapy ÚP Ďáblic
začala studovat. Kladu si otázku, co je třeba
k tomu, aby úřad MČ Ďáblice mohl začít více
chránit prostředí pro náš život i navrženou
výsadbou zeleně.
Vyjadřuji se neodborně. V demokracii však má
i laik své právo klást otázky zastupitelům. Mám
právo žádat od radních i zastupitelů odborná
vysvětlení a požadovat konkrétní činy. Přijmu
sdělení, že se v něčem mýlím. V loňském roce
mě naši zastupitelé neubezpečili, že jim usedlost ďáblická a ďáblická krajina významněji leží
na srdci (viz moje články v ĎZ).

Do příštích komunálních voleb už nezbývá
mnoho času. Občané, kterým záleží na kvalitě
ďáblického životního prostředí, mají možnost
zapojit se do spolupráce. „Nová ozdravující
zastupitelská krev“ by se měla představit činy.
Nejlépe se začíná prací v komisích.
Na závěr svojí reflexe chci poděkovat pánům
Rexovi a Tumpachovi za téma „Voda v Ďáblicích“. Je to pro mě v tomto roce „první vlaštovka přilétající pečovat o krajinu Ďáblic“. Všem
rodinám a institucím, kterým ďáblické potopy
ničí život, přeji, aby se co nejdříve dočkaly
řešení, které jim už konečně přinese více klidu.
Milada Stroblová, foto Pavel Veselý

Názory čtenářů

Tsunami ve Vlně
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Zprávy ze školy a školky

Tříkrálový průvod
To Ďáblice ještě nezažily. Velký průvod tříkrálový
se letos moc vydařil. Obloha modrá, okolo nás
ležel krásně bílý sníh a do toho sem tam prosvítaly sluneční paprsky. Králů bylo skutečně
hodně. Všichni
s korunou a bílým
královským převlekem. Navštívili
jsme třídu Berušek, zastavili jsme
se i u našich hodných kuchařek,
kde začalo naše
koledování. Pokračovali jsme na
místní radnici
a k některým rodičům našich dětí.
Všude jsme se podepsali třemi písmeny K+M+B
a popřáli všechno dobré do roku 2017. Vykoledovali jsme spoustu sladkostí, bonbonů, lízátek
a perníčků.
Po cestě jsme zpívali koledy a lidem, kteří procházeli kolem nás, jsme vykouzlili úsměv na
tváři. Dětem se koledování moc líbilo, tak se
těšíme zase za rok.
Za ďáblickou školu Bohunka Tancošová
a Jana Mráčková Grimová,
učitelky MŠ – třída Koťat

Pestrý leden u Ptáčků
Když se po vánočních prázdninách Ptáčkové
opět slétli ve své třídě, našli pod stromečkem
nadílku od Ježíška. S napětím jsme společně
rozbalili malé i větší dárečky a těšili se z nich
i následující dny. S vánočním obdobím jsme se
rozloučili Tříkrálovým zpíváním a prohlídkou
betlému v ďáblické kapli.
Zakrátko přišla k radosti všech dětí také nadílka
Paní zimy, která nenechá v klidu žádnou dětskou dušičku. Pokud je tedy náš ďáblický kopec
v bílém kabátu, berou si často malí Ptáčkové
své „lopatky“ a boby a chodí pod hvězdárnu
svištět s větrem o závod. Že to není vždycky jen
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tak, sjet kopec od shora až dolů, to děti dobře
vědí. Uřídit pod sebou to vozítko, které si často
dělá, co chce, vyžaduje určité dovednosti
a někdy i odvahu, no a oboje přece roste
s praxí. Takže příště zase hurá na kopec!
18. ledna dopoledne jsme byli natěšeni na
neobvyklou návštěvu. Přijelo jich 5. Dvě štěňátka maďarského ohaře, jejich maminka
Fidorka, babička Borůvka a samozřejmě i jejich
páníček Filip Suk. Obě velké fenky jsou vycvičeny pro canisterapii, což je léčebný kontakt
psa a člověka. Všichni jsme se s pejsky potěšili,
štěňátka nás pobavila svým hraním a dováděním a pan Filip nám pověděl, jak se máme
k pejskům chovat a jak se o pejsky starat. Na
tuto návštěvu budeme jistě s radostí dlouho
vzpomínat.
Další den jsme vyrazili na výlet do čokoládovny
v Šestajovicích. V jedné větší místnosti, kde se
děti posadily ke stolkům, na nás čekala paní,
která dětem pověděla, jak se čokoláda vyrábí
a jaké druhy známe. Potom si děti barevně
ozdobily srdíčko z bílé čokolády, a z tekuté
mléčné čokolády si vylily plátek, na který nasypaly vybrané oříšky a sušené ovoce. K těmto
výrobkům paní ještě dětem přidala rozpustné
čokoládové míchátko a tak si děti odvážely
domů 3 dobrůtky.
Tímto výletem naše akce určitě neskončily,
všichni u Ptáčků se budeme těšit na další.

Za ďáblickou školu Iveta Fraňková,
učitelka MŠ – třída Ptáčků

Zimní radovánky u Broučků
Dnes 13. 1. svítilo sluníčko a napadl čerstvý
sníh. Děti radostně pozorovaly oknem snášející
se vločky a kouzelně zasněžené stromy a keře
na školní zahradě. Tentokrát se nemusely vůbec
pobízet k rychlému oblékání. Vesele vyběhly na
zahradu a brouzdaly se v křupajícím sněhu.
Nedaleké dětské hřiště však bylo lákavější. Byl
tam totiž nepošlapaný, běloskvoucí sníh. Hned
jsme začali nabalovat koule a z těch nejzdařilejších vytvořili několik sněhuláků i maličkých sněhuláčků – miminek. Připomněli jsme si známé

písničky a básničky o sněhu a zahráli hru Sněhuláček, sněhulák. Děti se pak proběhly ve sněhovém labyrintu, vyšlapávaly do sněhu kytičky,
domečky, geometrické tvary – no zkrátka škola
hrou. A o čem myslíte, že byla dnešní pohádka
před spaním? No přece o sněhovém miminku –
O Sněhurce.
Za ďáblickou školu Lenka Burianová,
učitelka MŠ – třída Broučků

Školní klub
Od září 2016 sídlí školní klub v jedné ze dvou
nových tříd. Vzhledem k velikosti třídy mají děti
spoustu místa pro své hry, které si často i samy
vymýšlejí. Například variace přehazované
s nafukovacím balónkem. Užijí si při tom
spoustu legrace! Kluci a holky mají také možnost výtvarně tvořit. Naposledy jsme vylévali
zvířátka ze sádry a malovali je temperami. Nebo
o Vánocích čtvrťáci a páťáci společnými silami
vyrobili krásný Betlém. Poprosila jsem děti, aby
napsaly pár vět o školním klubu. Viky M.
napsala: „V klubu se mi líbí, protože hodně
vyrábíme, a to mě baví. Paní učitelka je moc
milá a hodná, pořád přichází s novými nápady.
Je tu prostě hezky.“ Filip H. „Školní klub je
bezva. Dělají se tady bezva věci, jako třeba
vyrábění. Učitelé a vychovatelé jsou moc hodní,
protože nás nechají hrát hokej nebo volejbal.
Protože klub je spojen se čtvrťáky ... tak nás,
páťáky, pan učitel vezme i ven. Paní vychovatelka zase vymýšlí krásné ozdobné výrobky,
které si pak můžeme odnést. Je to tu super!“

Za ďáblickou školu Barbora Zezulová,
vychovatelka školního klubu

Pozorný čtenář prosincového vydání Březiněveského zpravodaje postřehnul informaci o položení základního kamene nového rezidenčního
projektu investiční skupiny CPI Proprety Group,
v jehož rámci vznikne v Březiněvsi ve čtyřech
etapách 115 nových rodinných domů.
Pavel Niebauer se zeptal
Ing. Jiřího Haramula,
starosty MČ Praha-Březiněves:
Pane starosto, můžete našim čtenářům blíže představit tento projekt a současně se vyjádřit k řešení
infrastruktury navazující na nárůst počtu obyvatel ve vaší městské části? Ďáblické občany by
zejména zajímala problematika školství
(základní a mateřské).
Prioritou zastupitelstva MČ Praha-Březiněves je
zajištění trvale udržitelného rozvoje. Dlouhodobě činíme takové kroky, abychom jak současným obyvatelům žijícím v Březiněvsi, tak lidem,
kteří se v budoucnu v naší městské části usadí,
poskytli opravdu kvalitní podmínky pro život.
Naší vizí je nabídnout příjemné a klidné bydlení
spíše venkovského charakteru na kraji metropole. Na rozdíl od mnoha jiných lokalit bereme
rozvoj velmi zodpovědně a bráníme se tomu,
aby se z Březiněvsi stalo odosobněné sídliště,

kam lidé dojíždějí hlavně přespat. Pojistkou
proti nekontrolovanému rozšiřování obytné
zástavby je územní a rozvojový plán, kterým se
řídíme. V souladu s ním proběhne v příštích
letech v několika fázích výstavba vámi
zmíněných 115 rodinných domů.
Nárůst počtu obyvatel musí jít pochopitelně
ruku v ruce s rozvojem občanské vybavenosti.
V posledních letech jsme proto investovali
nemalé prostředky do výstavby nové mateřské
školy, která plně pokryje potřeby vyplývající
z plánované (i případné další) výstavby. Budujeme a rekonstruujeme sportoviště, podporujeme projekty zlepšující dopravní obslužnost
naší městské části či dostupnost obchodů, průběžně opravujeme komunikace.
Počítáme s výstavbou vlastní základní školy,
která má podle platného územního plánu stát
na pozemcích navazujících na fotbalový areál.
Společně s dalšími infrastrukturními stavbami
by měla v budoucnu vytvořit „nové“ centrum
Březiněvsi. Jsem přesvědčený, že škola už mohla
stát, bohužel ale právě tyto pozemky se staly
součástí církevních restitučních nároků. Jiná
vhodná lokalita pro školu se přitom v Březiněvsi
nenabízí. Do doby, než se situace kolem zmíněných pozemků vyjasní a dojde k výstavbě, bude
Březiněves závislá na základních školách v okolních městských částech, včetně té spádové
v Ďáblicích.

Poděkování sportovní komisi za vydařený den
Rád bych tímto poděkoval paní Markétě Bouzkové a panu Pavlu Niebauerovi jménem účastníků zájezdu, který vyrazil zcela zaplněným komfortním
autobusem v neděli 15. 1. 2017 do Rokytnice nad Jizerou s cílem užít si
radovánek na sjezdovkách a běžkách. Brzký sraz v 6.30 ráno evidentně
téměř nikoho z nahlášených neodradil, do Rokytnice jsme dorazili hladce
v 8.50. Předpověď počasí nelhala, celý den se teplota pohybovala cca 5-6
stupňů Celsia pod bodem mrazu a vytrvale sněžilo. V autobuse většinově
přítomná skupina sjezdařů byla (dle mně dostupných zpráv) spokojena,
naše pětičlenná skupinka běžkařů nadmíru také, byť nám během naplánované 23 km dlouhé trasy na Voseckou boudu ve druhé části výletu
selhalo vázání jednoho člena party, které neposlouchalo a neustále vyhazovalo. Donutilo nás tak těsně před dosažením cíle, bez oběda, k návratu
zpět. Avšak jen díky sportovnímu duchu části týmu, který byl nucen druhou půlku trati šlapat po svých, jsme nakonec zvládli dosáhnout cíle, byť
za cenu 45 minutového zpoždění odjezdu. Děkujeme všem účastníkům,
že pro nás měli pochopení. Moc se těšíme na další zájezd, slibujeme,
že příště přijedeme včas, a těšíme se na další zástupce běžkařů.

Martin a Evička (9 let) Lonekovi

Zveme rodiče dětí narozených
v roce 2016 a 2017 na

SLAVNOSTNÍ
PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH
OBČÁNKŮ ĎÁBLIC

které se uskuteční

24. května v 15:30 hodin

v Obecním domě v ulici Ke Kinu 7.
Přihlásit se můžete do 28. dubna
e-mailem na adrese socialni.komise@dablice.cz
nebo osobně v podatelně úřadu MČ.
Do přihlášky, prosíme, uveďte
jméno dítěte, datum narození, adresu trvalého
bydliště dítěte a kontakt na rodiče.
Podmínkou účasti na této slavnosti
je trvalé bydliště dítěte na území Ďáblic.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Sociální komise MČ Praha Ďáblice.

Zprávy z Ďáblic

Bude mít Březiněves
svou základní školu?

Zprávy z Ďáblic

Ohlédnutí za rokem 2016
Rok 2016 byl pro naši ďáblickou knihovnu
rokem velmi úspěšným. Byl zaznamenán zvýšený zájem nejenom o její služby, ale i o další
akce, které se v knihovně konaly.
Počet registrovaných čtenářů oddělení pro
dospělé se za loňský rok zvýšil o 72% na 183.
I dětské oddělení vykázalo obrovský nárůst čtenářů: ve srovnání s rokem 2015, kdy bylo pouze
17 čtenářů, dochází v současné době 77 dětí
do 15 let.
Během roku byly vypůjčeny celkem 6873 knihy,
fyzicky navštívili knihovnu 1753 návštěvníci.
Ve stále větší míře jsou v knihovně využívány
služby internetu, v průběhu loňského roku jich
využilo přes 200 lidí.
V roce 2016 v knihovně též proběhla řada zajímavých akcí, např.: setkání s pamětníky, besedy
pro místní základní a mateřskou školu, pasování
na čtenáře, beseda s publicistou a cestovatelem
Pavlem Dobrovským, setkání s redaktory pořádané redakcí Zpravodaje.
To nejdůležitější pro každou knihovnu jsou nové
knihy. Díky podpoře naší MČ bylo zakoupeno
205 nových knih různých žánrů, což je opravdu
krásné číslo. Mnoho knižních darů knihovna
obdržela i od ďáblických občanů. Většinou se
jednalo o knihy oblíbených žánrů, jako jsou historické romány, detektivky a romány pro ženy.
Za ně opravdu všem velmi děkuji. Jsem ráda,
že na naši knihovnu myslíte a rozšiřujete takto
náš knižní fond.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem našim
čtenářům, návštěvníkům i příznivcům za podporu a zájem o knihovnu a její aktivity. Poděkování však beze sporu patří také našemu
zřizovateli a představitelům městské části Ďáblice, bez nichž by se činnost knihovny realizovat
nemohla.
Nakonec bych ráda dodala, že si nesmírně
vážím občanů, kteří se pravidelně zúčastňují
všech kulturních akcí, vždycky nás přijdou
podpořit a vždy přispějí k vytvoření skvělé
atmosféry.
Těšíme se na vás v knihovně i v roce 2017.

Tatjana Zapletalová
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Proč chodím
do knihovny v Ďáblicích?
Četba knih mě provází celý můj dosavadní
život. Díky rozsáhlé domácí knihovně, čítající již
nyní přes čtyři tisíce svazků, kterou ještě
neustále doplňujeme, jsem neměla důvod
navštěvovat ďáblickou knihovnu, i když v určité
době jsme ji měli přímo v suterénu panelového
domu, kde jsme dlouhá léta bydleli.
V létě roku 2015 nastoupila do naší obecní knihovny paní Tatjana Zapletalová a vše se najednou změnilo. Nejprve jsem začala chodit do
knihovny jen jako člověk, který chtěl podpořit
paní Zapletalovou v nelehkém začátku její
služby občanům. Necelá stovka čtenářů (aktivních ještě méně) nebyla pro ni určitě radostným
začátkem, ale povedlo se jí skoro nemožné.
Nejen, že za rok a půl se počet čtenářů více než
zdvojnásobil, ale svým přístupem přilákala do
knihovny i děti a jejich rodiče, vede počítačový
kurz pro seniory a věnuje se dětem, které tam
přicházejí. Organizuje přednášky, promítání,
prostě z knihovny se stává postupně malé kulturní a vzdělávací centrum v Ďáblicích. Připravuje spolu se základní školou burzu knih, při
podzimní akci Zažít město jinak jako kouzelnice

z bradavické školy vypadala velmi věrohodně.
Vytrvalá práce vykonávaná s nadšením, která se
změnila v poslání, úsměv na tváři pro každého,
kdo k ní přijde, rada, co si přečíst, i zpětná
vazba, pokud někdo čeká na knihu, že už je
k mání, přidává na jejím významu pro naši
obec. Podílela se na tvorbě webových stránek
knihovny, kam můžete zavítat a vybrat si
z katalogu knih. A dokonce i požádat,
kterou knihu byste chtěli v knihovně najít
(www.dablice.cz, na úvodní stránce dole
Knihovna). To vše patří k paní Táně Zapletalové
a já bych jí tímto chtěla moc poděkovat. A jen
dodávám, že již více než rok vlastním čtenářskou legitimaci a pravidelně a ráda knihovnu
navštěvuji. Těším se, že nás čtenářů bude v naší
knihovně stále přibývat.
Táňa Dohnalová, foto Pavel Veselý

Počítačový kurz
Ve svých 70 letech jsem se setkala s pojmem
„Počítačová gramotnost“, tak mi to vrtalo hlavou. Řekla jsem si, že nejsem tak stará na to,
abych se ještě něco naučila. Byla jsem ráda, že se
u nás v obecní knihovně pořádá kurz počítačů.
Nechtěla jsem být pro posměch svým dětem
a vnoučatům, a tak jsem začala „studovat“
a pronikat do tajemství počítače a internetu.
Nejprve jsem se s panem ing. Ladislavem
Mašikou naučila základům internetu. Někdy je
v našem věku hodně těžké uložit něco nového
do hlavy.
Později se nás, několika seniorů, ujala paní
ing. Tatjana Zapletalová, která s námi stále pracuje. Paní Tatjana má úžasnou trpělivost
a vysvětlí nám ochotně znovu, když něco zapomeneme. Věnuje se každému z nás a určitě
pozná, co kdo umí a komu se nedaří. Učíme se
zvládat počítač s internetem, zpracovávat fotografie, koláže s obrázky, vánoční a velikonoční
přání, a také umíme pracovat se Skypem.
Moc děkuji panu Mašikovi a nyní paní Zapletalové, že se ještě duševně vzděláváme. Také
děkuji našim zastupitelům, že na nás myslí,
abychom nebyli vyřazeni na vedlejší kolej ze
současného trendu počítačové gramotnosti.

Marie Maříková se spolužáky – seniory

Ďáblický uličník –
6. část
Ulice K Ovčínu patří spolu s kobyliskými ulicemi
Na Rozvodí, Pod Hvězdárnou a Učitelskou ke
stavebnímu souboru, který vznikal od 30. let
20. století severně od Seidlovy kolonie (kolonie
rodinných a malých činžovních domů nacházející se naproti Ďáblickému hřbitovu) na tehdejším katastrálním území Ďáblic a byl nazýván Ve
Vilách. Po připojení této části Ďáblic ke Kobylisům v r. 1951 zůstala v ďáblickém katastru
pouze severní část ulice, která má charakter
obslužné komunikace k domu č. p. 11 a dále
pokračuje jako chodník pod Ládvím. Ulice se
jmenuje K Ovčínu proto, že ve své ďáblické části
prochází kolem stavby z opuky, která dříve byla
ovčínem u hospodářské usedlosti patřící
k vrchnostenskému hospodářskému dvoru
v Ďáblicích.1 Písemná zmínka o ovčínu se
objevuje v deníku Jiřího Ignáce Pospíchala
O.Cr. (1634–1699), velmistra Křižovníků
s červenou hvězdou. Ke konci 17. století píše
o Ďáblicích: „Počítaje 700 ovcí v Ďáblickém
ovčíně...“.2 Ovčín (Schäferei, Schäf) se objevuje
na starých mapách (Kreibichova mapa Kouřimského kraje z r. 18263) až do poloviny 20. století.4 Dnes ovčín slouží jako obytné stavení.

Ke Kinu
Ulice je pojmenována podle svého směru k nyní
již zbouranému kinu. V letech 1922–1971 nesla
název Žižkova II. podle husitského vojevůdce
a politika Jana Žižky z Trocnova.5 Na ortofotomapě6 z r. 1938, resp. 1945 je vidět jako nezpevněná cesta vedoucí kolem pole, později
kolem lágru (viz ulice K Náměstí, ĎZ 1/2017,
str. 9) směrem k Battistově cihelně. Kino stávalo
na křižovatce ulice Ke Kinu s dnešní Osinalickou
(viz ortofotomapa z r. 19757). Bylo vybudováno
ďáblickými občany brigádnicky v tzv. akci
Z v letech 1960-1964 a otevřeno bylo 22. ledna
1965. Do roku 1991, kdy se v něm promítalo
naposledy, bylo jediným kinem v okrajových
částech Prahy 8.8 Po ukončení provozu kina
budova chátrala, obci se nepodařilo najít její
smysluplné využití. Zbourána byla v létě roku
20069. Původní ďáblické kino Legie či také
Hvězda pro 380 diváků, zřízené Československou obcí legionářskou v sále restaurace
U Veselých (dnes Na Růžku), existovalo od
r. 1926 do konce září 1963.10

Kokořínská
Podle Pražského uličníku nese ulice název podle
vsi Kokořín nacházející se kolem stejnojmenného hradu severně od Mělníka. V letech
1922–1971 se ulice nazývala Husova podle
mistra Jana Husa, českého reformátora, kazatele v Betlémské kapli, později rektora pražské
university, upáleného v r. 1415 v Kostnici.11
Zemědělská ves Kokořín se nachází asi 14 km
severovýchodně od Mělníka, na plošině nad
Kokořínským dolem. V písemných pramenech se
poprvé objevuje v roce 1320 v souvislosti

s výstavbou gotického hradu, který zde nechal
zbudovat Hynek Berka z Dubé. Obec vzniklá
v podhradí kolem někdejší tvrze fungovala jako
správní a zásobovací centrum pro obyvatele
hradu. Od poloviny 16. století hrad pustnul.
V závěru 19. století zakoupil zříceninu měšťan
Václav Špaček a hrad v letech 1911 až 1918
zrekonstruoval do dnešní romantické podoby.
V roce 2001 byl hrad Kokořín prohlášen
národní kulturní památkou.12
Ulice však možná nese název po celé krajinné
oblasti zvané Kokořínsko13 se střediskovou obcí
Dubá, a ta je spojena s krátkým působením
Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou.
První písemná zmínka o tom pochází z roku
1253 z listiny, ve které Václav I. přiřknul Dubou
spolu s osadami, které k ní náležely, nově založenému řádu křižovníků s červenou hvězdou.
Dubský statek byl pro řád příliš odlehlý, proto
jej po roce 1257 prodal rodu Ronovců, jejichž
nejvýznamnější větev Berkové z Dubé držela
území Kokořínska téměř čtyři století (jedním
z potomků rodu byl i pražský arcibiskup a 25.
velmistr řádu křižovníků Zbyněk Berka z Dubé –
1551–1606).

Konětopská
Ulice prochází kolem dlouhé řady historicky
cenných eklektických stodol se slepými segmentovými arkádami14 („eklektický“ je styl, který
vybírá určité tvary a prvky z různých stylů tak,
aby ladily společně dohromady). V letech
1922–1971 se nazývala V uličce. Tento starý
název, užívaný již před svým oficiálním zavedením, vystihoval charakter ulice. K zavedení
názvu v roce 1922 došlo pro účely pošty, po
vzniku tzv. Velké Prahy v těsném sousedství
obce, k přejmenování na Konětopská (podle vsi
Konětopy, okres Praha-východ) pak v roce 1971
po připojení Ďáblic k Praze (viz ulice Brigádnická, Byškovická, ĎZ 10/2016, str. 10).15 Obec
Konětopy, která leží ve Středočeském kraji
zhruba 9 km severně od Staré Boleslavi, se
poprvé připomíná v roce 1391 jako ves s tvrzí –

vladyckým sídlem, poplatná řádu křižovníků.
Dodnes zachovaná kompozice obce je středověkého původu. Podobně jako je tomu u Ďáblic,
vznikla v místě křižovatky důležitých cest centrická náves – seskupení statků a rybník.16 Jako
součást brandýského panství17 byla obec po tři
staletí majetkem královské koruny. Koncem
druhé světové války byly Konětopy vypáleny
ustupujícími německými vojsky. Blízko obce se
nachází jezero Konětopy – zatopená pískovna
s průzračnou vodou na koupání a potápění
obklopená borovicovým lesem, travnatou i písčitou pláží. Raritou je výskyt sladkovodních
medúz.18
Jana Rexová
1/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1. díl,
str. 293
2/ Dr. Zikmund Winter, Pam. arch. XIV. 1889: „Zprávy
o ,statcích špitálských konec mostu v Starém Městě
Pražském’“
3/ http://mapy.vugtk.cz/kreibich/sheets.php?rs=2&lg=
cze&maplayout=kolorovana/kourim&name=
Kou%C5%99imsk%C3%BD&year=1826&color=
kolorovan%C3%A1
4/ www.chartae-antiquae.cz/cs/maps/43964
5/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1. díl,
str. 330
6/ http://app.iprpraha.cz/js-api/app/OrtofotoArchiv/
7/ http://app.iprpraha.cz/js-api/app/OrtofotoArchiv/
8/ Miroslav Čvančara, Jaroslav Čvančara: Zaniklý svět
stříbrných pláten. Po stopách pražských biografů, str. 179
9/ Ďáblický zpravodaj 6/2006, str. 1 (foto Demolice bývalého kina)
10/ Miroslav Čvančara, Jaroslav Čvančara: Zaniklý svět
stříbrných pláten. Po stopách pražských biografů, str. 179
11/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1.
díl, str. 349
12/ www.mesta.atlasceska.cz/kokorin/
13/ http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
charakteristika-oblasti/historie-uzemi/#_ftn1
14/ www.prahaneznama.cz/praha-8/dablice/
stare-dablice/
15/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1.
díl, str. 357
16/ www.konetopy.cz/info.htm
17/ www.ludviksalvator.cz/vystava/panel001/
image/image001.jpg
18/ www.jezerokonetopy.eu/

Zprávy z Ďáblic
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Zachytávání
dešťové vody
pro její další využití

Zprávy z Ďáblic

Pro hospodaření se srážkovou vodou je podstatné v co největší míře ponechat spadlé srážkové vody na pozemku a přirozeně je vsáknout.
Toho lze nejjednodušším způsobem docílit
návrhem ploch propustných a polopropustných. Srážková voda se přirozeně redukuje

díky vypařování a vsakování do půdního horizontu. Ne vždy je vhodné tento způsob hospodaření se srážkovou možné použít, např.
střechy, komunikace, vjezdy a chodníky.
Ale i tyto plochy se dají řešit jako polopropustné – dlažbou se zatravněnými spárami,
dlažbou nasucho s širšími spárami, zatravněnými vegetačními tvárnicemi, střechami se štěrkovým posypem nebo zelenými střechami.

Zelené střechy vytvářejí přirozenější klima, kde
rostliny zajišťují přirozenou likvidaci vod a půdní
vrstva jejich akumulaci.
Další přirozenou likvidací srážkových vod je
využití vody pro zálivku nebo jako vody
užitkové.
Tím nejjednodušším způsobem je umístění sudu
u střešního svodu a zalévání přilehlé zahrádky
nebo využití bývalé vyčištěné žumpy jako zásobník dešťových vod. Akumulační prostor pro
shromažďování těchto vod je předřazen
prostoru vlastního zasakování či retence.

Pro návrh akumulační jímky se obvykle vychází
ze zavlažované plochy a způsobu závlahy ve
vegetačním období. Tímto způsobem hospodaření se voda opět přirozeně dostává do půdního
horizontu.
Pro návrh pravidelného využití srážkových vod
v budově je třeba počítat s nepravidelností dešťových srážek a nutností doplňování akumulační nádrže na minimální hladinu pitnou
vodou.
Není-li ani jeden z uvedených a přirozených
způsobů hospodaření na pozemku stavby
vhodný, musí být vody dle platných předpisů
přednostně vsakovány, a to povrchovým vsakem nebo podpovrchovým vsakem podzemními
objekty.

Povrchový vsakovací objekt s povrchovým
přítokem vody

Pro návrh vsakovacího objektu musí být na
základě hydrogeologického průzkumu stanoven
koeficient vsaku, při kterém je účinné zasakovat. Ten se pohybuje v rozmezí 1.10-3 až 1.10-6
m/s. Jako vhodné jsou půdy hlinité, vykazující
dobrou vsakovací a zadržovací schopnost
zeminy a dále půdy písčité přechodného typu.
Návrh vsakovacího objektu se posuzuje na
dobu vsaku, která nesmí přesáhnout 72 hodin.
Vsakovací objekt je vhodné umístit v dostatečné
odstupové vzdálenosti od studen a objektů.
Návrh vsakovacího objektu musí být řešen tak,
aby v případě větší přívalové srážky nezpůsobil
škody na majetku. Vhodné je vybavit vsakovací
objekt přepadem, kdy vody o větším objemu
než návrhovém jsou bezpečně odvedeny
přepadem.

Podzemní vsakovací objekt s podpovrchovým
přítokem vody

12

Příklad technického zařízení pro využívání
dešťové vody

Další možnou variantou vsaku je takzvané hlubinné vsakování, které spočívá ve výstavbě
vsakovací studny zasahující do hlubších vrstev
s vhodným koeficientem vsaku.
Pokud ani jeden způsob hospodaření se srážkovou vodou není možný, jsou srážkové vody
retenovány – zadrženy a regulovaně,

postupně vypouštěny, a to přednostně do
vodoteče nebo oddílné srážkové kanalizace.
Výjimečně mohou být regulované srážkové vody
napojeny do jednotné kanalizace. Napojení
srážkových vod do splaškové kanalizace je
zakázáno, včetně napojení přepadů z výše
jmenovaných objektů.
Způsob zadržení srážkové vody je možný
v retenční nádrži nebo retenčně vsakovacím
objektu (kombinace vsaku a retence se používají v případě, že vsak je možný, ale objekt
vychází příliš veliký). Návrhovými parametry pro
dimenzování objektů je redukovaná odvodňovaná plocha povodí, řada dešťů s četností přetížení retenčního objemu objektu vyjádřená
periodicitou, popřípadě dobou opakování, přípustný odtok do povrchových vod nebo do
kanalizace a doba prázdnění retenčního
objemu. Periodicita je určena s ohledem na zvolený způsob ochrany stavby nebo stokové sítě.
Na omezení odtoku z retence se používají zařízení k regulaci odtoku:
• škrtící trať – vložené potrubí se zmenšenou
kapacitou, která odpovídá požadovanému
odtoku (tlakový průtok);
• vírový regulátor – zařízení tovární výroby
zajišťující požadovaný regulovaný odtok,
nepotřebuje cizí energii a vyžaduje minimální
údržbu.
V současnosti existuje několik firem, které vyrábějí zařízení a příslušenství k využívání srážkových vod. Je možné vybírat ze široké nabídky
akumulačních nádrží, filtračních zařízení, čerpadel i řídících jednotek. Zařízení je možné koupit
i jako komplet. Mezi firmy, které nabízí široký
výběr zařízení na využití dešťových vod, patří
např. www.destovavoda.cz, www.vodacz.com,
www.abplast.cz, www.czplast.com,
www.bazenplast.cz, www.presskansystem.cz,
www.asio.cz , www.nicoll.cz, www.aquion.cz,
www.plasty-ekosystem.cz a jiné.
Růžena Fišáková,
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Zdroje:
http://voda.tzb-info.cz/likvidace-odpadnich-vod/
6053-retence-destovych-vod-i
Firemní materiál o výrobku vírový ventil PFT
Firemní materiály společnosti GLYNWED s.r.o.
http://extension.oregonstate.edu/stormwater/
rain-gardens-0

Hospodaření s vodou
na našem pozemku Na Blatech
Při koupi pozemku v této lokalitě před cca
12–13 lety jsme spolu s ním koupili i pozůstatky dřívějších staveb, ve většině skrytých pod
malou vrstvou jakési zeminy. Jedinou věcí, která
byla viditelná, byla stará betonová vodoměrná
šachta o rozměrech cca 2 x 1,8 m a hloubce
cca 1,8 m, vybavená průlezem a zabetonovanými stupadly. Z boků šachty vystupovaly dva
zbytky plastového vodovodního potrubí s armaturami.
V podmínkách povolení stavby, jejíž parametry
jsou 178 m2 půdorysné plochy, 132 m2 zpevněných ploch a 583 m2 zeleně, byla – jak je nyní
správnou praxí, i povinnost vypořádat se na vla-

stním pozemku s povrchovými vodami. Bylo mi
tedy uloženo zbudovat na svém pozemku jímací
nádrž o obsahu 4 m3. Vzhledem k tomu, že
jsme na pozemku zdědili výše zmíněnou betonovou šachtu, využili jsme i tuto kapacitu a cca
2/3 ploch jsou odvodněny do ní a jen cca 1/3
do nově zbudované jímky. V obou jímkách jsou
umístěna ponorná čerpadla, z nichž jedno má
výtlak vedený do podzemního zálivkového
potrubí se dvěma rychlospojkami k napojení
hadice na opačných koncích zahrady, druhé přečerpává vodu v případě potřeby z jedné jímky
do druhé.
Ve vegetačním období tedy zaléváme zahradu
přednostně takto nastřádanou vodou, jejíž
množství stačí v letním období bez doplňování
deštěm na cca 2 týdny běžné zálivky.
Bohužel jsme až příliš pozdě přišli na nápad
využívat k tomuto účelu i tzv. „šedou vodu“ –
tedy relativně čistou vodu ze sprch, vany a umyvadel a náprava tohoto stavu by byla v současnosti značně stavebně i finančně náročná. Je
tedy nezbytné počítat s touto možností již při
přípravě projektové dokumentace nových staveb, případně při plánování rozsáhlejších rekonstrukcí staveb stávajících, což můžeme všem
vřele doporučit. Hodně muziky za relativně
málo peněz!
Jan Täubel

ČISTÁ VODA BEZ STAROSTÍ

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU „RAINY“
CO S DEŠŤOVOU VODOU? MŮŽETE S NÍ HOSPODAŘIT!

Okap

Čerpadlo (vodárna)
Odvzdušnění

Jednoduché vsakování
Při rekonstrukci našeho rodinného domu před
10 lety jsme chtěli nově vyřešit odvodnění střechy domu (plocha cca 80 m2) tak, abychom
likvidovali dešťovou vodu přímo na našem
pozemku a neodváděli ji na ulici.
Jako nejlevnější, ale účinný způsob, se na
zahradě ukázalo vybudování vsakovací jímky
přímo napojené na svislé dešťové svody. Objem
jímky hluboké přibližně dva metry činí 6 m3.
Prostá jáma byla vyložena geotextilií a vysypána hrubým štěrkem (frakce cca 40 mm). Tato
jímka plně dostačuje, a to i při silných deštích.
Jan Havrda
Redakce Zpravodaje přivítá další
příspěvky občanů o praktických
zkušenostech s hospodárným
nakládáním s dešťovou vodou.

Šachta s filtrem
Čerpadlo
Nádrž
Vsakovací galerie

Geotextilie

NÁVRATNOST INVESTICE DO 10 LET

www.vodacz.com

Kompletní dešťové jímky PRESSKAN®

Návrat k přírodě

„Česká společnost PRESSKAN system a.s. je dodavatelem komplexního systému nakládání
s dešťovými vodami. Všem zákazníkům nabízíme řešení “na míru” a konzultace zdarma.“

PRESSKAN system, a.s. | Středisko Mukařov |
Kutnohorská 349, 251 62 Mukařov
e-mail: igothova@presskansystem.cz

Ing. Ivana Gothová

778 747 991

autor Augustin Herman
Centrum stolního tenisu –
herna stolního tenisu pro veřejnost
Pro veřejnost pronajímáme stoly, zejména ve
středu od 18 do 20 hodin a v neděli od 14 do
20 hodin. Cena 150 Kč za hodinu a stůl. Nutné
přezutí. Možnost půjčení pálky za 20 Kč/kus
a zakoupení míčků. V provozu online rezervační
systém.
Více na www.centrumstolnihotenisu.cz.
Turnaje pro dospělé –
každé úterý, pátek a neděli
V Centru stolního tenisu probíhají pravidelné

turnaje pro veřejnost: úterý od 18 hodin, pátek
od 18 hodin, neděle od 9 hodin. Startovné
150 Kč pro předem přihlášené.
Více na www.pinecarena.cz.
Nabízíme k pronájmu halu sokolovny na nejrůznější kulturní a volnočasové akce, zejména
o víkendech a v dopoledních hodinách.
Sál 300 m2 + podium 50 m2 včetně šaten
s WC pro muže i ženy. Vhodné např. pro oslavu
narozenin, ples apod.
Kontakt: Ing. Miloslav Fuček – 727 834 421

Světový týden zeleného zákalu (glaukomu)
6.–12.
března
2016
Prevence
glaukomu
v ordinaci v Ďáblicích

VÍTE, JAKÝ JE VÁŠ NITROOČNÍ TLAK?
NOT>22 mmHg= VĚTŠÍ
RIZIKO

Co je zelený zákal?

Druhá nejčastější
příčina slepoty.1

celosvětový výskyt
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Vaše oko a jízdní kolo mají jednu věc společnou.
Obě vyžadují pro svou funkci a bezpečnost
správné hodnoty vnitřního tlaku. Zvýšený
nitrooční tlak je rizikovým faktorem pro rozvoj
zeleného zákalu. Zelený zákal představuje
skupinu onemocnění oka, které vedou
k progresivnímu poškození zrakového nervu.
To může přímo vést k nevratné ztrátě zraku
a nakonec až ke slepotě. Přesná příčina
zeleného zákalu je však neznámá.1

Zvýšený nitrooční tlak je rizikovým faktorem
pro rozvoj zeleného zákalu.2,3
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342 802 Česká republika5

počet ambulantně léčených pacientů se zeleným zákalem

lidí
se zeleným
zákalem neví,
že ho mají.6

Jsem příliš mladý. Tímto
onemocněním trpí pouze
starší lidé.
U každého, od dětí po seniory, se
může vyvinout zelený zákal. Zvýšený
výskyt je u lidí nad 40 let věku.7

Je vyléčitelný.
Zelený zákal nelze vyléčit.8 Avšak
progrese onemocnění může být
zpomalena díky vhodně zvolené
léčbě.9

Zelený zákal je provázen
příznaky, kterých si zajisté
všimnu.
Zelený zákal je znám jako tichý
zloděj zraku a je to onemocnění
bez patrných příznaků.3
Pacient zaznamená první změny
až ve chvíli, kdy ztráta zraku
může dosahovat až 40 %.10

Další krok

Nábor do oddílu mládeže TTC Praha
Oddíl stolního tenisu provádí na začátku
2. pololetí školního roku 2016 – 2017 nábor
nových dětí od 8 do 14 let (individuálně
i starší). Pro nejmenší máme přípravku (k dispozici jsou ministoly), která trénuje ve čtvrtek od
15 do 16 hodin. Tréninky mládeže probíhají
v pondělí od 15.30 do 17 hodin a ve středu
a ve čtvrtek od 16 do 17.30 hodin. Tréninky
vede trenér licence C.
Více na www.mladez.ttcpraha.cz.
Hrajete rádi stolní tenis a nemáte s kým?
Přijďte mezi členy rekreačního oddílu TTC
Praha, kteří hrají vždy v pondělí mezi 17. až 21.
hodinou od září do června. Oddíl má dlouhodobou soutěž jednotlivců ve dvou výkonnostních
skupinách a osmkrát ročně jednorázové turnaje
dvouher i čtyřher. Velké věkové rozmezí i velké
rozmezí výkonnosti. Určitě najdete svého vrstevníka a hráče, s kterým si vyrovnaně zahrajete.
Více na www.ttcpraha.cz.
Masopustní diskotéka
25. 2. 2017 od 17 hodin
V sobotu 25. 2. 2017 od 17 hodin jste zváni na
Masopustní diskotéku. Vstupné 100 Kč dospělí
a 50 Kč děti. Akce je pořádána ve spolupráci
s kulturní komisí MČ Ďáblice. Předprodejní
místa: Centrum stolního tenisu Ďáblice,
Kokořínská 204/28, Praha 8; Komunitní
centrum Ďáblice – VLNA a elektronicky na
www.centrumdablice.cz/predprodej. Proběhne
soutěž o nejlepší masku – dospělou a dětskou
(do 15 let).
Více na www.dablovepraha.cz
a www centrumdablice.cz.
Jarní turnaj mládeže 4. 3. 2017
V sobotu 4. 3. 2017 vás zveme na Jarní turnaj
mládeže. Od 9 hodin začínají kategorie nejmladšího žactva (ročník 2006 a mladší), staršího žactva (ročník 2001 a mladší) a dorostu
(ročník 1999 a mladší). Od 14 hodin kategorie
mladšího žactva (ročník 2004 a mladší). Startovné 100 Kč. Hrají se dvouhry i čtyřhry. Vhodné
pro hráče rekreační a okresní úrovně. Prezence
končí vždy 15 minut před začátkem turnaje.
Více na www.pinevpraze.cz.
Ples stolních tenistů
25. 3. 2017 od 19 hodin
TJ Stolní tenis Praha, z.s. a TTC Praha – KST, z.s.
ve spolupráci s kulturní komisí MČ Ďáblice pod
záštitou Pražského svazu stolního tenisu pořádají 25. 3. 2017 od 19.00 hodin ples stolních
tenistů. K tanci a poslechu bude hrát skupina
Starý šedivý psi. Vstupné: 150 Kč v předprodeji,
200 Kč na místě.
Předprodejní místa: elektronicky na
www.centrumdablice.cz/predprodej;
sekretariát PSST, Zátopkova 100/2, Praha 6 –
Strahov; Komunitní centrum Ďáblice – VLNA;
Centrum Ďáblice – sokolovna, Kokořínská
204/28, Praha 8. Program: tombola, exhibice
a rozhovory s přítomnými osobnostmi stolního
tenisu. Zváni jsou legendární hráči – bývalí
reprezentanti Milan Orlowski, Jindřich Panský,
Jaroslav Staněk a další.
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Zprávy z Ďáblic

Sokolovna v únoru

Pravidelné vyšetření očí
je naprosto zásadní k zachycení zeleného
zákalu a k předcházení nevratných změn.
Objednejte se u Vašeho očního lékaře již
dnes.

Léčebné možnosti
Zelený zákal lze léčit očními kapkami,
laserovým či chirurgickým výkonem.11

Každý ve věku 40 let a více by měl absolvovat pravidelné a detailní oční vyšetření

každé 1-2 roky
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V rámci Světového týdne prevence onemocnění zeleným zákalem
(glaukomem) vám nabízíme vyšetření bez objednání
ve dnech 14. března (úterý) mezi 9 – 13 hodinou
a ve středu 15. března (středa) mezi 16 – 18 hodinou.
Těšíme se na vás
MUDr. Hana Pešková a kolektiv
Osinalická 901/30 – vchod z ulice Mannerova, tel.: 777 882 868

P/GLC/CRGE/EM/160201/CZ

Hvězdárna Ďáblice

Kalendář akcí

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

24. února od 16 hodin – Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví
vydrželo – Obecní dům

Otevírací doba
Únor: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19–21, čtvrtek 13.30–15,30,
19–21, neděle 14–16 hodin.
Březen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19.30–21.30, čtvrtek
13.30–15.30, 19.30–21.30, neděle 14–16 hodin.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
13. 2. MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, PhD.: Rosetta – mise ke kometě.
20. 2. RNDr. Aleš Krejčí, CSc.: Jižní Korea – treky a Buddhové.
13. 3. Ing. Václav Přibáň: Jarní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
20. 3. Ing. Karel Dohnal: Západní Evropa z letadla 2009 – hrady, zámky,
přírodní krásy.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy
v pondělí od 18.30 hodin:
6. a 27. 2. APOLLO 12, APOLLO 14.
6. a 27. 3. APOLLO 15, APOLLO 16.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
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 hodin
za jasného počasí. Přístupné bez objednání.
Březen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30; středa, čtvrtek 19.30–21.30,
neděle 14–16 hodin. V pondělí 6. a 27. 3. 20–21 za jasného počasí.
Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce).
Noční obloha: Měsíc – od 1. do 13. 2., nejlépe okolo 4. 2.;
od 1. do 14. 3., nejlépe okolo 5. 3. Venuše – po celý únor,
17. 2. největší jasnost.
Mars – po celý únor. Merkur – na konci března. Dvojhvězdy, vícenásobné
soustavy – po oba měsíce. Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných
večerů po oba měsíce.
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
V únoru vždy ve středu 18–19 hodin; v první polovině března ve středu
a ve čtvrtek 18.30–19.30 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. 283 910 644.
POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 19. 2. v 10.15 – Odkud svítí sluníčko.
Neděle 19. 3. v 10.15 – Měsíc u krejčího.
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.

25. února od 17 hodin – Masopustní diskotéka –
Centrum Ďáblice – sokolovna, Kokořínská 204/28
1. března od 16 hodin – Vernisáž/prodejní výstava výtvorů dětí
ďáblické ZŠ a MŠ – Centrum Ďáblice – sokolovna
1. března od 19 hodin – 17. veřejné zasedání zastupitelstva –
ZŠ U Parkánu
7. března od 18 hodin – seminář Třídím BIOmateriál – KC Vlna
17. března od 19.30 hodin – Ples fotbalistů –
Centrum Ďáblice – sokolovna

Rezervujte si svůj čas, opět se pouštíme do akce
a hlásíme, že bude PLES. Kvalitní taneční hudba,
bohatá tombola a snad skvělá zábava v ďáblické
sokolovně. Předprodej lístků bude probíhat prostřednictvím fotbalové kantýny, Balounovy restaurace na Růžku, lékárny a také na emailové adrese:
mihalik.lenka@seznam.cz. Těšíme se na Vás!
25. března od 19 hodin – Ples stolních tenistů –
Centrum Ďáblice – sokolovna

Pozvání

Program na únor a březen 2017

25. února od 14 hodin – Masopust – začátek průvodu u Radnice

Komunitní centrum Ďáblice – 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.
17. února od 16 hodin Píšu laskavé psaní (výtvarná dílna, koláž)
21. února od 10 hodin – Miniklub
3. března od 18 hodin – Workshop základů aromaterapie
4. března od 10 hodin – Sobotní dopoledne pro tatínky s dětmi
7. března od 10 hodin – Miniklub
11. března od 9.30 hodin – Tajné zprávy, šifry, kryptografie...
(určeno pro děti od 8 let)

Objevte kouzlo
Aromaterapie
Milé dámy,
srdečně Vás zveme na
workshop Aromaterapie plný vůní, pohody
a poznávání. Dozvíte se
o základních principech
Aromaterapie, seznámíte se s jednotlivými éterickými oleji a praktickými
metodami jejich použití. Společně budeme tvořit vonné kompozice podle
Vašich potřeb a nálad.
Termín: pátek 3. března v 18:00 hod.
Místo konání: Komunitní centrum Ďáblice – VLNA
Příspěvek na materiál 100 Kč.
Počet účastnic omezen. Je nutné se přihlásit na:
dvorak.sim@seznam.cz nebo na tel.: 605 111 552
Lektorky: Jana Fridrichová a Jana Hlavoňková

Těšíme se na Vás, Kulturní komise MČ Praha-Ďáblice a BIODOMOV

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

Renault SCENIC
Rodinný vůz nové generace

Smluvní záruka Renault 5 let / 100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nový Renault
Scenic: spotřeba 3,4–7,4 (l/km), emise CO2 90–130 (g/km); Nový Renault GRAND Scenic: spotřeba 3,4–7,4 (l/km), emise CO2 90–130 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2
jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

5 let záruka
renault.cz

Renault doporučuje
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Sobota
25. února
od 14
do 17 hod.
Průvod masek vychází
ve 14 hodin od Radnice
Kapela Švejk Band,
kejklíři, program
pro děti
a masopustní hody
z Globusu
v Osinalické
ul. před KC Vlna.
Masky vítány!

