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O čem jednala rada městské části
88. jednání dne 8. 1. 2018
Rada MČ po projednání schválila:
• poskytnutí finančního daru Mgr. Bc. Josefu Buchalovi, řediteli ZŠ, a to

ve výši 50 000 Kč, který bude vyplacen z prostředků MČ za úspěšnou
koordinaci provozu školy s proběhnuvší přístavbou a přestavbou
budovy školy.

Rada MČ po projednání souhlasila:
• s bezplatným poskytnutím pozemků SDH Ďáblice na dny 14. – 15. 4.

2018 pro pořádání prvního ročníku soutěže v požárním sportu s tím, 
že po akci budou pozemky uklizeny a uvedeny do původního stavu;

• s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného bře-
mene se společností PREdistribuce, a.s., jejímž předmětem bude zřízení
a vymezení věcného břemene osobní služebnosti pro zajištění provozu
a rozvoje elektroenergetické distribuční soustavy 1kv v rozsahu 30bm
v rámci stavební akce: Praha-Ďáblice, Květnová, nová SS102, za částku
7 500 Kč bez DPH;

• s uzavřením smlouvy příkazní o poskytování právní pomoci se společností
Advokátní kancelář – JUDr. Jan Jiříček (předseda Komise pro projedná-
vání přestupků Mgr. Erika Jiřičková), jejímž předmětem je zajištění odbor-
ných poradenských aktivit a služeb spojených s výkonem funkce předsedy
Komise pro projednávání přestupků za částku 300 Kč za hodinu.

89. jednání dne 22. 1. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s pokračováním projektu Komunitní život v Ďáblicích v letech

2019–2020 pod hlavičkou KC Vlna Ďáblice, z.ú.;
• s odpisem pohledávky vůči P.P. ve výši 20 000 Kč (z 02-03/2017)

nedoplatek nájmu z nebytových prostor Osinalická 1069 (KC Vlna);
• s uzavřením plné moci pro paní Mgr. Simonu Dvořákovou při uzavírání
smluv a jejich dodatků o uměleckém vystoupení; je oprávněna samostatně 

rozhodovat o uzavření jednotlivých smluv a smlouvy podepisovat do výše
rozpočtu komise pro rok 2018; tato plná moc je platná do 31. 10. 2018;

• s vystavením objednávky na zhotovení prováděcí projektové dokumen-
tace od společnosti ORESTA architektura, spol. s r.o. pro provedení
rekonstrukce budovy JSDH a s vystavením objednávky na stavební
zaměření objektu č. p. 765 – budovy HZS a polohopisné a výškopisné
zaměření pozemků od Petra Syrůčka – geodetické práce;

• s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Pražská
plynárenská Distribuce, a.s. za částku 117 Kč bez DPH; předmětem
smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti
energetického vedení o velikosti 2,33 m2 na pozemku parc. č. 1570/1
v k. ú. Praha-Ďáblice (na pozemku je umístěna stavba plynárenského
zařízení – STL plynovod a STL plynovodní přípojky a smlouva zaručuje
právo přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění bezpečného
provozu, údržby a oprav plynárenského zařízení, apod.).

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• vypovězení plné moci (Ing. Radimír Rexa, CSc.) ze dne 24. 3. 2017

k zastupování městské části v otázkách technických a organizačních 
ve věci odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou;

• informaci Ing. Jana Hrdličky o změnách harmonogramu dokončovacích
prací stavby nového obecního domu po zpracování všech vynucených
změn projektu elektro a VZT/klima/topení.

Informace paní tajemnice:
• o možnosti přidělení prostoru pro Klub seniorů;
• o provedené kontrole na čerpání a využití dotací poskytnutých 

MČ Praha-Ďáblice pro jednotku SDH Ďáblice za období 2016 – v kon-
trolovaných oblastech nebyly shledány nedostatky a byly dodržovány
podmínky pro použití veřejných prostředků za daným účelem.

Fitpark Na Znělci 
Ďáblický fitpark „Na Znělci“ realizovaný s finančním přispěním hl. m.
Prahy se už v těchto zimních dnech těší velkému zájmu nejen ďáblických
obyvatel. Vzhledem k lokalitě v okraji Ďáblického háje, v bezprostřední
blízkosti jedné z nejvyužívanějších běžeckých stezek a v blízkosti nově
vybudované cyklostezky, je fitpark navštěvován celou řadou sportovců
i rekreantů z Ďáblic, Kobylis a Dolních Chaber.
Dosud se na katastrálním území Ďáblic nacházely pouze venkovní 
cvičební prvky pro
seniory. I když byly
tyto prvky mezi
seniory velmi oblí-
bené, vnímali jsme
dlouhodobou
poptávku po instalaci
prvků určených pro
intenzivnější cvičení.
Nový fitpark nám
umožňuje zapojit
kromě seniorů i zkušenější sportovce nebo mladší ročníky.
Ale i nemálo akčních seniorů nový fitpark využívá.
Nejbližší venkovní cvičební prvky se nacházejí v „areálu zdraví“ v Ďáblic-
kém háji, přibližně kilometr vzdáleného od ďáblického fitparku. Tyto prvky
jsou natolik intenzivně využívány, že v některé vytížené časy kapacitně
nestačí kvalitně uspokojit poptávku sportovců a rekreantů. Prvky v Ďáblic-
kém háji nejsou zdaleka tak multifunkční jako komplexněji a univerzálněji
pojatý fitpark Na Znělci. Dalšími nespornými výhodami nového fitparku je
umístění v okraji zástavby, kde je pod větší kontrolou a snižuje se tak
šance, že se stane terčem vandalů. Lokalita přispívá i k bezpečnému cvi-
čení s ohledem na možnou rychlou pomoc při zdravotních komplikacích
cvičících a k bezpečnému cvičení samotných žen a starších dětí.
Nový fitpark slouží všem cvičícím bez rozdílu bydliště, věku a kondice.

Martin Tumpach

Místní poplatek ze psů 2018
Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice upozorňuje držitele psů, že již dnes
mohou zaplatit poplatek ze psů pro rok 2018. Poslední termín pro
splnění letošní povinnosti je 31. březen 2018.
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 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,
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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
2017, stejně jako v předešlých dvou letech, podařilo získat díky výborné
práci kolegyně pí Forkové všechny dlužné částky a do roku 2018 vstupuje
naše MČ bez dluhů v pohledávkách za majiteli psů. Za rok 2017 získala
MČ z poplatků celkem částku 123 202 Kč, ze které dle platné vyhlášky
odvedla na Magistrát hl. m. Prahy částku 30 800,50 Kč. Z rozdílu
92 401,50 Kč hradila naše MČ výdaje za odvoz psích exkrementů,
nákupy psích známek a další výdaje spojené s touto agendou. Na vývoz
psích exkrementů firmou Komwag a.s. (probíhající 4x-5x měsíčně) bylo
vynaloženo celkem 110 424 Kč. 
Městská část Praha-Ďáblice žádá majitele psů o výraznější podporu při
zajišťování čistého prostředí zabydlené části v lokalitě MČ Praha-Ďáblice.

Miroslava Koubová, FIO

Navýšení počtu a frekvence svozů
kontejnerů na tříděný odpad
Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty,
bioodpad...) odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztří-
děný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze
opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Recyklace není nic moc
ekologického. Recyklace nechrání životní prostředí, ale přispívá k menší
míře jeho poškozování. Dokáže částečně nahradit některé materiálové
zdroje. Recyklace je technologický proces, z velké míry závislý na ekono-
mice, kterým je možné vytvořit opět materiál přibližně stejné kvality.
Každý Čech vytřídí v průměru 44,8 kg odpadu za rok, což je nezanedba-
telné množství. Sběr odpadu probíhá v Ďáblicích ve speciálních kontejne-
rech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo...).
Těší mě, že je o třídění odpadu stále větší zájem, a rádi bychom vám všem
ekologicky zodpovědným možnosti třídění co nejvíce zjednodušili.
V Ďáblicích máme rovnoměrně rozprostřeno 17 stanovišť nádob
na třídění odpadu. Nádoby na papír jsou vyváženy (dle vytíže-
nosti konkrétní lokality) 2x – 3x týdně, nádoby na plasty 2x –
4x týdně, nádoby na nápojové kartony 1x týdně, nádoby na
sklo 1x za čtyři měsíce a nádoby na kov 1x za 6 měsíců a nově
i na podnět zástupce městské části. Konkrétní dny, kdy je nádoba
vyvážena, lze zjistit ze samolepky na její čelní straně. Vývoz nádob 
zajišťuje v Ďáblicích hl. m. Praha prostřednictvím společnosti AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.
Na naši žádost byla navýšena frekvence svozů u nádob v ulicích
Ďáblická, Na Blatech, Na Terase, U Prefy, Šenovská a na Koníč-
kově náměstí. Také přibyly nádoby na kovový odpad do ulic
Květnová, K Náměstí a Kostelecká. Pro rok 2018 plánujeme zřízení
nového stanoviště v zadní části Blat a plošnou rekonstrukci stanovišť,
včetně estetických a zároveň praktických ohrádek pro nádoby.
Přeplněnost některých nádob často nezpůsobuje nedostatečná frekvence
vývozu, ale nezodpovědný přístup některých lidí. Papírový a plastový
odpad je třeba důkladně sešlápnout. Například do malého kontej-
neru o objemu 110 litrů se dle průzkumu společnosti Ekokom vejde asi
31 nesešlápnutých dvoulitrových lahví – polovina kapacity zůstane
nevyužita. Když se lahve sešlápnou, vejde se jich tam 138. Stejně tak když
budete do kontejneru na papír vyhazovat lepenkovou krabici od vysavače,
je potřeba ji rozložit, aby nezaplnila celý kontejner. Bohužel i někteří živ-
nostníci zneužívají nádob na tříděný odpad určených pro domácnosti
i přesto, že jim od orgánu životního prostředí hrozí pokuta až 300 000 Kč
(§ 66 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech).
Dalším z nešvarů využívání stanovišť nádob na tříděný odpad je zanechá-
vání odpadu mimo nádoby a vandalismus. I když si s nepořádkem kolem
nádob umíme poradit poměrně rychle (většinou na váš podnět – a děku-
jeme za ně), nepůsobí takový nepořádek příliš hezky a může lákat hlo-
davce nebo ho vítr může rozfoukat po velké ploše. Každoročně se nádoby
stávají terčem vandalů. Ať už jde o poškození rozbitím nebo zapálením.
Cena jednoho kontejneru se dle typu pohybuje až kolem dvaceti tisíc
korun a jeho zničení je tak již trestným činem. V případě zapálení může jít
i o obecné ohrožení.

Třiďme odpad a stejně zodpovědně jako k využívání druhotných
surovin přistupujme i k veřejnému prostoru. Prostředí v Ďábli-
cích nevytvářejí jen zákony a nařízení, radnice nebo svozové
firmy a pracovníci úklidu, vytváříme ho i my všichni, kteří tu
žijeme.

Martin Tumpach
Více informací naleznete například na webových stránkách www.eko-

kom.cz, www.trideniodpadu.cz nebo http://dablice.cz/odpady-kontejnery.

Volby prezidenta republiky 2018
Českým prezidentem se stal již podruhé Miloš Zeman. Získal o 2,73 %,
tedy o 152 184 hlasů více než jeho protikandidát Jiří Drahoš. Ten vyhrál
v Praze, krajích Královéhradeckém, Libereckém a Středočeském, 90 %
hlasů získal u Čechů v zahraničí.
Průměrná volební účast byla v 1. kole 61,92 %, ve 2. kole stoupla na
66,60 %. V Praze a na Vysočině přesáhla ve 2. kole hranici 71 %, v Ďábli-
cích byla dokonce 75 %.
Podrobné volební výsledky zveřejnil Český statistický úřad.

Zpracovala Hana Macháňová

Pro srovnání uvádíme celkové výsledky 1. kola prezidentských voleb v %
v Praze 8 v Ďáblicích

Drahoš Jiří BEZPP 33,69 35,87
Zeman Miloš SPO 25,09 19,78
Fischer Pavel BEZPP 13,19 13,18
Horáček Michal BEZPP 10,74 11,09
Hilšer Marek BEZPP 9,25 11,42
Topolánek Mirek BEZPP 5,84 6,59 
Hynek Jiří REAL 1,23 0,98
Hannig Petr Rozumní 0,47 0,54
Kulhánek Vratislav ODA 0,46 0,49

Ve druhém kole získal v Ďáblicích Jiří Drahoš 70,81 %hlasů (Praha 8 – 65,57 %)
a Miloš Zeman 29,18 % hlasů (Praha 8 – 34,42 %).

Okrsek: 27001 – západní polovina obce, volební místnost v Obecním domě
Kandidát    Počty hlasů 1. kolo 2. kolo % hlasů 1. kolo 2. kolo
Topolánek Mirek 54 x 6,38 x
Horáček Michal 91 x 10,75 x
Fischer Pavel 105 x 12,41 x
Hynek Jiří 11 x 1,3 x
Hannig Petr 5 x 0,59 x
Kulhánek Vratislav 1 x 0,11 x
Zeman Miloš 179 260 21,15 30,4
Hilšer Marek 95 x 11,22 x
Drahoš Jiří 305 595 36,05 69,59

Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné Platné
v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasy % 

1. kolo      1 145 848 74,06 848 846 99,76
2. kolo      1 128 856 75,89 856 855 99,88

Okrsek: 27002 – východní polovina obce, volební místnost ve škole
Kandidát    Počty hlasů 1. kolo 2. kolo % hlasů 1. kolo 2. kolo
Topolánek Mirek 66 x 6,77 x
Horáček Michal 111 x 11,39 x
Fischer Pavel 135 x 13,86 x
Hynek Jiří 7 x 0,71 x
Hannig Petr 5 x 0,51 x
Kulhánek Vratislav 8 x 0,82 x
Zeman Miloš 181 287 18,58 28,16
Hilšer Marek 113 x 11,6 x
Drahoš Jiří 348 732 35,72 71,83

Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné Platné
v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasy % 

1. kolo      1 394 979 70,23 979 974 99,49
2. kolo     1 360 1 021 75,07 1 021 1 019 99,80



Ze zápisníku starosty
VÍCE JAK 203 MILIONŮ Kč DO VYŠŠÍ 
KVALITY ŽIVOTA V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
(zpráva o financování projektů ve vztahu 
ke schválenému rozpočtu 2018) 

Rozpočet 2018 je na webových stránkách, 
příjmy Ďáblic v posledních letech stále stoupají
Kompletní schválený rozpočet pro r. 2018 (hlavní rozpočet, rozpočet ved-
lejší hospodářské činnosti – hlavně správa bytů) je jako každý rok veřejně
dostupný na webových stránkách Ďáblic. Hlavním příjmem je tzv.
„dotační vztah k hlavnímu městu Praze“, který v souladu se zákonem
o Praze zajišťuje základní chod městské části, úřadu a správu majetku.
V roce 2016 se starostům podařil opravdový průlom v přeroz-
dělení financí Prahy. Prosadili jsme pro městské části tolik
potřebné navýšení základního příjmu – v našem případě to byl
dvojnásobek! A oproti roku 2017 se podařilo vyjednat ještě další navý-
šení o necelé 2 mil. Kč na celkových cca 21,2 mil. Kč. Naším druhým, a to
mimořádným, příjmem je 10 mil. Kč jako kompenzace za skládku, kterou
dostáváme po mnoha letech vyjednávání na základě nové smlouvy s Pra-
hou. Běžné výdaje (správa obce, úřadu, výkon státní správy) jsou o cca 6
mil. Kč nižší než příjmy. Jsme tedy v kladných číslech, každý rok 
(i při probíhajících investičních akcích a opravách) dosahujeme
úspor a k tomu držíme finanční rezervu 10 mil. Kč.

Stručný finanční přehled 2018
• přesun z rozpočtu hlavního města Prahy = 31,1 mil. Kč
• ostatní příjmy (naše vlastní) = 5,4 mil. Kč
• příjmy rozpočtové celkem = 36,5 mil. Kč
• výdaje běžné (provozní) = 30,7 mil. Kč

Po odečtu výdajů nám na investice zbývá 6 mil. Kč – i přesto
dokážeme v Ďáblicích investovat do nových staveb, majetku
i do sociální oblasti mnohonásobně více – aktuálně to je přes
200 mil. Kč!

Výše uvedené dokládám přehledem vybraných investičních akcí
2017/2018:
1. Přístavba a přestavba budovy školy – 96 mil. Kč
Přístavba nové části budovy, přestavba vnitřního uspořádání školy, nové
třídy včetně venkovních, sborovny, sociální zařízení, výměna oken, nová
kuchyňská linka a technologie, školní knihovna, mnoho nového nábytku,
interaktivní tabule, akustika tříd, společných prostor a tělocvičny, pře-
stavba parkoviště na venkovní školní náměstí a nový bezpečnější vchod
do školy, zvětšení počtu parkovacích míst.
2. Zvýšení bezpečnosti v bezprostředním okolí školy – 
přestavba části ulice U Parkánu
Zvýšený dlážděný povrch komunikace, přechod pro chodce, vybudování
nových krátkodobých parkovacích míst (K+R). Obdobné úpravy připravu-
jeme také v ulici Na Terase. 

3. Multifunkční obecní dům
služeb – 38,2 mil. Kč vynalo-
ženo v r.2017, náklady celkem
cca 58 mil. Kč
Ordinace, společenský sál se záze-
mím, výstavní prostory, úřad, pošta
nebo jiné služby. Ukončení jaro
2018.
4. Budova Komunitního centra
VLNA – cca 11 mil. Kč, sociální

a komunitní program MČ vč. nákupu vybavení cca 3,5 mil. Kč
Výstavba budovy včetně elektronické protipožární ochrany a zabezpečení
proti vloupání a vandalismu, společenská terasa a pobytová střecha/hle-
diště zahradního amfiteátru, 
vsakování dešťových vod. První dva roky činnosti jsou kryty penězi, které
jsme získali z Evropských fondů.
5. „ZAHRADA“: park a sportoviště komunitního centra – 
4,5 mil. Kč

Dvě nová nároží u lékárny a knihovny, odstranění elektro kiosku z pro-
středka chodníku, růžové loubí, nové cesty parkem, zahradní altán, parko-
viště, kovářská branka a vrata, nerezové skluzavky, opičí dráha, vrbová
chýše, ovocný sad, lanová pyramida, terénní úpravy, keře, květinové
záhony, bylinky, jahody atd.
6. Výuková a pobytová zahrada školky a školy – 40 tis. Kč
7. Bezpečnost a opravy na přístupových trasách ke hvězdárně –
6 mil. Kč
Bezpečnostní prahy, přechod Ďáblická, oprava chodníků kolem hvězdárny
(K Ovčínu, Pod hvězdárnou), osvětlení Buližníková/ Skalnická.
8. Cyklostezka/přístupová cesta ke hvězdárně – projektová 
příprava 130 tis. Kč, financování stavby jsme vyjednali pro-
střednictvím fondu rozvoje cyklodopravy – 1,5 mil. Kč
Mlatová cesta od panelové cesty (Na Znělci) ke vchodu do hvězdárny. 
Připravujeme dokončení celé akce vybudováním odstavné plochy 
a bezbariérového napojení cesty na ulici Květnová.
9. FITpark „Na Znělci“ – 0,65 mil. Kč
Popis viz článek na předchozí dvoustraně.
10. Rekonstrukce obecního
bytu na ul. Ďáblická – 
0,23 mil. Kč
11. Rekonstrukce obecního
domu s lékárnou, č.p. 159 –
80 tis. Kč, zadána studie,
odhad celkových nákladů 
15 mil. Kč
12. Bytový dům Akcíz II. –
výstavba startovních 
a chráněných bytů – 
115 tis. Kč, zadána studie,
odhad celkových nákladů 
27 mil. Kč

13. Rozšíření nabídky sportovního areálu SK Ďáblice, výstavba
sportovní haly – cca 20 mil. Kč
Náš projekt má podporu a úspěšně prošel posouzením grantové komise
ZHMP. V březnu budu informovat, zda jednání o zajištění finančního krytí
z fondu rozvoje pražského sportu byla úspěšná.

Miloš Růžička, starosta MČ
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MASOPUST 2018
Po čase vánočního rozjímání jsme dlouho nezaháleli a začali s přípravami
ďáblického Masopustu. Ten letošní, v pořadí již třetí, se konal v sobotu
27. ledna 2018. Úderem 14. hodiny se konečně uklidnilo deštivé počasí
a v zahradě radnice se rozezněl orchestr Ďáblík. Hudba lákala všechny
přítomné k tanci s medvědem, Laufrem, kobylou, nebo třeba krásnou
cikánkou. Masek se sešlo letos opravdu hodně, ručně a pečlivě vyrobe-
ných a originálních. V průvodu navíc přibyly i barevné masopustní klo-
bouky, které vznikly v rukodělné dílně komunitního centra Vlna pod
vedením Veroniky Voráčové. Aby mohl průvod vyrazit, bylo potřeba získat,
dle tradice, nejprve „masopustní právo“, tedy povolení k všeobecnému
veselí a to, jak jinak, než od pana rychtáře.
Posilněny masopustními koláči vyrazily maškary na tradiční obecní
obchůzku. Zpestřením programu bylo i několik kejklířských výstupů. 
Masopustní veselice pokračovala na prostranství před KC Vlna. K dostání
byly zabíjačkové speciality, tradiční koblihy a další dobroty, po kterých se
jen zaprášilo. Hudebním hostem bylo oblíbené Trio Rosti Tvrdíka, jehož
zvučnou basu jsme nakonec tradičně pochovali. Uvidíme se zase za rok
a doufáme, že opět v o něco větším počtu!
Velký dík patří spolku ďáblických pletařek, jejichž šikovné ruce a neutu-
chající píle pomohly vlněnými detaily dozdobit nejeden kostým, a všem
dobrovolníkům (dospělým i dětem), kteří pomáhali s přípravami, organi-
zací a účastnili se průvodu. Děkujeme také firmě Start Production, která
nám dlouhodobě pomáhá s realizací našich kulturních akcí.

Michaela Ničová, foto Pavel Veselý

Fotografie ze života naší městské části najdete na:
www.dablice.cz – Život v Ďáblicích – Fotogalerie

Gratulace jubilantům
Znáte ve svém okolí člověka, který se v letošním roce dožívá 
80, 85, 90 a více let? Členky sociální komise mu k výročí
jeho životního jubilea přijdou osobně poblahopřát a předat
malý dárek, pokud se o tom včas dozvědí. Potřebné údaje 
o jubilantovi můžete poslat e-mailem na adresu
socialni.komise@dablice.cz, nahlásit telefonicky 
na tel. 283 910 723 nebo odevzdat v podatelně úřadu MČ.

Jméno a příjmení jubilanta: .................................................................

Adresa bydliště: ..................................................................................

..........................................................................................................

Datum narození: ................................................................................ 

Telefon jubilanta/kontaktní osoby: ......................................................



Jarní procházka na Pražský hrad 
pro ďáblické seniory 
Rádi bychom pozvali naše seniory na další zajímavou komentovanou pro-
cházku s průvodcem po krásách našeho hlavního města, která se koná
v sobotu 17. března dopoledne a bude trvat přibližně 90 minut.
V rámci naší procházky uslyšíte spoustu legend a zajímavých vyprávění.
Nebudou však chybět ani základní informace o místech, kterými budeme
procházet. Trasa vede z Pohořelce přes Loretánské náměstí na náměstí
Hradčanské. Poté projdeme všechna nádvoří Pražského hradu, uvidíme
Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Starý královský palác a další pamě-
tihodnosti. Naše putování zakončíme u proslulé Daliborky. Dojemná
legenda o loretánských zvoncích, příběh stavitele Černínského paláce,
strhující drama krásné Brigity z Jeleního příkopu, tajemné vyprávění
o podivných zjeveních, která se objevovala ve svatovítské kapli – to vše
vás určitě nenechá klidnými. Náš průvodce vás zavede do míst, která jsou
opředena starým tajemstvím a poutavým způsobem vás seznámí s historií
naší nejvýznamnější kulturní památky. Tempo procházky je uzpůsobeno
tak, aby mu stačili všichni členové výpravy. Zájemci o tuto procházku
po Praze se mohou jako obvykle hlásit v podatelně úřadu MČ
u paní Forkové (tel.: 283 910 723). Kapacita skupiny je maximálně 
30 osob. Sraz účastníků bude v 8.45 hod. na zastávce Květnová.
Pojedeme společně MHD, autobus 103 jede v 8.53 hod. Kdo by chtěl,
může se dostavit rovnou na zastávku tramvaje Pohořelec (směr Bílá
Hora). Průvodce nás tam bude čekat v 10.00 hod. s obrázkem kostlivce.

Na setkání s vámi se těší Jana Kohoutová, sociální komise

Okénko do „klubu seniorů“
Vážení starší spoluobčané, v průběhu ledna 2018 jsme nezahálely 
a zúčastnily se dvou důležitých jednání. 8. ledna tři zástupkyně místní
organizace Senioři České republiky – Ďáblice přednesly na zasedání RMČ
Ďáblice žádost o podporu klubu i o bezplatné zapůjčení stálých prostor ke
společným schůzkám. Informovaly jsme naše radní o plánech organizace
i o možnostech budoucí spolupráce s obcí na zlepšování společenského
a kulturního života seniorů. Domů jsme odcházely s příslibem, že zástupci
obce se budou vážně zabývat realizací tohoto potřebného stálého zázemí
pro naše společná setkání. Další plánovaná schůzka, tentokrát s členkami
sociální komise, proběhla 
23. ledna. Přestože nebu-
deme mít v sociální komisi
své zástupce, dohodly jsme
se na spolupráci při pořá-
dání jarního setkání seniorů
a dalších aktivitách, u kte-
rých chceme být nápo-
mocny k vaší ještě větší
spokojenosti. 
Aby to nevypadalo, že jenom pracujeme, v pátek 12. ledna jsme si
v kavárně komunitního centra pěkně užili první společnou oslavu ledno-
vých jubilantů. Nechyběly narozeninové dorty, buchty, roláda, květiny,
vínečko ani výborná káva, kterou nám připravila děvčata z Vlny. S sebou
jsme si vzali ranec dobré nálady a atmosféra byla úžasná.
Nemohli jsme chybět ani na ďáblickém Masopustu. V sobotu 27. 1. jsme
se již tradičně sešli u ďáblické radnice, kde proběhlo zahájení masopu-
stního veselí. Za patřičného povzbuzování Laufra se nám po několika
pokusech podařilo vyvolat starostu, který po chvilce přemlouvání udělil
průvodu svolení projít obcí. Ďáblická chasa připila na zdar celé akce

domácí slivovicí, masky se pustily do tance, ke kterému jim vyhrávali čle-
nové hudebního spolku Ďáblík. Ochutnali jsme také výborné masopustní
koláče, které mezi návštěvníky Masopustu rozdávala selka. Po několika
dalších zastávkách průvod dorazil k Vlně, kde už švarná děvčata čekala
na návštěvníky, kteří se těšili na ochutnávku zabijačkových pochoutek.
Vůně z opékaných 
jitrnic a jelítek se šířila po celé terase a pivo teklo proudem. K tomu nám
hrálo mužné Trio Rosti Tvrdíka, známé a oblíbené již z předchozích akcí.
Na členy klubu čekal dárek v podobě 50 jitrnic, které nám zakoupila praž-
ská organizace SČR jako dárek k založení nové organizace. Některé jsme
na místě rozkrájeli a nabídli i dalším kolemjdoucím. Velké poděkování
patří členkám klubu v čele s místopředsedkyní Danielou Tůmovou, které
se aktivně podílely na přípravě masopustních masek a mimo jiné uháčko-
valy stovky kytiček, které zdobily kostýmy ďáblické chasy. Tento zimní svá-
tek jsme si náležitě užili a už nyní se těšíme na ten další.
A co nás čeká v nejbližší době? V únoru dovrší svá životní jubilea
hned několika členů a aby bylo dost času na přípravu i oslavu,
setkání proběhne v sobotu 17. 2. od 14. hod. v klubovně Vlny. 
V současné době máme již 40 zapsaných členů. Váš zájem nás těší
a doufáme, že se naše řady budou nadále rozšiřovat. 

Jana Ouředníčková, foto Blanka Šťastná

Vyřezávané betlémy v modlitebně
Církve československé husitské
V adventu a během vánoční doby byly vystaveny v naší modlitebně ručně
vyřezávané betlémy pana Petra Tkadlece, který žije v Plaňanech a do
Ďáblic jezdí za svým synem a jeho rodinou. Figurky hlavních postav, ale
i různých řemeslníků a drobných postaviček, vyřezává s láskou a nadše-
ním. Začtěme se do vyprávění o jeho inspiraci.
Kolem roku 1980, tedy před 38 lety, jej inspiroval k vyřezání prvního bet-
lému tchán, který rád pracoval se dřevem. Mohl proto poskytnout pod-
statnou věc, a to lipové dřevo. Oba se pustili do vyřezávání prvních
figurek bez předchozích zkušeností. Chtěli dotvořit rodinnou vánoční
atmosféru ručně vyřezávaným betlémem, a to byla tehdy hlavní motivace.
Pan Tkadlec postupně svůj zájem o vyřezávání betlémů rozvíjel. Inspiroval
se Třebechovickým betlémem,
o kterém vyšla publikace, a pří-
bramskými jesličkami, které
vyšly tiskem na papíru k vystři-
žení. V řezbě se snažil napodo-
bit figurky a jejich výjevy.
Nákresy přenesl přes kopíro-
vací papír na destičky z lipo-
vého dřeva, vyřezal
lupenkovou pilkou a dlátky dotvořil reliéf. Tělíčka postaviček se vyřezávala
snadno, ale těžší bylo vtisknout jednotlivým postavám výraz v obličeji.
Postupně se zdokonaloval i v tomto již náročnějším výtvarném pojetí. 
Betlémy dotvářejí i vyřezané rostliny a stromy, listnaté a jehličnaté. 
Každý řezbář si vytvoří vlastní způsob zpodobnění. Dnes je pro něj jednou
z dalších inspirací internet, kde se dají najít opravdová veledíla betlémář-
ského umění.
K opracování dřeva slouží dlátka různých tvarů, rašpličky, smirkový papír
a nově i mikrobruska, do které se dají upnout nejrůznější brusné kotoučky
a frézky. Když je postavička vyřezaná, buď se koloruje barvami, nebo se
ponechá v přírodní barvě. Ale v každém případě se musí povrch chránit
nátěrem. Když se použijí akvarelové barvy, jsou vidět léta dřeva. Akrylové
barvy zase více kryjí. Pokud je postavička nebo stromek takto připravený
a důkladně vyschlý, povrch se ještě ošetří včelím voskem, nebo matným
nitrocelulózovým lakem. Vše se hadříkem vyleští.
Pan Tkadlec vyznává, že práce se dřevem je pěkná a obohacující. V létě
venku ve stínu stromu, v zimě v kuchyni pod prsty vznikne postavička,
strom nebo obydlí. Je to tvořivá práce, do které člověk vkládá řemeslné
a výtvarné schopnosti, aby vznikl betlém, který udělá radost lidem a při-
pomene jim biblický příběh. Je to také krásná relaxace a příjemně strá-
vený čas pro člověka v důchodovém věku.

Renata Wesleyová, farářka
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Den otevřených dveří v ďáblické 
MŠ a ZŠ ve čtvrtek 22. února 2018
V mateřské škole (Kučerové 532/26, Praha-Ďáblice) pro rodiče 
budoucích předškoláků:
• od 16 do 17.30 hodin ve žluté budově mateřské školy.
V základní škole (U Parkánu 17/11, Praha-Ďáblice) pro rodiče 
budoucích prvňáčků:
• v 9 a v 16 hodin komentované prohlídky školy s průvodcem. 
Sraz v uvedenou dobu na recepci.
• 2.–4. vyučovací hodinu (8.55–11.40 hodin) náslechy v nabídnutých
vyučovacích hodinách.
Zápis do mateřské školy proběhne 10. května 2018
od 14 do 19 hodin v červené budově MŠ, přičemž žádosti o přijetí
budou v MŠ vydávány dne 19. dubna od 8 do 13 a od 
15 do 17 hodin a dne 20. dubna od 8 do 13 hodin.
Zápis do 1. ročníku základní školy se koná 9. a 10. dubna 2018,
přičemž registrace spojená s vydáním přihlášky k zápisu a domluvením
přesné hodiny zápisu se uskuteční v pracovních dnech 
od 23. do 28. března.
Podrobnější informace a kritéria k přijímání dětí do MŠ a žáků 
do 1. ročníku ZŠ budou zveřejněny v první polovině měsíce března 
na www.skoladablice.cz a na vývěsních místech MŠ a ZŠ.

Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

Ve školce máme nové Ptáčky
Všechny loňské děti ze třídy Ptáčků nastoupily 1. září do ZŠ, a tak se
s novým školním rokem do naší třídy slétli Ptáčkové noví, a to nejmladší
dětičky z celé školky.
V životě těchto našich nejmenších tak nastala první velká změna
a vlastně i zkouška, jak zvládnou pobyt v cizím prostředí, s cizími dětmi,
a hlavně bez maminky. Jak to tak bývá, některé děti si zvykly a přijaly nás,
kamarády i nové prostředí třídy snadno a bez větších problémů. Je ale
i vývojově přirozené, že některé děti ve 3 letech nejsou zcela připravené
na odloučení od maminky a rušné prostředí ve větší skupině dětí. Postu-
pem času však začaly i tyto děti pozvolna přijímat nové místo svého
pobytu za své. Nyní už všichni naši Ptáčci, každý den při ranním kroužku,
radostně probouzejí říkankou našeho skřítka Vítka, abychom se všichni
společně přivítali, skřítečka pochovali, trochu si povídali, zazpívali 
a dobrou náladu měli. 
V prosinci, s příchodem Vánoc, čekalo na naše malé Ptáčky ještě jedno
POPRVÉ v jejich životě a tím bylo první vystoupení na vánoční besídce.
Pro některé děti nebylo vůbec jednoduché emocionálně zvládnout tuto
novou situaci s tolika lidmi ve třídě najednou. Přestože se děti těšily, až
rodiče přijdou, když přišel čas vystoupení, pohled na velké obecenstvo
udělal své. Objevily se slzičky a z některých vystupujících se nakonec stali
diváci v náruči maminky. Nakonec malí umělci sklidili velký potlesk
a uznání. Pak už si s rodiči běželi užívat mlsání vánočního cukroví nape-
čeného od maminek a zdobení perníkového svícínku, který měl každý při-
pravený ze společného pečení ve třídě. Po Vánocích na děti ještě čekala
nadílka od Ježíška pod stromečkem ve třídě.

Za ďáblickou školu Iveta Fraňková, učitelka MŠ – třída Ptáčci

Solná jeskyně
Pravidelný cyklus ozdravného pobytu pořádá naše školní družina již
sedmým rokem. Cyklus pobytů v solné jeskyni zahájili, již v listopadu

2017, přihlášení žáci ze třetí
třídy. Po pěti pobytech je vystří-
dali druháčci. První třídu cesta
do letňanské solné jeskyně
teprve čeká, začnou v únoru.
Prostředí solné jeskyně je velmi
příjemné. Uchvátí nás krápníky
ze soli, tlumené světlo a čisté,
bílé kousky soli na zemi. Děti si
zde mohou stavět hromádky
a přenášet je z místa na místo
a se solí si pohrát. Jóga,
masáže jejich malých nožek
a cvičení je osvěží nejen
fyzicky, ale i psychicky. Po
hodině pobytu jedeme domů
zase zdravější a veselejší. Tento
pobyt dětem nejen prospívá

zdravotně, ale je i dobrou zábavou. Po poslední hodině se jim opravdu
nechtělo domů a končily pobyt slovíčky „néé, my chceme ještě“. 
Teď už to je, milí rodiče, jen na vás...

Za vychovatelky ŠD Zdeňka Tačovská

Prvňáčci v ďáblické knihovně
Koncem ledna jsme se s dětmi vypravili do místní ďáblické knihovny pro-
zkoumat, co zajímavého knihovna nabízí pro děti. Paní knihovnice byla
velmi milá a vstřícná, s mnoha dětmi se už znala, protože se zde byly podí-
vat již se školkou. A tak nyní
děti odpovídaly na otázky, jak
to v takové knihovně chodí. 
Pro dětské čtenáře je vyhrazena
samostatná místnost, naše
setkání probíhalo a naše děti si
hned plánovaly, jak se do kni-
hovny přihlásí a co všechno si
půjčí. Na odchodu jsme se lou-
čili slibem, že paní knihovnici
doneseme obrázky skřítka kni-
hožrouta, které spolu namalu-
jeme v družině. Jak se dětem
povedou, budeme pozorovat
na ohlasech čtenářů knihovny,
kde budou ty nejhezčí obrázky
vystaveny.
A protože jsme se se školní
družinou i v letošním školním roce zapojili do projektu Celé Česko čte
dětem, už teď se těšíme, jak společně budeme v dětech probouzet pěkný
vztah ke knížkám, příběhům a podporovat dětskou fantazii.

Za ďáblickou školy vychovatelky prvních tříd

Zveme rodiče dětí narozených v roce 2017 a 2018 
na slavnostní přivítání nových občánků Ďáblic,
které se uskuteční 23. května v 15:30 hod. Místo konání bude upřesněno.
Přihlásit se můžete do 25. 4. e-mailem na: socialni.komise@dablice.cz
nebo osobně v podatelně úřadu naší městské části. Do přihlášky, prosíme,
uveďte jméno dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště a kontakt
na rodiče. Podmínkou účasti na této slavnosti je trvalé bydliště dítěte 
na území Ďáblic. Těšíme se na setkání s Vámi! 

Členky sociální komise MČ Praha-Ďáblice



úterý 20. února od 19 hodin Cestovatelská přednáška 
Povídání s Martinem Tumpachem (nejen) o cestě Ruskem 
Ztracené české vesnice v ruské Sibiři, transsibiřská magistrála, Čečensko. 

Vstupné - ZDARMA.

čtvrtek 22. února od 19 hodin Improshow 
Nečekané zápletky, napětí i zábava, a hlavně ten pravý divadelní adrenalin!
Krátké improvizace na divácké podněty. Hrají studenti SŠ i VŠ a jejich učitelé

pondělí 26. února od 17 hodin Na zdravé vlně 
Osobní konzultace s výživovou poradkyní a diagnostika tělesné skladby.

Registrace nutná.

pátek 2. března od 19.30 hodin Party wave s Ups & Downs
S touto skvělou pop/rock cover kapelou si 
vychutnáte ty nejlepší hity nejen z 90. let!

Vstupné - dobrovolné. 

čtvrtek 8. března od 17 hodin Vlna ženám aneb MDŽ v kavárně
Milé dámy, přijďte oslavit svůj svátek! Připravili jsme pro vás zdarma kurz líčení a péče 
o pleť, měření tělesné skladby a výživové poradenství. A samozřejmě pak můžete zahřešit 
kafíčkem a dortíkem!

sobota 10. března od 15 hodin Velikonoční dílnička a divadýlko pro děti
Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce

Co je to ta škaredá středa? Proč je čtvrtek zelený a proč se 
tak dlouho drží půst? Pohádka plná velikonočních vajíček, 
pomlázek, mazanců a legrace.
Vstupné - 40,- Kč. 

čtvrtek 15. března od 19 hodin Pub Quiz - Zábavný vědomostní kvíz 
Přijďte prověřit své znalosti a poměřit se se svými známými.

Vstupné - 50,- Kč.

úterý 20. března od 19 hodin Cestovatelská přednáška - více info na webu a v příštím čísle.

čtvrtek 22. března od 10 hodin Na zdravé vlně 
Beseda o zdravém a vyváženém stravování nastávajících maminek a dětí do 3 let.

Registrace nutná.

pátek 23. března od 19 hodin Noc s Andersenem aneb pohádkový večírek! 
Soutěžní kvíz, workshop plný pohádek, divadýlko, které si děti samy zahrají, nebude chybět 
čtení a pořádná legrace.  Akci připravujeme ve spolupráci s Obecní knihovnou Ďáblice.

Registrace nutná.

neděle 25. března od 15 hodin Na zdravé vlně 
Beseda o zdravém a vyváženém stravování pro děti ve věku 3-6 let s workshopem, 
ve kterém se děti naučí připravit si zdravou svačinku.

Registrace nutná.

pátek 2. března od 1od 1eb a. ř zn2pátek



Projekt

každé pondělí od 14 hodin
Deskohraní 
Přidejte se k nám a přijďte si společně zahrát různé deskové 
a karetní hry. Třeba nás naučíte mariáš!

každou středu od 16 hodin
Šikovné ruce 
Dáte si kafíčko a v příjemné společnosti budete tvořit krásné věci 
metodami našich babiček, nebo nás naučíte něco nového.

úterý 27. února od 17 hodin
Rukodělná dílna v Obecním domě

V hlavní roli pírko - Vyrobte si s námi originální lapač snů!

úterý 6. března od 16 hodin

Trénuj hlavu, trénuj tělo
Registrace nutná.

Další termíny: 3. 4., 17. 4., 15. 5., 29. 5., 5. 6.

úterý 13. března od 18 hodin Duševní hygiena pro seniory

úterý 27. března od 17 hodin
Rukodělná dílna v Obecním domě

V hlavní roli Velikonoce
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Ďáblický uličník –
17. část
Nelahozeveská
Ulice vznikla a byla pojmenována v r. 2003
podle středočeské obce Nelahozeves ležící ve
Středočeském kraji, okres Mělník, a spadající
pod obec s rozšířenou působností Kralupy nad
Vltavou (Kralupy byly vlastnictvím Křižovníků
s červenou hvězdou od 1. poloviny 13. století
s dočasnými přestávkami až do poloviny 
19. století – viz ulice Lobečská). Ulice se
nachází v západní části obce nazvané ve stabil-
ním katastru K Chabrům. Při pohledu na mapu
stabilního katastru z r. 1842 je zřejmé, že kopí-
ruje hranici mezi bývalým polem č. 412, patřící
tehdy ke statku čp. 21, a č. 415, patřící k use-
dlosti čp. 3. V r. 2003 byla stavebně dokončena
okružní křižovatka ulic Hřenská a Šenovská,
včetně jejího zaústění do lokality rodinných
domů tehdy nazývané Pod Ďáblickým hájem
(investor Central Group). Na zasedání zastupi-
telstva MČ Praha-Ďáblice konaném dne 30. 9.
2003 pak byly schváleny nové názvy ulic vzni-
klých při realizaci tohoto projektu: Borotická,
Dražetická, Humenecká, Županovická 
a Nelahozeveská.
Městečko Nelahozeves leží na řece Vltavě
necelé čtyři kilometry severně od Kralup nad
Vltavou a asi 25 kilometrů vzdušnou čarou od
Prahy. Odtud je dobře přístupné díky železniční
trati vedoucí směrem na Drážďany zbudované
v roce 1851. Nejstarší dochovaná písemná
zpráva o Nelahozevsi pochází z roku 1352.
Jméno dostala ves snad po svém zakladateli
Nelahodovi. Další podoby názvu byly Nelaho-
dova Ves, Nalehozeves, Nalezoves či německy
Mühlhausen. Původně náležela Nelahozeves
českému knížeti, vedla přes ni frekventovaná
Srbská stezka směřující z Prahy do Míšenska
(Praha–Roztoky–Kralupy n. Vltavou–Nelahoze-
ves–Roudnice nad Labem–Doksany–Terezín–
Lovosice–Řehlovice–Trmice–Ústí n.Labem–
Chabařovice–Chlumec–Telnice–Petrovice–Dráž-
ďany). Koncem 14. století patřila ves s tvrzí,
dvěma poplužními dvory a farním kostelem sv.
Ondřeje kapitule sv. Víta. Na řece Vltavě stával
mlýn připomínaný poprvé v roce 1395. Roku
1466 zapsal král Jiří z Poděbrad statek Nelaho-
zeves Řehořovi z Heimburka jako odměnu za
jeho zásluhy, v roce 1544 dal král Ferdinand
I. Nelahozeves za zásluhy dědičně Florianovi
Gryspeku z Gryspachu. Ten vybudoval na skal-
naté vyvýšenině na levém břehu řeky Vltavy
zámek. Po smrti dědiců koupila roku 1623
zadlužené nelahozeveské panství Polyxena
z Lobkovic a v majetku Lobkoviců zůstalo až do
zániku patrimoniální správy. Zámek byl v letech
1621 a 1648 vypleněn vojskem a v roce 1914
poničen požárem. Nelahozeves obsadila po
ukončení druhé světové války posádka Rudé
armády a v roce 1946 byla na lobkovických
panstvích zavedena národní správa. Roku 1949
byl zámek v Nelahozevsi prohlášen za státní
kulturní majetek a byla sem přivezena z vojen-

sky obsazeného roudnického zámku nejcennější
část lobkovických sbírek, roudnická zámecká
galerie. O sbírkové fondy se staralo Středočeské
středisko památkové péče a ochrany přírody,
které působilo na zámku od roku 1949. 
Koncem roku 1992 byl zámek v restituci navrá-
cen Lobkovicům.
Od r. 2013 se na část nelahozevského katastrál-
ního území rozšířila skládka Uhy, kterou vlastní
společnost FCC Česká republika, s.r.o., dříve
.A.S.A., tedy společnost, která je provozovate-
lem i ďáblické skládky. Podobně jako občané
v Ďáblicích i občané Nelahozevsi v referendu
souhlasili se skládkou s vidinou dodatečných
příjmů do obecní pokladny. Stejnou úlohu jako
ďáblický Spolek pro Ďáblice má i nelahozeveské
Občanské sdružení Nelahozeves, které monito-
ruje skládku a informuje občany o problémech
se skládkováním.

Osinalická
Ulice se původně jmenovala Prostřední a je
zakreslená už ve skice stabilního katastru obce
Ďáblice z r. 1842. Na seznamu k 30. 7. 1857
poprvé zaknihovaných obecních pozemků je
pod číslem 488 uvedena jako polní cesta
(pozn.: byla zaknihována i jedna obecní stavba
– čp. 16, která se podle skici nacházela vedle
rybníčku na návsi u čp. 17; mohla sloužit jako
škola nebo jako pastouška). Tato polní cesta
vedla přesně v trase dnešní ulice od „náměs-
tíčka“ v ulici Na Terase (viz) ke křižovatce
s Hřenskou a dále pokračovala na východ po
trase dnešní Hřenské až k Ďáblické. Název ulice
Prostřední mohl vyjadřovat polohu k sousedním
rovnoběžným ulicím – Květnové (tehdy Ládev-
ské) a Ďáblické (Pražské), ale mohl vzniknout
i v souvislosti s názvem pole „Prostřední“ 
(Mittler feld) uváděným v gruntovních knihách

– v roce 1654 (berní rula) patřilo toto pole hos-
podáři Jiříku Macháčkovi a v r. 1714 ho obho-
spodařoval Tomáš ml. Vojáček. Podle mapy
Výškopisný plán hlavního města Prahy s okolím
1920-1924 byly ve 20. letech minulého století
podél západní strany ulice už postaveny domky
až ke Kokořínské. Po připojení Ďáblic k Praze
musel být název změněn, protože ulice Pro-
střední existuje od r. 1930 v Praze 4 – Michli.
Ďáblická ulice byla proto v r. 1971 přejmeno-
vána podle obce Osinalice ležící severně od
Prahy na Mělnicku.
Vesnici Osinalice najdeme v krásné krajině
v centrální části chráněné krajinné oblasti Koko-
řínsko na dně pramenné pánve v místě styku
čtyř údolí. S výjimkou nejbližšího okolí vsi se
zahradami a loukami je okolní krajina souvisle
zalesněná, prostoupená hlubokými pískovco-
vými doly se skalnatými svahy. Osinalice jsou
typicky lánovou vsí s lineárně řazenou zástav-
bou kolem komunikace a potoka, vrcholně stře-
dověkého původu, prvně zmiňované v roce
1396. V roce 1407 je vlastnil hrad Houska, je
tedy pravděpodobné, že vznikly někdy ve 14.
století během velké kolonizační aktivity Berků
z Dubé. Za třicetileté války celé území vypálili
a vyplenili Švédové. Značnou prosperitu vsi
v 18. a 19. století přineslo dnes již zcela zaniklé
chmelařství. Před druhou světovou válkou byly
Osinalice známým výletním místem. Dnes jsou
malou rekreační vesničkou s chovem koní, ve
které trvale žije asi 11 lidí. Díky rekreačnímu
využití se ve vsi dochovalo množství lidových
staveb z doby od konce 18. století do první tře-
tiny 20. století. Kromě roubených stavení je zde
k vidění pozdně barokní kaple postavená v roce
1766. Obcí prochází turistická a běžecká trasa.

Jana Rexová. Celý článek i s odkazy najdete 
na http://dablice.cz/dablicky-ulicnik



Kalendář akcí
20. února od 19 hodin – Martin Tumpach – Rusko 
(cestovatelská přednáška) – KC Vlna

22. února od 19 hodin – Stře.L.I – utkání středoškolské ligy 
v divadelní improvizaci – KC Vlna

26. února od 17 hodin – Bezplatná diagnostika tělesné skladby,
setkání s výživovou poradkyní (v rámci projektu Na zdravé vlně) –
KC Vlna

27. února od 17 hodin – V hlavní roli pírko – originální lapač snů
(rukodělná dílna) – Obecní dům

2. března od 19.30 hodin – Ups & Downs (retro večer) – KC Vlna

6. března od 16 hodin – Trénuj hlavu, trénuj tělo (kurz pro seniory)
– Obecní dům

8. března od 17 hodin – Vlna ženám aneb MDŽ v kavárně – 
KC Vlna

9. března od 19.30 hodin – Ples fotbalistů – Centrum Ďáblice – 
sokolovna

10. března od 16 hodin – Jak kašpárek s Kalupinkou slavili 
Velikonoce – divadlo Kasperle (divadýlko pro děti) – KC Vlna

13. března od 18 hodin – Duševní hygiena pro seniory – KC Vlna

15. března od 19 hodin – PubQuiz – KC Vlna 

každé pondělí od 14 do 16 hodin – Stolní hry pro všechny 
generace – KC Vlna

Centrum Ďáblice – sokolovna
Středa 14. února od 18.00 hodin Jarní turnaj čtyřher stolního
tenisu. Systém turnaje rekreační úrovně bude zvolen podle počtu 
účastníků.
Sobota 24. února od 10.00 hodin Střelecké závody pro děti. 
Střílí se vzduchovkami pořadatele.
Sobota 24. února 14.00 hodin Závody RC modelů aut 
na vysílačku pro děti. Jede se auty pořadatele.
Sobota 17. března od 19.00 Ples stolních tenistů. 
K tanci a poslechu hraje kapela Splašená kráva.

Pronajímáme sál 300 m2 s pódiem 50 m2 na kulturní akce a oslavy.
Centrum stolního tenisu Ďáblice je otevřeno i pro veřejnost – možnost
hodinového pronájmu stolu přes online rezervační systém. Volno pro
veřejnost zejména ve středu a v neděli odpoledne. Možnost pronájmu
herny stolního tenisu na podnikové turnaje.
Kontakt: Ing. Miloslav Fuček – 727 834 421 (www.centrumdablice.cz,
www.centrumstolnihotenisu.cz, www.mladez.ttcpraha.cz,
www.ttcpraha.cz, www.pinecvpraze.cz – turnaje pro děti a mládež)
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Hvězdárna Ďáblice 
Pod hvězdárnou 768, Praha 8, tel.: 283 910 644 
e-mail: hvězdárna. dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program na únor a březen
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. Velikonoční prázdniny
čtvrtek 29. 3. 10–12, 13.30–15.30 hodin.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí
od 18.30 hodin:
12. 2. Milan Halousek: Columbia STS–107: Cesta bez návratu! (15. výročí)
26. 2. RNDr. Jiří Jiránek, CSc.: Novým Zélandem od severu k jihu.
12. 3. Petr Adámek: Jarní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty. 
19. 3. Magdalena Radostová: Vietnam s vůní koriandru.
26. 3. prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.: Relativistické stáčení perihelia
Merkuru pod drobnohledem

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí 
od 18.30 hodin:
5. a 19. 2.: Apollo 12, Apollo 14.
5. 3. Apollo 15, Apollo 16.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Únor: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 19–21, neděle 
14–16 hodin. Pondělí 5. a 19. 2. 20–21 a v neděli 18. 2. 11–12 hodin 
za jasného počasí! Přístupné bez objednání.
Březen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, 18–21, středa, čtvrtek 19.30–
21.30, neděle 14–16 hodin. Velikonoční prázdniny čtvrtek 29. 3. 10–12,
13.30–15.30 hodin. Pondělí 5. a 12. 3. 20–21 za jasného počasí! 

POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 18. 2. v 10.15 hodin – Odkud svítí sluníčko.
Neděle 18. 3. v 10.15 hodin – Měsíc u krejčího.
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce, příp. Venuše.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 
Čtvrtek 29. 3. otevírací doba 10–12, 13.30–15.30 hodin.
10.15 hodin O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici (pohádka). 
11–12, 13.30–15.30 hodin 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
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...s balíčkem SAFETY ZDARMA.

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 vozů CITIGO, FABIA, RAPID a OCTAVIA: 3,9–6,8 l/100km, 82–158 g/km.

Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Foto je ilustrativní. 

Akce platí do 30. 6 . 2018 nebo do vyprodání zásob. Slevy a akční nabídky se nesčítají.

Více informací se dozvíte na www.porsche-prosek.cz

K modelům CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA a SUPERB získáte výhodné benefi ty v podobě 
povinné výbavy, přihlášení vozu na SPZ, 10% zvýhodnění na servis, 0% spoluúčast na povinné 
a havarijní pojištění a mnoho dalších výhod. 

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
 
PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12, 182 00 Praha 8, Tel.: 286 001 711
skoda.prosek@porsche.cz, www.porsche-prosek.cz

CESTUJTE

 BEZ OBAV

Při pořízení vozu ŠKODA získáte výhodný balíček SAFETY ZDARMA.


