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1. Nejdůležitější události ďáblického roku 2017 

 
Změna na postu tajemníka MČ Praha-Ďáblice 

Po třech letech práce na vlastní žádost v dubnu opustil radnici 

tajemník RNDr. Michal Traurig. Na jeho místo po výběrovém řízení 

nastoupila v květnu Mgr. Renata Henych. Více v kapitole 3. 

 

Stavební akce 

V průběhu prvního pololetí pokračovala přestavba a přístavba 

základní školy tak, aby se po letních prázdninách otevřela „v novém“. 

6. října byla slavnostně znovuotevřena a rozsáhlá rekonstrukce i nová 

přístavba se všem návštěvníkům dne otevřených dveří velmi líbily. 

Na budoucím ďáblickém náměstí mezi ulicemi Hořínecká a Osinalická 

se staví nový Obecní dům. Krásná dřevěná konstrukce během stavby 

přitahovala pozornost mnoha z nás. Díky jednáním našeho starosty Ing. 

Miloše Růžičky na Magistrátu hl. m. Prahy byla většina peněz potřebných 

na tyto významné stavební akce získána z dotací. Více se dočtete 

v kapitolách 5, 8 a 11. 

 

Komunitní centrum VLNA 

Na jaře proběhla změna provozovatele v KC Vlna. Po Petře Pekárkové 

převzaly štafetu Michaela Ničová a Lucie Sandrová a Vlna začala i díky 

grantu z Evropské unie naplno „žít“. Jak je vidět i v přehledu akcí (na konci 

této kroniky), málokdy se nám dařilo být večer doma. 

Při zářijové akci Zažít město jinak byla slavnostně otevřena i přilehlá 

komunitní zahrada s novými herními prvky. Vypadá to, že v Ďáblicích se už 

nikdo nudit nemůže. Více se dočtete v kapitolách 10 a 16 (Kalendář akcí; 

Pozvánky na akce). 
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2. Ďáblice 2017 – přehled 

Počet obyvatel k 1. 1.:    3 612 

Počet obyvatel k 31. 12.:  3 615 

Narozené dětí:      31 

Zesnulí:        28 

Sňatky:         16 

Rozvody:        6 

 

Rada MČ: 

Ing. Miloš Růžička – starosta 

Ing. Mgr. Martin Tumpach – místostarosta 

Tatjana Dohnalová – radní 

Ing. Tomáš Dvořák – radní 

Markéta Stránská – radní 

 

Zastupitelstvo MČ: 

Mgr. Bouzková Markéta 

Tatjana Dohnalová 

Ing. Tomáš Dvořák 

Mgr. Simona Dvořáková 

Ing. Tomáš Kužma - zemřel 

Martin Lonek 

Ing. Pavel Niebauer 

Ing. Miloš Růžička 

Norbert Rybář – od 13. 9. 

Jitka Schmiedová – rezignace 22. 6. 

Mgr. Michal Soukup 

Markéta Stránská 

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D. 

Jitka Tomková – od 21. 6. 

Mgr. Barbara Tranová 

Ing. Mgr. Martin Tumpach 

Ing. Jiří Zajíček 
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3. Úřad a samospráva MČ 

Poděkování panu Michalovi Traurigovi 

Po cca třech letech velmi profesionální práce pro Ďáblice opouští MČ 

Praha – Ďáblice z funkce tajemníka úřadu RNDr. Michal Traurig. Po celou tu 

dobu byl velkou oporou jak mně, tak celé radě i zastupitelstvu naší městské 

části. Pomohl mi dokončit reorganizaci ÚMČ a podstatným způsobem zvýšit 

kvalitu služeb úřadu nabízených občanům, zastupitelům a spolupracujícím 

organizacím.  

Pan Traurig odchází na vlastní žádost a opouští oblast státní správy a 

samosprávy. Minimálně na přechodnou dobu ale zůstává naším externím 

spolupracovníkem. Rád bych mu ještě touto veřejnou cestou poděkoval za 

zajímavou spolupráci a popřál mu v dalším pracovním i osobním životě jen 

vše dobré. DĚKUJEME! 

 Miloš Růžička (ĎZ 03/2017) 

Rok se s rokem sešel 

Je tomu rok, kdy jsem byl zastupitelstvem zvolen do funkce 

místostarosty. 

Znamenalo to pro mě opustit dosavadní zaměstnání, ve kterém jsem byl 

spokojen, zvyknout si na nové prostředí i novou pracovní náplň. Nicméně 

chopit se této funkce pro mě bylo velkou osobní i profesní výzvou. Jistou 

výhodou pro mě byla zkušenost se správou veřejných prostranství 

i s komunikací s úřady. Měl jsem tak rámcovou představu toho, co mě čeká. 

I po roce ale výkon funkce místostarosty nezačíná postrádat překvapení, 

zcela nové situace a neobvyklá jednání. Kontaktuje a navštěvuje mne celá 

paleta typů lidí, od těch konstruktivních, hledajících možnosti, po ukřičené 

hulváty. Mou pracovnou prošli bezdomovci i jednatelé velkých 

developerských firem. Podnikatelé i maminky na mateřské... Cítím se být 

zástupcem všech a dle svých možností vždy nabídnout pomoc. Hledal jsem 

řešení problémů od zapomenuté nabíječky na starý mobil jedné ďáblické 
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babičky, přes mrtvého kohouta zavěšeného na kříži u ďáblické hvězdárny, 

po optimalizaci celkové dopravní koncepce v Ďáblicích (kde je stále prostor 

pro zlepšení). Na spoustu problémů nemám a ani nemůžu mít instantní 

řešení. I tak na ně nerezignuji a vymýšlím cesty a řešení v dlouhodobějším 

časovém horizontu. Pak mi udělá radost každý opravený výtluk, dopravní či 

stavební změna protlačená přes všechny připomínkující subjekty, 

optimalizovaný systém, nově zavedená služba, každý obyvatel Ďáblic 

s úsměvem na tváři... 

Větší část mé práce je běžná úřednická agenda spojená s vydáváním 

stanovisek, tu k tomu, tu k něčemu jinému. Zde mi bývají oporou i odborné 

komise složené právě z vás, Ďábličáků (a zde je prostor i pro další aktivní 

lidi, kterým nejsou Ďáblice lhostejné). Dostávám se i mimo radnici při 

vyjednávání na úřadech a institucích, účastech na kontrolních dnech a 

prohlídkách nebo při prověřování podnětů vznesených na úřad. V tu chvíli 

mi věrným pomocníkem bývá černá koloběžka. 

Děkuji všem za důvěru i za shovívavost v případech, kdy řešení problému 

trvá o něco déle, nebo v krajním případě není v našich silách. Bohužel 

nastávají i situace, kdy jsou sdělené potřeby obyvatel Ďáblic vyloženě 

protichůdné. 

Věřte, že celý tým z naší radnice dělá všechno pro to, abyste se zde cítili 

spokojeně. 

Martin Tumpach, místostarosta (ĎZ 03/2017) 

Ze zápisníku starosty  

Starosta nově jmenoval do funkce tajemníka úřadu MČ Praha-Ďáblice paní 

Renatu Henych 

Minule jsem poděkoval bývalému tajemníkovi panu RNDr. Michalu 

Traurigovi za zajímavou, pro Ďáblice užitečnou spolupráci a popřál mu 

v dalším pracovním i osobním životě jen vše dobré. 

Nyní bych vám chtěl oznámit, že funkce tajemníka úřadu je opět a 

plnohodnotně obsazena. K datu 1. 5. 2017 jsem do funkce jmenoval paní 

Mgr. Renatu Henych a také touto cestou jí přeji pevné zdraví a mnoho 
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spokojenosti při její velmi náročné a odpovědné práci pro Ďáblice. Doufám, 

že se jí u nás bude líbit. 

Připojuji několik základních informací o jejích pracovních zkušenostech: 

Paní Mgr. Renata Henych vystudovala Filozofickou fakultu UK Praha, obor 

sociologie. Ve státní správě a samosprávě pracuje od roku 1990 v různých 

pozicích od vedoucího kanceláře přednosty okresního úřadu, vedoucího 

oddělení sociálně právní ochrany dětí, protidrogového koordinátora, 

vedoucího oddělení kultury a cestovního ruchu i jako projektový manažer 

na Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Posledních devět let 

působila jako tajemnice obecního úřadu. 

Miloš Růžička (ĎZ 05/2017) 

Představujeme nové zastupitele 

Jitka Tomková 

Nastoupila jste na post zastupitele MČ Praha-Ďáblice za volební stranu ANO 

2001 po tragicky zesnulém panu ing. Tomáši Kužmovi. Můžete čtenářům 

Ďáblického zpravodaje něco prozradit o své osobě (co Vás vedlo k tomu, že 

jste před třemi roky kandidovala do zastupitelstva Ďáblic, jaké předchozí 

profesní zkušenosti budete využívat při práci zastupitelky apod.)? 

Žiji v Ďáblicích od malička. Chodila jsem zde do školky, do školy a i do 

Sokola. Jsem matkou dvou synů 12 a 14 let. Oba moji synové hrají od 4 let 

fotbal za Ďáblice. V Ďáblicích na hřišti jsem strávila hodně času, protože 

jsem se stala vedoucí týmu a aktivně pomáhám při organizování turnajů, 

kempů a soustředění pro malé i větší fotbalisty. A i na hřišti jsem dostala 

nabídku kandidovat do zastupitelstva. Doufám, že své postřehy využiji při 

práci zastupitelky. 

V zastupitelstvu naší městské části reprezentujete stranu ANO 2011. 

Můžete čtenářům sdělit, co byste ráda prosadila z volebního programu této 

strany, resp. s jakými ambicemi jste se ujala mandátu člena zastupitelstva 

MČ Praha - Ďáblice? 

Nechci rozlišovat, zda je to program ANO nebo jiné strany. Chtěla bych 

podpořit ten návrh, který bude praktický a prospěšný pro občany Ďáblic. 
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Jste v patnáctičlenném zastupitelstvu sedmou ženou, což je nebývale 

vyrovnané zastoupení mužů a žen v politice. 

Myslíte, že tato skutečnost může mít nějaký vliv na způsob jednání 

zastupitelstva a na jeho rozhodování? 

Muži většinou vidí věci jednostranně. Ženy i z jiného úhlu. A také smíšený 

kolektiv pracuje lépe a efektivněji. Možná tato vyrovnanost zastoupení 

mužů a žen přinese při společném spolurozhodování zajímavá řešení. 

Pavel Niebauer (ĎZ 09/2017) 

Mgr. Norbert Rybář 

Pan Rybář bude po složení slibu jedním z nejmladších ďáblických zastupitelů. 

V roce 2014 byl zapsán na volební listině Ano 2011 jako nezávislý kandidát. 

Do posledního čtvrtletí volebního období nastupuje jako náhradník po 

rezignaci zastupitelky Jitky Schmiedové. 

Co nám o sobě prozradíte? 

V Ďáblicích žiji od narození, na podzim to bude 30 let. Táta i děda mě od 

mládí vedli k hudbě, která mě provází i v dospělosti. Před několika lety jsem 

po tátovi převzal hudební agenturu, jejíž hlavní náplní je zprostředkování 

vystoupení uměleckých skupin, zpěváků i bavičů na společenské i soukromé 

akce dle přání klientů. Díky své profesi jsem měl možnost osobního setkání 

s těmi nejznámějšími českými umělci, např. Lucií Bílou, Jiřím Suchým, 

Karlem Štědrým, Josefem Zímou nebo bavičem Zdeňkem Izerem. Ale 

nejvíce si cením setkání se „Zlatým slavíkem“ Karlem Gottem, který na mě 

zapůsobil neobyčejně skromným chováním. V minulosti jsem spolupracoval 

při zajištění některých produkcí i s místním úřadem. A zatím jsem šťastně 

svobodný. 

Jak chcete jako zastupitel přispět ďáblické komunitě a co Vás přivedlo 

k rozhodnutí kandidovat do ďáblického zastupitelstva? 

K rozhodnutí kandidovat mě přivedl Aleš Sládek, kterého znám 

z prostředí ďáblického fotbalu a setkáváme se i při dalších příležitostech a 

akcích v Ďáblicích. Zvážil jsem, zda mám co nabídnout, a rozhodl jsem se, že 

to zkusím. Nemám sice zkušenosti z komunální politiky, ale i tak bych chtěl 

přispět tím, čemu rozumím nejlépe. Proto bych rád spolupracoval s kulturní 

komisí a aktivně pomáhal s realizací kulturních akcí. 

Co Vás v poslední době v Ďáblicích nejvíce zaujalo? 
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Před několika lety jsem již „vylétl z hnízda“ rodičovské péče a bydlím 

v bytovém domě naproti Cihelně. Na dohled mám výstavbu multifunkčního 

domu, který mi doslova roste před očima. Jsem zvědavý na kulturní sál, 

který bude součástí budovy. Těším se na více kulturních akcí, které bude 

moci díky svému prostoru a zázemí nabídnout ďáblickým obyvatelům. 

Jana Ouředníčková (ĎZ 09/2017) 
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4. Obecní záležitosti 

Zlatý erb 

Již podruhé se naše městská část zúčastnila soutěže o Zlatý erb, a opět 

jsme byli úspěšní. V krajském kole obsadil náš web třetí místo v kategorii 

„Nejlepší webová stránka obce“. 

Za městskou část převzala ocenění paní Hana Macháňová, která se velkou 

měrou zasloužila za získání této pocty. Ve spolupráci s panem Moravcem 

z firmy Drualas se snaží o to, aby naše stránky byly aktuální, zajímavé. 

Bývalý pan tajemník RNDr. Michal Traurig zase přispěl k tomu, aby naše 

webové stránky splňovaly veškeré legislativní normy. Všem třem aktérům je 

třeba poděkovat. Máte-li jakékoli náměty či připomínky ke stránce 

dablice.cz, prosíme vás o spolupráci. 

-red- (ĎZ 04/2017) 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Ve dnech 20. a 21. října se konaly volby do poslanecké sněmovny. 

Vítězem voleb se stalo ANO (v rámci celé ČR – 78 mandátů). V Ďáblicích 

vyhrála ziskem 347 hlasů ODS. Na druhém místě se umístilo ANO 2011 

s 334 hlasy, třetí Piráti získali 280 hlasů a čtvrtá TOP 09 242 hlasy. Volební 

účast byla v ČR 60,84%, v Praze 67,13% a v Ďáblicích dokonce 71,32% 

voličů. 

-red- (ĎZ 11/2017) 
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5. Hospodaření obce 
  

 

 

 
Rozpočet obce pro rok 2017  

 Příloha č. 1 k usnesení č. 125/16/ZMČ  
 

 Městská část Praha-Ďáblice 
 

 
 

Schválený Upravený  Skutečnost 

 
rozpočet rozpočet 2017 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 
   

 
   DAŇOVÉ 
   Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0 0 0 

Místní poplatky z vybraných činností a služeb 206 900 206 900 185 480 

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0 0 0 

Správní poplatky 30 000 30 000 28 260 

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 236 900 236 900 213 740 

  

   Daň z nemovitosti 2 500 000 3 100 000 3 116 441 

Majetkové daně 2 500 000 3 100 000 3 116 441 

  
   NEDAŇOVÉ 
   Příjmy z poskytování služeb 6 000 6 000 9 491 

Výnosy z finančního majetku 50 000 50 000 135 394 

Příjmy z vlastních činností 56 000 56 000 144 885 

  

   Přijaté sankční platby 0 0 4 700 

Ostatní přijaté vratky transferů 0 916 800 916 835 

Přijaté neinvestiční dary 0 0 1 000 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000 0 19 945 

Ostatní příjmy 0 165 000 170 000 

Splacené půjčky od obyvatelstva 0 0 0 

Ostatní nedaňové příjmy 96 000 1 137 800 1 257 366 

 
   Finanční vypořádání 0 0 0 

 
   PŘIJATÉ TRANSFERY 
   Neinvestiční transfery od obcí 0 40 000 40 000 

Neinvestiční transfery od SR 96 000 174 800 174 800 

Neinvestiční transfery od HMP 29 426 000 34 321 700 34 232 145 

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 0 230 000 266 031 

Neinvestiční přijaté transfery 29 522 000 34 766 500 34 712 976 

  

   Investiční transfery od HMP 0 74 510 400 74 510 400 

Investiční přijaté transfery 0 74 510 400 74 510 400 

  
   ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 32 354 900 113 751 600 113 810 923 
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 
   

 
  

 
BĚŽNÉ 

  
 

Kapitola 1 Rozvoj obce 
   

Zázemí Ďáblického parku 100 000 105 000 50 433 

Multifunkční dům - služby 0 730 000 725 664 

Zahrada - střed 0 175 000 171 062 

CELKEM Rozvoj obce 100 000 1 010 000 947 159 

 
   Kapitola 2 Městská infrastruktura 

   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 150 000 1 150 000 850 850 

Mzdové výdaje na péči o zeleň 0 650 000 399 521 

Komise životního prostředí 20 000 15 000 10 076 

Ostatní péče o životní prostředí 1 226 000 1 186 000 771 063 

Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO) 960 000 960 000 937 634 

CELKEM Městská infrastruktura 3 356 000 3 961 000 2 969 144 

  

   Kapitola 3 Doprava 

   Silnice 952 000 952 000 471 028 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 850 000 850 000 651 417 

CELKEM Doprava 1 802 000 1 802 000 1 122 445 

 
   Kapitola 4 Školství a mládež 

   Předškolní zařízení 200 000 200 000 60 289 

Základní škola 4 892 000 8 817 000 8 609 167 

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

Školská a kulturní komise 190 000 190 000 189 162 

Neinvestiční transfery  60 000 70 000 27 357 

Neinvestiční transfery  SK Ďáblice 400 000 400 000 400 000 

Kompenzační příspěvky - švp 1 900 000 1 900 000 1 572 500 

Ostatní vzdělávání - program Agenda 21 0 100 000 100 000 

Dětská hřiště a klub 291 600 291 600 172 210 

CELKEM Školství a mládež 7 933 600 11 968 600 11 130 685 

  

   Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast 

   Sociální komise 120 000 120 000 106 171 

Program OPPPR - Komunitní život v Ďáblicích 0 1 201 500 707 888 

CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost 120 000 1 321 500 814 059 

  

   Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch 

   Činnosti knihovnické 328 900 328 900 226 994 

Ostatní záležitosti kultury - kronika 26 500 26 500 24 000 

Ostatní záležitosti kultury - akce MČ 255 000 420 000 260 946 

Neinvestiční transfery nezisk. organizacím 10 000 10 000 10 000 

Neinvestiční transfery zájmovým sdružením 55 000 55 000 30 000 
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Sportovní komise 50 000 50 000 38 283 

CELKEM Kultura sport a cestovní ruch 725 400 890 400 590 223 

  

   Kapitola 7 Bezpečnost 

   Požární ochrana - dobrovolná část 463 500 1 413 400 1 125 700 

CELKEM Bezpečnost 463 500 1 413 400 1 125 700 

  

   Kapitola 8 Hospodářství 

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

CELKEM Hospodářství 100 000 100 000 0 

  

   Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva 

   Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 1 830 000 1 830 000 1 799 035 

Nákup služeb 20 000 20 000 13 189 

Ostatní nákupy 60 000 65 500 53 872 

Dary obyvatelstvu 100 000 91 500 91 500 

Celkem samospráva 2 010 000 2 007 000 1 957 596 

 
   Volby PS PČR 0 65 800 65 523 

Volby prezident ČR 0 13 000 13 000 

 
   Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 3 407 000 3 428 500 3 098 402 

Nákup materiálu 370 000 365 000 261 111 

Nákup vody, paliv a energie 292 000 292 000 232 057 

Nákup služeb 2 015 000 2 690 000 1 734 264 

Ostatní nákupy 295 000 327 000 91 096 

Daně a poplatky SR 5 000 12 500 11 100 

Ostatní neinvestiční transfery 187 500 189 500 115 054 

Dary obyvatelstvu 100 000 116 500 110 500 

Celkem vnitřní správa 6 671 500 7 421 000 5 653 584 

CELKEM vnitřní správa a samospráva 8 681 500 9 506 800 7 689 703 

  
   Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa 
   Nespecifikované rezervy 277 800 42 732 300 0 

Převody mezi stat.městy a jejich MČ - finanční vypoř. 0 100 40 

CELKEM Všeobecná pokladní správa 277 800 42 732 400 40 

CELKEM Běžné výdaje 23 559 800 74 706 100 26 389 156 

 
   KAPITÁLOVÉ 
   Kapitola 1 Rozvoj obce 

   Centrum I. - Zázemí Ďáblického parku 0 80 000 79 860 

Centrum II. - Obecní dům ORG akce 80546 45 000 000 44 270 000 33 404 136 

Centrum III. - Zahrada ORG 80255 zařízení 0 1 151 100 1 147 553 

Centrum III. - Zahrada ORG 80255 stavba 0 1 913 000 1 471 071 
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Kapitola 2 Městská infrastruktura 

Betonový podstavec - obecní zahrada 0 40 000 39 805 

 
   Kapitola 3 Doprava 

   Rekonstrukce přístup. cest ke hvězdárně - silnice ORG 80206 0 3 786 200 23 518 

Rekonstrukce přístup. cest ke hvězdárně - chodniky ORG 80206 0 2 000 000 1 173 154 

 
   Kapitola 4 Školství a mládež 

   Přístavba ZŠ ORG akce 42203 stavba 15 000 000 63 673 500 60 930 373 

Přístavba ZŠ ORG akce 42203 zařízení 0 3 000 000 2 787 836 

Fit park ORG akce 50579 - stavba 0 261 100 252 643 

Fit park ORG akce 50579 - zařízení 0 388 900 388 917 

  

   Kapitola 6 Kultura a sport 

   Sportovní zařízení 45 100 45 100 45 100 

 
   Kapitola 7 Bezpečnost 

   Rekonstrukce budovy ORG akce 80910 0 2 710 400 0 

 
   Kapitola 8 Hospodářství 

   Rekonstrukce OD 0 80 000 80 000 

Obytný dům Akcíz II. 0 115 000 114 950 

Rekonstrukce Ďáblická 161 0 230 000 228 821 

Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl. 2011) 250 000 250 000 218 754 

 
   Kapitola 9 Vnitřní správa 

   Stroje, přístroje zařízení 0 0 0 

Výpočetní technika 0 0 0 

CELKEM Kapitálové výdaje 60 295 100 123 994 300 102 386 491 

 
   

 
   ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 83 854 900 198 700 400 128 775 648 

Převod sociálnímu fondu 180 000 180 000 163 516 

Převod do FRR 0 0 0 

 
   ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 32 354 900 113 751 600 113 810 923 

Převody z vlastních fondů (SF) 180 000 180 000 155 399 

FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV 51 500 000,00 0 0 

 
   Převody vlastním rezervním fondům výdaje 51 680 000 51 680 000 39 284 930 

Převody vlastním rezervním fondům příjmy 51 680 000 51 680 000 39 293 046 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM před konsolidací 135 714 900 250 560 400 168 224 093 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM před konsolidací 84 214 900 165 611 600 153 259 368 

 
   SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -51 500 000 -84 948 800 -14 964 725 
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Ze zápisníku starosty 

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

prostředky využity? 

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

grantů) 

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

v minulém roce, částka 19.426.000 Kč (dvojnásobek výše obvyklé 

v minulých letech). 

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

podepsaného dodatku smlouvy o kompenzacích za umístění a provoz 

skládky navýšena každý rok (po dobu 15 let) o dalších 10.000.000 Kč 

(celkem dotace z Prahy 29.426.000 Kč). 

• Další drobnější dotace pro činnost školy, hasičského sboru, příjmy 

z poplatků, daně z nemovitosti = cca 3.000.000 Kč. 

• Rozpočet byl sestaven s plánovaným celkovým neinvestičním příjmem 

32.350.000 Kč. 

• Na základě jednání a předložených projektů se podařilo na konci roku 

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

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

hvězdárny, vybudování chybějícího veřejného osvětlení). Z velké části 

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

projednání převodu nevyčerpaných peněz do nového roku). Stejně jako 

každý rok se budeme i v letošním roce snažit získat pro realizaci 

plánovaných projektů další finanční prostředky. Na žádostech každoročně 

průběžně pracujeme, stejný plán máme i pro rok 2017 (z nových projektů 

např. výstavba zastřešeného multifunkčního sportoviště, vybavení 

komunitního centra Vlna a uskutečnění jeho sociálně kulturních projektů, 

rekonstrukce komunikací, obnova historické návsi + doprava před školou 

atp.). 

Výdaje 2017 – výběr 

• drobné materiální výdaje komunitního centra Ďáblice Vlna = 100.000 Kč 

• ochrana pozemků na Blatech – čištění usazovacích nádrží na Mratínském 

potoce = 50.000 Kč 

• monitoring kvality spodních vod ohrožených znečištěním = 80.000 Kč 
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• péče o vzhled obce a veřejnou zeleň celkem + příspěvek občanům na 

odpad = 3.356.000 Kč 

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

vjezdu nákladních vozidel) = 50.000 Kč 

• opravy chodníků v mateřské školce a po obci = 400.000 Kč 

• zimní údržba silnic a chodníků, vánoční osvětlení = 1.210.000 Kč 

• výdaje do komunikací celkem = 1.800.000 Kč 

• provozní prostředky školky a školy = 4.500.000 Kč 

• kompenzační příspěvek pro děti z Ďáblic 

(podpora preventivních akcí a ozdravných pobytů) = 1.900.000 Kč 

• podpora sportovní činnosti TJ Ďáblice = 400.000 Kč 

• podpora školství, mládeže, spolků, kultury a sportu celkem = 7.930.000 Kč 

• podpora aktivit seniorů (prostřednictvím sociální komise) = 120.000 Kč 

• činnost knihovny = 329.000 Kč 

• tvorba kroniky = 26.500 Kč 

• akce městské části, činnost sportovní komise, 

• knihovny, kronikářky a dalších sdružení celkem = 726.000 Kč 

• činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů celkem = 464.000 Kč 

• činnost samosprávy celkem (zastupitelé) = 2.010.000 Kč 

• činnost úřadu (státní správa) celkem = 6.670.000 Kč 

Hlavní akce právě probíhající 

• přístavba a přestavba školy – zůstatek z roku 2016 = 15.000.000 Kč 

• přístavba a přestavba školy – dotace pro dokončení projektu = 

35.000.000 Kč 

• výstavba obecního domu služeb (bývalé kino) = 45.000.000 Kč 

• komunitní centrum Ďáblice Vlna – projekt Zahrada – probíhá realizace ve 

výši = 2.300.000 Kč 

• komunitní centrum Ďáblice Vlna – projekt Zahrada – předpokládaná 

celková výše dotace = 4.300.000 Kč 

Miloš Růžička (ĎZ 01/2017) 
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6. Podnikání na území obce 

Pohostinství: Restaurace Battistova cihelna, Restaurant Červený mlýn, 

Restaurace Pod Hvězdárnou, Restaurace Na Růžku, Fotbalová kantýna 

Penziony: Nová Doba, Stodola, penzion Bibrdlík 

Firmy: KoloProfi, Žaluzie Vamberský, IMP, Prima Bohemia s.r.o., Apoklem 

s.r.o., Půjčovna profi nářadí, Autoservisy-Pneuservisy, Systemair, a.s., iM 

Služby, MIJU, Autodoprava Tumpach s.r.o., Podlahářství Tomáš Tvrdek, 

Akros s.r.o., Komstav-Projekt, sběrné suroviny a prodej písku a štěrku Čáma 

Sport a odpočinek: Rehaklub Jami, Yoga centrum Ďáblice 

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

Ďáblická vinotéka, Zlatnictví, Lékárna, Oční optika, Flopp 

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

neexistuje. 
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7. Životní prostředí a doprava 

Rok 2017 ve znamení šetrného nakládání s odpady 

Ukončení skládkování odpadů na ďáblické skládce přináší výzvu zamyslet 

se nad nakládáním s komunálním odpadem v Ďáblicích. V následujících 

letech bychom se chtěli vydat směrem k maximálnímu materiálovému 

využití odpadů z domácností a zahrad. 

Naší vizí je podpora znovuvyužití surovin v odpadech obsažených a 

úspora přírodních surovinových zdrojů, materiálů, paliv a energie. Naší 

cestou bude nastavení vhodného, k životnímu prostředí šetrného, systému 

nakládání s komunálním odpadem v Ďáblicích, který bude snižovat produkci 

směsného komunálního odpadu a současně tím zvyšovat jeho materiálové 

využití. To vše při zajištění maximálního možného komfortu pro uživatele 

systému a zachování udržitelné míry nákladů na jeho provoz. 

V průběhu roku 2017 se postupně začnete po Ďáblicích setkávat 

s informacemi a projekty zaměřenými na možnosti druhotného využití 

komunálního odpadu i zbytků z údržby zahrad. Průběžně bychom chtěli 

provádět dílčí kroky ke zkvalitnění systému šetrného nakládání s odpadem. 

Věříme, že nás v našem záměru podpoříte a přidáte se k nám. 

Martin Tumpach, Táňa Dohnalová a Komise ŽP (ĎZ 01/2017) 

Odvodnění Ďáblic – hospodárnější nakládání s dešťovou vodou 

Přirozená hospodárnost daná většině z nás, ohlášení přípravy zajímavé 

pobídky obdobné „zelené úsporám“, ale i zaplavování památkové zóny naší 

městské části v době přívalových dešťů mohou vést k zamyšlení nad 

hospodárnějším nakládáním s dešťovou vodou. 

Již staré civilizace před několika tisíciletími zachytávaly dešťovou vodu 

v nádržích u obytných staveb a využívaly ji pro vlastní potřebu. Proč by 

tomu tak nemohlo být i v současném 21. století? Proč bychom v době 

přívalových dešťů měli neregulovaným vypouštěním dešťové vody na ulici, 

resp. do kanalizace pro veřejnou potřebu způsobovat zbytečné problémy 
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sobě, sousedům, vlastní obci? Proč bychom měli plýtvat dešťovou vodou a 

nevyužili ji pro vlastní potřebu? 

Z dlouhodobého srážkového úhrnu, lze odvodit, že na území Ďáblic, 

jehož katastrální výměra je 738 ha, spadne za rok přibližně 4.350.000 

m3.rok-1 srážek (pro představu např. Máchovo jezero zadržuje 6.300.000 

m3 vody). 

V závislosti na tzv. odtokovém součiniteli se něco z tohoto množství 

srážek zachytí v Ďáblicích a něco odteče. Pražské vodovody a kanalizace, 

a.s. (PVK) počítají množství odvedených srážek za rok z dlouhodobého 

srážkového úhrnu a tzv. redukované plochy. 

Při odhadu redukované plochy Ďáblic lze vycházet z rozlohy zpevněných 

ploch Ďáblic celkem 669.000 m2 (budovy, dvory, silnice/komunikace), 

kterou s odtokovým koeficientem 0,9 tvoří 193.518 m2 zastavěných ploch 

stavebních objektů, přibližně 141.750 m2 silnice a místní komunikace 

o celkové délce 31,5 km a zbytek tvoří nádvoří s odtokovým součinitelem 

0,4. Redukovaná plocha Ďáblic pak vychází 435.234 m2. S ohledem na další 

možný rozvoj obce by bylo vhodné brát v úvahu i další nezastavěné 

zastavitelné rozvojové (66,7 ha) a transformační (1,7 ha) plochy. 

Při třicetiminutovém dešti desetiletém by bez vsakování/zachytávání/ 

retence srážek v místě jejich spadu mohlo ze současných ďáblických 

zpevněných ploch odtéct až 11.986 m3 srážek. Za stejnou dobu však může 

současnou dešťovou kanalizací Ďáblic, jejíž odtok v nejširším místě při 

vstupu do Mratínského potoka je dnes dimenzován na 800 l.s-1, odtéct 

maximálně 1.440 m3. Diametrální rozdíl těchto dvou hodnot dává 

dostatečný prostor pro zaplavování památkové zóny, ale i jiných částí 

Ďáblic. 

Využívání dešťové vody na zalévání zahrad, splachování toalet nebo 

běžnou údržbu je vhodným způsobem, jak ušetřit až 50 % spotřeby pitné 

vody v domácnosti. Proč bychom se měli dešťové vody zbavovat, když ji 

máme zdarma a můžeme ji využít? 

Správný hospodář si umí spočítat roční úsporu v případě, když 

spotřebuje veškerou zachycenou srážkovou vodu místo stejného množství 

vody pitné. Při zpoplatňování odvádění srážkových vod do kanalizace pro 

veřejnou potřebu si rovněž bude moci spočítat úspory ze zpoplatnění 
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odvádění srážkových vod. Úspory z nevyplavování památkové zóny Ďáblic 

jsou nevyčíslitelné. Motivací k vážnějším úvahám jak přispět ke zmíněným 

úsporám a efektivnějšímu využívání dešťové vody může být i připravovaný 

dotační program, ze kterého by měly mít možnost čerpat dotace na 

retenční nádrže na dešťovou vodu fyzické osoby, které by ji používaly na 

zalévání, práce na zahradě či na další běžnou údržbu. Dle vyjádření MŽP by 

tento program mohl být spuštěn v polovině roku 2017. 

Vyjádření koresponduje s tím, co řekl ministr zemědělství Marian Jurečka 

pro ČT24, že MŽP připravuje podobný program, jako jsou kotlíkové dotace, 

případně ministr životního prostředí Richard Brabec pro TV Nova, který se 

zmínil o dotačním programu „Modrá úsporám“ jako nástroji ke snižování 

spotřeby vody pomocí lepšího hospodaření se srážkovou vodou. Investici 

do efektivního nakládání se srážkovými vodami se správný hospodář 

nevyhne. Proč ji nezrealizovat s pomocí dotace? Štěstí přeje připraveným.  

Poděkování: Děkuji Ing. K. Hynkové z Institutu plánování a rozvoje Prahy za 

doplnění údajů o MČ Praha-Ďáblice, projektantům Ing. J. Abrahámovi, Ing. 

J. Knotkovi a Ing. H. Rosypalové, Ing. R. Fišákové z Pražské 

vodohospodářské společnosti, a.s. za cenné rady a připomínky k tomuto 

článku. 

Radimír Rexa (ĎZ 01/2017) 

Zákaz tranzitního průjezdu nákladních vozidel Ďáblicemi 

Zejména ulice Šenovskou, U Parkánu, Hřenskou a Ďáblickou trápí průjezd 

nákladních vozidel, způsobující hluk a otřesy. Zároveň tato těžká vozidla 

neúměrně namáhají vozovku. Po urputném jednání s mnoha subjekty se 

nám koncem loňského roku podařilo prosadit zaznačení zákazu vjezdu 

vozidel nad 3,5 t do zástavby Ďáblic. Tento zákaz nebyl z počátku řidiči 

nákladních vozidel příliš respektován. Proto jsme vstoupili v jednání 

s městskou policií, Policií ČR i s Pohotovostní motorizovanou jednotkou PČR 

sídlící v Ďáblicích, aby nám pomáhali s hlídáním dodržování zákazu. 

Po kontrolách městské policie se provoz nákladních vozidel mírně omezil. 

Nikoli dostatečně. Ze zkušenosti jsme tedy vytipovali provozovny v okolí 

Ďáblic, z kterých a do kterých nákladní vozidla skrz Ďáblice jezdí a apelovali 
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na změnu jejich trasy. Uvažovali jsme i o monitoringu kamerovým 

systémem, kde v tuto chvíli narážíme na legislativní problém monitorování 

pozemku, který není ve správě městské části a zároveň policie nemá 

zákonné možnosti sankcionovat řidiče na základě námi dodaných záběrů a 

fotografií. Dílčím řešením je technicky znepříjemnit nákladním vozidlům 

průjezd. V tom nám pomáhá kruhový objezd s malým poloměrem a dva 

páry zpomalovacích polštářů na Šenovské a Hřenské ulici. Účinnost těchto 

technických prostředků je záměrně omezena nutností průjezdu autobusů 

hromadné dopravy, minimalizací otřesů domů v okolí a zachováním 

plynulosti průjezdu v dopravních špičkách. Jednáme i se správcem ulic 

Šenovská, Na Štamberku a U Parkánu a vedením hl. m. Prahy o celkové 

rekonstrukci předmětných komunikací obsahující prvky pro zklidnění 

dopravy. První realizační etapa proběhne koncem srpna tohoto roku před 

základní školou v ulici U Parkánu. 

Martin Tumpach (ĎZ 04/2017) 

Ze zápisníku starosty 

Do rozpočtu Ďáblic 2017 putuje 73,5 mil. Kč pro naše investiční akce. 

Došlo tak k navýšení rozpočtu městské části o více než dvojnásobek 

samotného rozpočtu schváleného pro rok 2017 na konci minulého roku. 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 30. 3. 2017 pro naši MČ celkem 

73,5 mil. Kč jako investiční dotace z rezervy HMP. Dotace měly být 

schváleny již na únorovém zastupitelstvu. Na program se ale dostaly až 

v březnu. Vzhledem k intenzivní výstavbě v obci (škola) nám tato skutečnost 

značně komplikovala stavební režim a plynulost stavební činnosti. Po třech 

měsících příprav a jednání se nyní můžeme v klidu pustit do vlastní práce 

bez obav o finanční zajištění naplánovaných prací. 

Zřejmě ještě není na našem území zkolaudována jedna dálnice (D8), a 

přesto se opět stupňuje tlak postavit nám v Ďáblicích dálnici druhou, včetně 

jejich mimoúrovňového křížení. 

Hrozba další devastace Ďáblic druhou dálnicí skrze naše území, navíc 

doplněnou obrovskou křižovatkou dálnic D8 a Pražského okruhu (evropský 

osobní i kamionový tranzit) je stále stejně aktuální a znepokojující. Někdy 
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jsou zprávy o tomto plánu slyšet méně, jindy – jako třeba v posledních 

měsících – více. 

Nazrává hlavně čas, aby si každý promyslel, kolik toho životní prostředí 

v Ďáblicích ještě unese, kolik toho unese zdraví naše i našich rodin, jaký 

přínos takové stavby na prokazatelně špatném místě (kamiony skrze hlavní 

město) mají a pro koho. 

Sledovat zvětšující se hlukové zamoření není potřeba? 

I v souvislosti s připravovanou stavbou severní části dálničního okruhu 

došlo k pokusu vyjmout území Ďáblic se seznamu míst s povinností státu 

sledovat a vyhodnocovat intenzitu hluku pro ochranná opatření k zamezení 

nebezpečného vlivu hluku na lidské zdraví. Díky společné protestní 

iniciativě Ďáblic a dalších postižených oblastí se tento záměr neuskutečnil. 

Ovzduší znečištěné intenzivní automobilovou dopravou (zejména 

kamionovou) je v okolí nechráněných komunikací (tedy i naší D8) zdraví 

mnohem nebezpečnější, než se ještě nedávno uvádělo. Přitom výstavbou 

Kbelské křižovatky, Vysočanské radiály atd. se počty automobilů 

projíždějících kolem Ďáblic dále výrazně zvýšily. 

Ve spolupráci s Českým zdravotním ústavem, pracovníky Akademie věd a 

vybranými nezávislými konzultanty pro oblast vlivu znečištěného ovzduší na 

zdraví připravuji i pro náš zpravodaj základní informační přehled na toto 

téma. Budu rád za vzkazy, pokud projevíte zájem o více informací, např. 

také o uspořádání besedy – v minulosti se již několik takových setkání 

uskutečnilo. Přišel čas se k nim vrátit? 

Miloš Růžička, starosta MČ (ĎZ 04/2017) 

Změna trasy autobusu č. 202 

Za tři měsíce provozu linky autobusu č. 202 se na radnici sešlo větší 

množství podnětů od občanů naší městské části, kteří nejsou spokojeni 

s touto změnou. 

Jednalo se nejen o argumenty spočívající v delší časové náročnosti na 

přepravu z místa na místo, ale i o stížnosti, a to nejen seniorů, kteří jezdí do 

OC Čakovice a s těžkými nákupy v pojízdných taškách musejí nyní zdolávat 
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mnoho schodů směrem nahoru, aby mohli nastoupit do autobusu směr 

Ďáblice. Dřívější zastávka přímo dole před Globusem byla pro ně vyhovující. 

Mnohé potíže pramenily z toho, že autobus od 18.30 nejede ani do Kbel, 

ale jen do Čakovic. Značné stížnosti byly na nemožnost dostat se přímo do 

Letňan do zaměstnání (AVIA Letňany). Naši občané, ale i chaberští, ztratili 

prakticky možnost přímého spojení s Letňany. 

Autobus č. 201, kterému se neúměrně opakovaně prodloužila trasa, 

nejezdí načas a přestupování ve Kbelích z č. 202 je problematické, prakticky 

nemožné. 

Navrhli jsme proto, aby došlo ke změně trasy autobusu č. 202 tak, aby 

zajížděl opět k nákupnímu centru v Čakovicích a dojížděl přes Letňany 

minimálně do Kbel. Počet stížností a nevraživost na organizaci ROPID by 

v Ďáblicích zmizela. Jednalo by se o kompromis, neboť naši občané přišli i 

o přímé spojení na Černý Most. 

Na základě výše uvedeného jsme společnosti Ropid odeslali 

shromážděné podněty k vyjádření. Zde je výsledek našeho snažení: Dle 

zástupců Ropidu na trase i zastávce spoje č. 202 u Globusu ke změně 

nedojde nejen z technických důvodů, ale i z časových. Dvojí projíždění 

kruhového objezdu by přispívalo k dalšímu zahuštění provozu. Od 29. 4. byl 

navýšen počet spojů mezi Čakovicemi a Kbely, a to v pracovní dny mezi 18–

21 hodinou, jak jsme mimo jiné požadovali. Spoj č. 201 byl posílen a 

přestup z a na autobus č. 201 tedy bude možný i ve večerních hodinách. 

Autobus č. 202 má nově ve Kbelích obousměrně stanici v ulici Bakovská 

stejně jako všechny ostatní projíždějící spoje a zjednoduší se tím 

přestupování z jednoho spoje na druhý. 

Od 29. dubna se změnil i večerní jízdní řád spoje č. 103 tak, aby zůstala 

zachována návaznost na linku metra C, které posílí provoz po celý týden 

mezi 21. a 23. hodinou. Dlouhé časové rozpětí odjezdů autobusů z Ládví 

v době od 21 do 23 hodin se bohužel zatím nepodařilo, i přes naši velkou 

snahu, zkrátit. Nadále jsme se zástupci společnosti Ropid v kontaktu a téma 

optimalizace spojení Ďáblic s Prahou pro nás zůstává stále otevřené. 

Martin Tumpach, zástupce starosty; Tatjana Dohnalová, radní (ĎZ 05/2017) 
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Pokračuje doba falešných slibů a nedůvěryhodných odborných posudků? 

Povedou přes Ďáblice dvě dálnice nebo ne? 

Skládka končí, ale plán další dálnice přes Ďáblice opět nabírá na síle: 

Zatímco období více jak 20 let slibů, že ďáblická skládka bude po zaplnění 

zahrnuta a skládkování ukončeno, snad již opravdu skončí uzavřením 

skládky bez dalšího rozšiřování, v případě výstavby dálničního okruhu kolem 

Prahy (SOKP) je situace optimistická méně, však je také ve hře mnohem 

více zainteresovaných a mnohem více peněz. 

V minulých letech se uskutečnila řada besed na téma Okruhu, napsal 

jsem do Zpravodaje řadu článků. Další události se ale začaly odehrávat na 

půdě hlavního města, ministerstev, Evropské komise atp., kde možnost 

občanů efektivně zasáhnout přímo byla minimální. 

Pracovní uskupení „Starostové pro okruh“: Také proto došlo k založení 

pracovního uskupení „Starostové pro okruh“, jehož členy se staly 

starostové městských částí a středočeských obcí, které jsou dotčeny a 

mohou být i poškozeny výstavbou tzv. jižní varianty okruhu (varianta dle 

Územního plánu). U nás v severní části Prahy mají v tomto uskupení své 

starostovské zastoupení městské části Lysolaje, Suchdol, Dolní Chabry, 

Ďáblice, Vinoř, Satalice. Přestože je stavba okruhu věcí státu, v poslední 

době se velmi aktivně do prosazování stavby okruhu právě v jižní variantě 

přes Ďáblice zapojila i část vedení Prahy. Aktuálně jde o snahu převzít např. 

agendu výkupů pozemků (v řádech mnoha miliard Kč). 

Regionální variantu zadal prověřit a porovnat s variantou dle ÚP ministr 

Antonín Prachař, to byla pro Ďáblice naděje. Současná vláda (zejména silou 

ČSSD) se nakonec po výměně ministra „dohodla“ na prosazování varianty 

jižní (dle ÚP), a to bez řádného posouzení a odůvodnění, což je mj. 

v rozporu s evropským standardem výstavby významných silnic a dálnic. A 

tak nelze očekávat, že by pro nás tak důležité stavby byly normálně 

financovány z již vytvořených fondů EU, ale bude nutné je vzít ještě jednou 

z našich daní a financovat přímo z rozpočtu státu a ukazuje se dokonce, že i 

z rozpočtu Prahy. 

Miloš Růžička (ĎZ 06/2017) 
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Mratínský potok opět září čistotou 

Stejně jako doma, tak i v přírodě bychom měli čas od času vygruntovat 

nepořádek, který se nám podařilo vytvořit. Proto se první říjnový víkend 

sešla parta lidí ze spolku Arnika a spolu s dalšími nadšenci se vrhli do úklidu 

Mratínského potoka. 

Někdy se mu říká Ďáblický potok a známe ho také pod jménem 

Červenomlýnský. Tak jako tak, mezi těmi devadesáti devíti pražskými 

potoky se ten Mratínský vcelku vyjímá, a to nejen tím, že se jako jeden 

z deseti toků pramenících v Praze nevlévá do Vltavy, ale překvapivě do 

Labe. Mratínský potok pramení v severní části Ďáblic a po jejich opuštění 

protéká Čakovicemi, Velení, Sluhami a nakonec Mratínem. 

Mratínský potok je významným zdrojem čisté vody. Kdysi tok zásoboval 

zamokřenou oblast plnou života, což dodnes připomíná název ulice Na 

Blatech. Ovšem to se díky zahloubení a narovnání koryta stalo minulostí. 

V současné době se uvažuje o přírodě blízké revitalizaci, která by pomohla 

zpomalit průtok vody a chránit okolí před povodněmi. Především by ale 

umožnila návrat mnoha vzácných živočichů a rostlin, jako jsou ohrožené 

druhy obojživelníků. 

Právě z těchto důvodů si unikát mezi pražskými říčkami zaslouží naši 

pozornost. S naší partou z Arniky jsme se s místními dobrovolníky proto 

7. října odpoledne sešli v Ďáblicích, abychom zbavili tok haraburdí. Sraz 

jsme si dali v místě, kde Mratínský potok podtéká Ďáblickou ulici, a uklízeli 

až k Řepné ulici. 

Počasí nám sice nepřálo, ale i tak jsme vysbírali spoustu plastového 

odpadu a dokonce i pneumatik, které tam „odložili“ jejich nepořádní 

majitelé. Po úklidu jsme si zaslouženě vychutnali výbornou polévku a čaj 

v ďáblickém komunitním centru Vlna. 

Nakonec bych chtěla poděkovat každému, kdo přiložil ruku k dílu, a také 

Městské části Praha – Ďáblice, která celou akci podpořila. 

Nikol Krejčová (ĎZ 11/2017) 
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8. Výstavba 

Rekonstrukce ďáblické základní školy pokračuje 

Na ďáblické škole v těchto dnech roste železobetonová konstrukce nové 

přístavby a probíhá zateplování stěn a montáž prosklené stěny atria. 

Za účelem snížení vysokého objemu prací o letošních letních prázdninách 

jsme za laskavé spolupráce pana ředitele přistoupili k postupné 

modernizaci stávajících osmi učeben v průběhu školního roku, a to 

způsobem nenarušujícím výuku. Též bylo nutné provést nezbytná zimní 

opatření k ochraně konstrukcí před mrazem. 

Průběh stavby nebyl přerušen ani během vánočních prázdnin. Při 

pravidelných jednáních jsme se věnovali i rekonstrukci školní jídelny, na 

kterou je v současné době zpracováván projekt. 

Ulice Na Blatech a U Červeného mlýnku dokončeny 

Koncem prosince byly po dokončení nového dlážděného povrchu 

otevřeny ulice Na Blatech a U Červeného mlýnku pro automobilový provoz. 

Zcela nová místní pozemní komunikace nahradila původní nevyhovující 

povrch i jeho podloží. Výrazně se tak zlepšila dopravní dostupnost lokality 

Na Blatech. 

Martin Tumpach (ĎZ 01/2017) 

Průběh rekonstrukce ZŠ 

Po dokončení plánovaných bouracích prací, a především rekonstrukce 

sociálních zařízení a úpravy učeben v přízemí v loňském roce, se naše 

pozornost soustředila na další plánované fáze stavby. Jednalo se o stavební 

úpravy prostoru dvorany a výstavbu vzduchového „tunelu“ pod podlahou 

staré budovy. Proběhly stavební úpravy učeben a chodeb staré budovy 

zahrnující rekonstrukce podlah, opravu stropních trámů, nové rozvody 

slaboproudů a osvětlení, instalaci moderních akustických podhledů, 

namontování nových svítidel, vymalování zdí a opravy podlah na chodbě. 

Na velké prázdniny zbývá rekonstrukce vytápění chodeb, výměna dveří, 
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nové podlahy na vybraných chodbách a nové elektrické rozvody. O jarních 

prázdninách byly vybourány průchody mezi starou budovou a přístavbou 

v prvním a třetím patře. Navržené pohledové betony jsme nahradili 

štukovými omítkami a sádrokartonovými deskami. Dále připravujeme 

provedení nové kanalizační přípojky a připojení školní kuchyně na kanalizaci 

podzemním lapačem olejů. Od června do srpna bude budována nová 

příjezdová cesta k budově školy. Byla uzavřena smlouva se zahradníky na 

osázení okolí školy stromy a keři. Zeleň je plánována i ve školním atriu a na 

části střechy. Všechny práce jsou prováděny tak, aby byly oddělené od 

provozu školy a aby co nejméně provoz rušily. Maximální prioritou pro nás 

je dokončení rekonstrukce ZŠ s koncem letních prázdnin 2017.  

Martin Tumpach (ĎZ 05/2017) 

Ze zápisníku starosty 

Akcíz – je dokončena další kompletní rekonstrukce 

Na začátku dubna byla ukončena kompletní rekonstrukce obecního bytu 

č. 3 v ulici Ďáblická 160 – tzv. Akcíz, kterou provedla firma L+L rekonstrukce 

a stavitelství, s.r.o. Hovorčovice. 

Do rekonstrukce městská část investovala více jak 200 000 Kč. Byly 

opraveny podlahy v celém bytě – položena nová lina, přebroušeny parkety 

a ošetřeny ochranným nátěrem, kompletně přestavěno sociální zázemí 

(nový sprchový kout, WC, nové obklady, dlažba), v kuchyni byly odstraněny 

staré dlaždice. Byly provedeny sanační omítky a celý byt byl nově 

vymalován. V celém bytě jsou nové rozvody elektro a plyn. 

Jsem rád, že Ďáblice touto přestavbou získaly další byt, který bude 

možné v příštích letech nízkonákladově, a přitom komfortně užívat dle 

zvyklosti pro sociálně potřebné nebo pro stabilizaci týmu školy a školky. 

Nové řadové domy „U spojů“ 

Na posledním dubnovém jednání zastupitelstva byl schválen projekt 

výstavby 36 řadových rodinných domů na parcele pod bytovkami „U Spojů“ 

na rohové parcele, kde dříve parkovala těžká technika, ty veliké cívky 

kabelů atd. Před zahájením územního a stavebního řízení, tedy ještě před 
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vydáním stanoviska Ďáblic, byla mezi naší městskou částí a investorem 

Bydlení Ďáblice s.r.o. schválena smlouva o spolupráci, která přesně 

stanovuje základní podobu a podmínky výstavby (ty, které jsou pro Ďáblice 

důležité) a odpovědnost za budoucí správu veřejných prostranství (park, 

komunikace, chodníky). Smlouva také obsahuje finanční kompenzaci pro 

Ďáblice ve výši 1,95 mil. Kč včetně jednoznačných garancí při neplnění 

závazků ze smlouvy. 

Troufám si tvrdit, že Ďáblice ve věci transparentnosti a odbornosti 

vyjednávání v posledních 6 letech významně pokročily. Dnes jsme 

uznávaným partnerem a jmenovanou smlouvu se soukromým investorem 

považuji za nejkvalitnější svého druhu v historii naší MČ. Přeji nám všem, 

aby projekt byl dokončen alespoň stejně dobře, jak začal. Ale to bude ještě 

dlouhá cesta. 

Výstavba posledního chybějícího osvětlení se opět přiblížila 

V lokalitě Pod Hájem (ulice Skalnická, Buližníková) nám od ukončení 

výstavby v roce 2005 a NE vinou MČ stále chybí osvětlení. Situaci se 

snažíme vyřešit i ve spolupráci se sousedy z této lokality. Aktuálně bylo 

největší překážkou pestré vlastnictví pozemků pod komunikacemi a 

v zelených pásech, které nepatřily ani městské části, ani vlastníkům domů. 

V posledních týdnech jsme ale konečně dosáhli významného pokroku a 

získali souhlas s převodem pozemků do správy MČ od všech důležitých 

vlastníků. Lze tedy odhadovat, že ještě v tomto roce bychom mohli být 

připraveni osvětlení postavit. 

Miloš Růžička, starosta MČ (ĎZ 04/2017) 

Obecní dům Ďáblice - celková koncepce a založení objektu  

Výstavba nového obecního domu překonala v měsíci březnu úroveň 

terénu, na staveništi bylo vybudováno mnoho terasovitě uspořádaných zdí, 

a proto jsem byl požádán přiblížit spoluobčanům některé podrobnosti 

o vznikajícím novém obecním domě mezi ulicemi Prácheňská a Osinalická. 

Omlouvám se předem všem odborníkům za, v některých technických 

detailech, zjednodušený popis. A věřím, že tato zjednodušení pochopí. 
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Idea vybudování objektu, kde by bylo propojeno umístění úřadu MČ 

spolu s dalšími oddělenými funkčními částmi blíže centrální části Ďáblic, 

začala nabírat konkrétních obrysů v roce 2012 prvními studiemi a 

následnou architektonickou soutěží. Vítězný návrh byl později několikrát 

upravován, a jeho konečná verze zpracována generálním projektantem 

firmou A.LT ARCHITEKTI v.o.s., s jejichž svolením uveřejňuji i jednotlivé 

plánky a vizualizace. V roce 2015 bylo vydáno stavební povolení a následně 

v roce 2016 zorganizováno výběrové řízení na zhotovitele stavby, kterým se 

nakonec stala třinecká stavební společnost První KEY-STAV, a.s. K předání 

staveniště došlo v prosinci 2016, což byl i moment, od kterého jsem i já 

osobně do projektu postupně zapojen. 

Samotný objekt obecního domu bude jednopodlažní a bude rozčleněn 

na 4 samostatné provozní části (viz plánek), které budou vzájemně 

odděleny atrii se zelení: • 3 ordinace lékařů s vchody z Osinalické ulice 

(naproti lékárně), s oddělením ordinací pro dospělé a děti • společenský sál 

s předsálím, zázemím a toaletami • nové prostory pro Úřad městské části • 

nové prostory plánované pro úřad pošty se vstupem z Prácheňské ulice. 

Jednotlivé provozní části bude propojovat vnitřní chodba, ze které bude 

přímý vstup do úřadu i společenského sálu. Celková rozloha objektu je 

přibližně 1700 m2 (cca 70 x 25 m), což pro porovnání představuje přibližně 

plochu čtvrtiny fotbalového hřiště! 

Výškově bude stavba velmi členitá. Jednak bude rozdílná úroveň podlah 

jednotlivých částí objektu z důvodu bezbariérového přístupu. A také výška 

místností je navržena rozdílně pro jednotlivé typy místností – ordinace, 

kanceláře, pošta budou cca 3 m vysoké, ostatní veřejné části, chodby, haly 

a společenský sál cca 5 m. 

Střechy budou ploché a jejich velká část bude osázena zelení. Vnitřní 

prostory jsou plánovány jako bezbariérové, vstupy do jednotlivých 

provozních částí jsou ve stejné úrovni jako stávající chodníky. 

Z vnitřních atrií se zelení budou veřejnosti přístupná pouze ta dvě 

přiléhající společenskému sálu, a to pouze během pořádaných akcí. Stejně 

tak bude bezbariérový i únikový východ ze sálu po podepřené rampě. 

Kromě komfortní dostupnosti pro pěší budou součástí projektu i nová 

parkovací místa podél stávající propojovací komunikace mezi ulicemi 
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Osinalická – Prácheňská a také malé parkoviště pro zaměstnance úřadu a 

pošty s vjezdem z Prácheňské ulice. 

Z výše uvedeného plánku a popisu by se mohlo usuzovat, že se nejedná o 

příliš složitou stavbu. Nicméně členitost jednotlivých částí objektu a 

požadavky na bezbariérové řešení na svažitém terénu činí z výstavby 

jednotlivých částí zajímavý úkol. 

Již založení objektu samotného nebylo jednoduché a ten, kdo v Ďáblicích 

budoval vlastní rodinný dům, ví o místních sprašových hlínách a jílech své. 

Koneckonců i lokalita stavby nedaleko původní cihelny napovídala, že právě 

takové podmínky čekají stavbaře i v tomto případě. Spraše (typ podloží) 

jsou téměř nepropustný materiál a v suchém stavu jsou ideální pro 

výkopové práce. Problémy ale přicházejí, když by do vyhloubených výkopů 

pro základy napršelo nebo napadal sníh. V takovém případě by bylo třeba 

navlhlé a lepivé spraše kompletně odstranit a nahradit jiným vhodným 

materiálem (ne štěrkem!), což by byla velice nákladná i časově náročná 

operace s nejistým výsledkem. Kdyby se tak neučinilo, mohly by spraše 

v budoucnosti působením vlhkosti ztratit pod zatížením svoji únosnost a 

část objektu nad takovým místem by se mohla zdeformovat. Při plánování 

vlastní výstavby musela být vzata v úvahu nejen rozloha a členitost celého 

objektu, ale i časové období, ve kterém jsou základy budovány. A proto bylo 

nakonec zvoleno založení jednotlivých částí objektu na vyztužených 

železobetonových základových deskách. Tento způsob má umožnit 

nenarušený postup výstavby i v jarním počasí bohatém na srážky. Pro 

umožnění dostatečného zhutnění podkladních vrstev pod jednotlivými 

deskami bylo nutné vybudovat pomocné základové zdi a před vlastním 

zásypem a zhutněním podkladních vrstev musí být sestaveny kompletní 

rozvody kanalizace pod všemi částmi objektu a uloženy nádrže na 

zachycování dešťových vod ze střech jednotlivých částí objektu. Což je 

aktuální stav prací ke konci dubna. 

V současné době je velice diskutovaným tématem v Ďáblicích 

zachycování a využití dešťové vody. I do tohoto projektu byl tento moderní 

trend začleněn. Pod základovou deskou jednotlivých atrií jsou navrženy 

3 podzemní betonové nádrže na dešťovou vodu o celkovém využitelném 

objemu cca 42 m3. Tyto nádrže jsou již uloženy a v dokončeném stavu 

budou viditelné pouze vrchní vstupy pro případné čištění v budoucnu. 
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Dešťová voda bude čerpána do 3 samostatných „vodáren“ s nádržemi a 

bude využívána převážně pro zalévání. Pouze případný přepad 

z podzemních nádrží, který se v žádném případě nesmí dostat do podloží a 

základů, přeteče potrubím do vsakovacích jam. 

Samotný objekt je navržen jako „velmi úsporná budova“ (zatřídění do 

kategorie B dle posouzení energetické náročnosti budov). Obvodové zdi a 

střechy jsou navrženy ze sendvičových tepelně izolačních panelů 

zavěšených na dřevěné skeletové konstrukci. 

Jan Hrdlička (ĎZ 05/2017) 

Spolupráce s ďáblickými investory 

Bydlení Ďáblice, s.r.o. 

V Ďáblicích dodržujeme pravidlo, že dříve, než se rozběhne územní a 

stavební řízení na nových plochách určených k zástavbě, uzavírá vedení 

Ďáblic s každým investorem smlouvu o spolupráci. Nedávno takto byla 

uzavřena smlouva se společností Bydlení Ďáblice, s.r.o. pro lokalitu poblíž 

autobusové zastávky U Spojů (mezi ulicemi Šenovská a Statková). 

Investor ve smlouvě potvrdil závazek, jak budou domy vypadat, jak 

budou vedeny silnice a osvětlení, kde a jak budou pěší chodníky, jak bude 

řešeno hospodaření s dešťovou vodou atp. 

Městská část se zavázala souhlasit za dohodnutých podmínek 

s výstavbou a po kolaudaci převzít do správy veřejnou zeleň a komunikace, 

tak jak to je i u většiny ostatních silnic a chodníků v Ďáblicích. Uzavření 

smlouvy také znamená pro Ďáblice příjem navíc ve výši cca 2 mil. Kč. 

AKROS, s.r.o. 

Tato společnost je pro městskou část jiným typem partnera. Nemá 

v úmyslu stavět byty, ale vystavět novou moderní provozovnu, která 

zůstane v Ďáblicích a přitom nebude komplikovaně řešit své prostorové 

soužití na okraji zástavby rodinných domů (lokalita při sjezdu z D8). Jednání 

o smlouvě právě probíhá. 

AKROS byla založena již v roce 1990 a, pro mne velmi sympaticky, jako 

skutečně ryze česká společnost bez účasti cizího kapitálu. V Ďáblicích sídlí 
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skutečně již mnoho let. Specializuje se na dodávky nerezového spojovacího 

a hutního materiálu. V tomto sortimentu patří společnost mezi 

nejvýznamnější dodavatele na českém trhu. Není v Ďáblicích moc 

podobných příkladů. 

Miloš Růžička (ĎZ 06/2017) 

Obecní dům Ďáblice II – stavební konstrukce 

V průběhu měsíce dubna probíhala stavba dle plánu. Krátké dubnové 

období dešťů mírně zdrželo hutnění podloží základových desek. Podloží pod 

každou deskou bylo třeba nejprve otestovat, jestli je dostatečně nosné. Po 

vyhodnocení výsledků bylo třeba některé oblasti podloží „dohutnit“ a vše 

poté zakrýt podkladními betony a vlastní konstrukcí železobetonových 

základových desek. Samozřejmě těmto pracím předcházelo i dokončení a 

kontrola veškerých rozvodů pod úrovní základových desek. Základové desky 

pro jednotlivé části objektu byly navíc navrženy i v jiné výškové úrovni a 

z důvodu návaznosti na další prvky konstrukce byly prováděny 

s milimetrovou přesností. Všechny desky byly poté zaměřeny a připraveny 

pro instalaci nosné stavební konstrukce. 

Nosná konstrukce obecního domu je dřevěná, z lepeného lamelového 

dřeva. Každý prvek je vyroben přesně na míru přímo ve výrobně 

subdodavatelské firmy, dopraven na staveniště a montován. Každý prvek 

konstrukce je vyroben pro přesné místo – záměna z důvodu členitosti a 

umístění ve svahu není možná – i tento fakt zvyšoval nároky na provedení 

veškerých částí „spodní“ stavby. S montáží započali stavbaři v části 

budoucího společenského sálu s přibližně 5 m vysokými sloupy a 

mohutnými stropními nosníky překlenujícími vzdálenost cca 12 metrů. 

Většina prvků dřevěné konstrukce bude v budoucnu viditelná ve vnitřních 

prostorách obecního domu, akorát již nevynikne jejich jedinečnost a 

mohutnost. Vnitřní zdivo mezi jednotlivými dřevěnými sloupy bude 

vyzděno z lehčených betonových tvárnic, pro stěny společenského sálu 

budou použity tzv. akustické tvárnice z důvodu lepšího pohlcování zvuku. 

Z podobného materiálu budou vyzděny i příčky v celém objektu. Vnější 

stěny (fasáda) budou smontovány z tepelně izolačních panelů tloušťky 
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150 mm, které budou přichyceny přímo na dřevěnou konstrukci skeletu. 

Podobně i střecha bude plochá z 200 mm tlustých pozinkovaných izolačních 

panelů. A celá konstrukce střechy bude po montáži izolována proti vodě, 

bude na ni rozprostřen humus a bude osázena zelení. 

Montáž hrubé konstrukce, tj. dřevěného skeletu, fasádních a střešních 

panelů, je dle mého názoru „divácky nejzajímavější“ částí celé výstavby. 

Téměř každý den bude pouhým okem viditelný postup montážních prací a 

za několik týdnů bude již patrné, jaký bude nový objekt ve skutečnosti 

zvenčí vypadat. 

Jan Hrdlička (ĎZ 06/2017) 

Povedou přes Ďáblice dvě dálnice nebo ne? 

Jako starosta naší městské části se již sedmým rokem věnuji 

problematice tzv. silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) a budoucí možné 

ochraně Ďáblic před negativními jevy takové stavby (ochrana našeho zdraví, 

životního prostředí, rozvoje a hodnoty majetku).  

Dálnice nebo městská kapacitní silnice? 

Dovolte mi po delší odmlce předložit vám několik dalších informací a 

hodnocení z pohledu starostů, které dosavadní vývoj událostí spíše 

znepokojuje a kterým se dosavadní příprava stavby nelíbí, kteří ji považují 

za odborně nedostatečnou, občansky neprůhlednou, ohrožující naše zdraví 

a která nám nenabízí záruky skutečně účinného dopravního řešení jak pro 

řidiče z celého evropského regionu, tak hlavně pro nás Pražany a Ďábličáky. 

Nevěříme, že je možné a správné hledat a najít pouze uvnitř Prahy jedno 

řešení dvou velmi odlišných úkolů. Že je možné vymyslet okruh, který bude 

současně sloužit 

a) jako skutečný obchvat Prahy pro dálkovou krajskou, národní a 

mezinárodní dopravu – zejména pro nákladní a stále se rozrůstající 

kamionovou dopravu – taková silnice do Prahy nepatří!,  

b) jako městský okruh pro potřeby pražské a příměstské automobilové 

dopravy (hromadná, osobní, nákladní pro zásobování Prahy) – takovou 

funkci mu politici (zastánci) před pražskou veřejností přisuzují, ale 
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projektován tak není, vidíme zatím „kočkopsa“ – dálnici bez nájezdů a 

sjezdů, ale uvnitř města. 

Mezi Ďáblicemi a Březiněvsí skládka, dvě dálnice s mimoúrovňovou 

křižovatkou a dál? už se tam nic nevejde. 

A právě o to se stát nyní snaží, dokonce chce dosud neexistující část 

okruhu vést ještě více uvnitř města než doposud! Tedy mimo jiné přes 

Běchovice a Černý Most – dálnice by se zde dokonce z okraje Prahy zanořila 

dovnitř města o několik kilometrů. Na severu by pak kamiony a další 

pokračovaly přes Ďáblice, Dolní Chabry, Suchdol dále na západ. 

A ony by nejen projížděly, ale současně by nás ohrožovaly díky obrovské, 

kilometr dlouhé, mimoúrovňové křižovatce. 

Jsou naše požadavky oprávněné? 

Na mnoha místech (včetně soudu) jsem již mnohokrát jménem svým i 

spoluobčanů sdělil tento pohled na věc: 

• Dvě dálnice v těsné blízkosti naší obytné zástavby – to je velmi vážný, a 

hlavně nevratný zásah do krajiny i do kvality života dotčených obyvatel. 

Např. ve východním úseku v oblasti Černého Mostu se očekává cca 120 tisíc 

automobilů denně!, včetně nákladních a kamionů. Někdy je dokonce 

uváděno ještě o desítky tisíc více. Větší část míří dál přes Ďáblice na 

Německo. Při tak velkém množství automobilové dopravy se jedná i o vážné 

zdravotní ohrožení (např. na Spořilově u dálnice byl prokázán zvýšený 

výskyt nádorových onemocnění, včetně úmrtí). 

• Současně připouštíme, že každá stavba nové kapacitní silnice přináší 

negativa – většina z nás užívá i výhod dopravní sítě, vč. automobilové. 

Většina z nás jsou také řidiči a někde silnice vést musí. 

• Pokud by se ale měli ďábličtí občané obětovat a na svém území takovou 

stavbu strpět, pak by mělo být zcela jasně a prokazatelně posouzením 

rovnocenně zpracovaných variant doloženo, že trasa přes naše území je 

skutečně tou nejlepší, resp. že je ze všech možných řešení tou nejméně 

špatnou variantou. Tou, která je z pohledu dopravní funkce a výkonu, 

z pohledu ochrany zdraví, ekologie, bezpečnosti a financí (daňové zátěže, 

příjmů z mýtného, nákladů na údržbu) skutečně nejvýhodnější. 

• Pak teprve lze, za přísných podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti, 

jednat o umístění stavby přes naše či jakékoliv jiné území. Tento postoj není 

žádné bláznovství ani „ekologický terorismus“, odpovídá jak přirozenému 
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rozumu a politické úctě k občanům, tak i evropskému standardu 

dopravního projektování a legislativě. 

Pohled do historie 

Nejpozději od konce 90. let probíhá ostrý spor o trasování SOKP, jakožto 

součásti transevropské dálniční a silniční sítě TEN – T, jehož hlavní funkcí je 

tranzit (viz např. státní Politika územního rozvoje). 

Do dnešního dne se příprava nedostavěných úseků okruhu na 

severozápadě a východě města fakticky nachází v patovém stavu. Celková 

nutnost a funkční opodstatnění dokončení silničního okruhu kolem Prahy 

(mj. ochrana Prahy, Pražanů a jejich dopravy) je přitom všeobecně 

nezpochybnitelná. Rozpor je však v jeho umístění, zda má být průtahem 

skrze Prahu (alternativa A – ZÚR = bližší varianta), nebo jejím obchvatem 

(alternativa Regionální = vzdálenější). Veřejnost, reprezentovaná iniciativou 

„Starostové pro okruh“ a dalšími iniciativami, požadovala na MD ČR a ŘSD 

ČR vyhotovení srovnatelné dokumentace pro alternativní (regionální, 

vzdálenější) trasu a transparentní posouzení, které by bylo podkladem pro 

rozhodování o volbě trasy SOKP. To bylo MD ČR a ŘSD ČR trvale odmítáno 

s tvrzením, že trasa SOKP je daná. 

Odpor veřejnosti dále pokračoval s podporou nejvyššího správního 

soudu, který svými rozsudky v letech 2010-2011 zrušil koridor trasy A-ZUR 

v úseku Ruzyně – Březiněves (Ďáblice) – Běchovice – D1. 

Teprve v roce 2014, s příchodem ministra Ing. A. Prachaře, byla veřejnost 

vyslyšena a na jeho příkaz objednána dokumentace nedokončené části 

SOKP v trase alternativy tzv. Regionální. Tehdejší vedení ŘSD-ČR 

dokumentaci objednalo a začalo na ní se zhotovitelem spolupracovat. 

Po nástupu ministra Ing. D. Ťoka a personálních změnách vedení 

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) byla ale aktivní spolupráce investora 

(stát prostřednictvím ŘSD) na projektu přerušena. Odborné ani laické 

veřejnosti nebyla nikdy ukázána. Za těchto nestandardních podmínek byla 

dokumentace dokončena a předána ŘSD ČR. 

ŘSD ČR si v listopadu 2015 objednalo „Komplexní posouzení 

alternativního návrhu SOKP (vzdálenější varianta, tzv. regionální)“ a 

alternativy A-ZÚR (současnou vládou podporovaná bližší varianta skrze 

Prahu, přes Ďáblice, A-ZÚR) u ČVUT – Fakulta dopravní – Ústav dopravních 

systémů. V průběhu zpracování dokumentace (3/2016) ale ŘSD zásadně 
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změnilo předmět plnění z „Posouzení vyhledávací studie a Studie 

proveditelnosti dokončení SOKP“ (vzdálenější varianta) proti „Sledované 

variantě SOKP v trase A – ZÚR hl. m. Prahy a Středočeského kraje (bližší 

varianta, přes Ďáblice) – tedy z posouzení obou variant na pouhé 

„Komplexní posouzení“ jedné – Vyhledávací studie a Studie proveditelnosti 

dokončení okruhu. Novým úkolem tedy bylo pouhé hledání chyb na námi 

podporované vzdálenější regionální variantě. 

TATO ZMĚNA ZCELA ZRUŠILA PŮVODNÍ ZÁMĚR OBJEKTIVNĚ STEJNOU 

METODIKOU POSOUDIT PROVEDITELNOST DVOU ROZDÍLNÝCH NÁVRHŮ 

DOKONČENÍ SOKP. 

REGIONÁLNÍ VARIANTA je ve studii ČVUT odmítána na základě údajných 

„nepřijatelných rizik“ (z těch málo podstatných uvádí např. časové zpoždění 

– to se ale týká obou variant, nesoulad s územním plánem - dávno mohlo 

být souladu dosaženo, nemožnost kofinancovat z Evropské Unie – to se 

týká pro dosavadní špatné postupy naopak varianty přes Ďáblice, 

projektová podrobnost – ano, je nedostatečná, protože ŘSD dlouhodobě 

odmítá Regionální (vzdálenější) variantu potřebným způsobem 

rozpracovat). 

Pro účely rozhodování státních orgánů, dotčených samospráv a pro 

jednání s veřejností stále chybí a neustále žádáme zpracovat skutečné 

objektivní porovnání obou alternativ ve smyslu původního zadání (obchvat 

Prahy) a dle mezinárodně uznávaných a používaných metod.  

Proč? 

Proč je stále odmítán standardní postup (varianty, více nabídek, 

otevřenost výběrového procesu atp.), který je v práci městských částí, obcí i 

krajů. Stát nemusí? Protože vzdálenější varianta je špatná? Tak ať se to 

ukáže v objektivním porovnání. Nebo protože by se jen obtížně hledala 

protiváha k výhodám nechtěné varianty regionální oproti variantě A – ZÚR 

(přes Ďáblice)? 

Výhody regionální varianty (vzdálenější, nevede přes Ďáblice) 

Uvádím podle našeho názoru ty hlavní důvody pro řádné posouzení obou 

variant. Varianta Regionální (vzdálenější): 

1. Je navržena v souladu s mezinárodními a ČR uznanými požadavky pro 

trasy evropské silniční sítě TEN-T. 
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2. Neprochází územím, kde jsou již nyní překračovány hygienické limity 

(jako se stalo např. na Spořilově, jak se plánuje opakovat chybu např. na 

Černém Mostě, v Horních Počernicích, Suchdole, pravděpodobně 

v Ďáblicích,...). 

3. Nezabírá a neodděluje od ostatního území hl. m. Prahy cenná 

zastavitelná území s dobrou infrastrukturou, připravená pro bytovou a 

občanskou vybavenost. 

4. Nevytváří umělou bariéru uvnitř městského organismu, bránící 

přirozenému rozvoji města vhodnými směry. 

5. Vede územím s poloviční hustotou obyvatel než A-ZUR (bližší varianta, 

přes Ďáblice)! 

6. Vyvádí veškerou tranzitní kamionovou a zbytkovou dopravu mimo území 

hl. m. Prahy a tím trvale do budoucna zlepšuje klima (smog) celé Prahy. 

7. Nevytváří na trase TEN-T dopravně kolizní místa, zajišťuje plynulý a 

bezpečný průjezd tranzitní dopravě. 

8. Svoji polohou mimo Prahu zajišťuje minimální mísení dopravy místní a 

tranzitní – tedy trvale nižší nehodovost. 

9. Má o cca 22 miliard Kč nižší pořizovací stavební náklady (dokončení SOKP 

alternativa A-ZÚR = 55,6 mld. Kč; alternativa Regionální = 33,7 mld. Kč). 

10. Bude přinášet vyšší příjmy z výkonového zpoplatnění (mýto). 

11. Zlepší dopravní obslužnost území v Polabí mezi Čelákovicemi, 

Brandýsem n/L, Kostelcem n/L, Neratovicemi a Kladnem. 

12. Převezme tranzitní a zbytkovou dopravu z II/101 v úseku D1 (Modletice) 

až Neratovice, úspora pro Středočeský kraj cca 1,25 miliardy Kč nerealizací 

navrhovaných přeložek II/101. 

Miloš Růžička (ĎZ 07/2017) 

Ďáblické stavby během léta pokračují 

Stavba školy pokračuje  

Přístavba a vnitřní přestavba budovy školy pokračuje, během celého 

školního roku se stavělo ve zvláštním režimu s ohledem na provoz školy, po 

ukončení školního roku již naplno. 
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Komunitní centrum vlna dále úspěšně rozvíjí svou činnost – zahrada se 

během léta hodně změní k lepšímu a od jara 2018 bude plná života a 

překvapení 

Specializované zahradní a parkové práce: na základě výběrového řízení 

byla k provedení zahradnických a parkových prací vybrána zahradní firma 

Garpen – většinu prací provede během léta, některé výsadby budou 

s ohledem na potřebnou roční dobu provedeny během podzimu (např. 

vrbová chýše). 

Zahrada je v těchto týdnech plná techniky – i přes bezpečnostní 

omezení, která budou na nezbytně nutnou dobu vyhlašována, prosím, 

buďte vy a hlavně vaše děti při pohybu v okolí zahrady opatrní. 

Stavební a tesařské práce: na základě výběrového řízení byla k provedení 

těchto prací vybrána firma První KEY-STAV, a. s. – termín dokončení jejich 

prací (nové nároží u lékárny, nová část pro děti upraveného plotu, opěrná 

zeď u parkoviště, zahradní altán,...) je domluven na 6. 9. 2017. 

Výroba a instalace certifikovaných herních prvků: probíhá výběrové 

řízení. 

Ochranný živý plot před komunitní kavárnou VLNA: připravili jsme 

provedení nové výsadby živého plotu, tentokrát současně i s ochranným 

oplocením – prosím, buďme tentokrát pozornější a ohleduplnější, ať 

výsadbu opět nezadupeme jako tu předchozí. 

Umělecké kovářské práce: pro zajištění speciálních kovových prvků 

zahrady byl na základě výběrového řízení vybrán umělecký kovář Vladimír 

Sailer – vyrábí pro nás růžové loubí, vstupní branku z ul. Osinalická a bránu 

z ul. Kučerové – předpokládaný termín osazení je do září (s ohledem na 

ostatní práce probíhající v zahradě). 

Označení komunitního centra – výroba a umístění loga centra: ve 

spolupráci s autorkou vítězného loga, ďáblickou výtvarnicí a grafičkou 

Barborou Sládkovou, byla ke zpracování návrhu označení budovy centra 

vyzvána Ing. arch. Olga Frýdecká a její atelier. Termín realizace 

předpokládáme souběžně s ostatními pracemi během podzimu. 

Firma Garpen zahradnická, spol. s r.o. v současné době provádí např. 

obnovu vybraných trávníků, závěrečnou modelaci terénu, úpravu okolí 

skluzavek a výstavbu mlatové pěší cesty přes zahradu – opět si budeme 
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moci příjemně krátit přes zahradu cestu tak, jak jsme byli po několik 

generací zvyklí. 

Stavíme také letní zahradní vodovod, který má dvě vyústění – 

u zahradního altánu a poblíž terasy Vlny u ohniště (třeba na špinavé pusy 

při posezení u ohně?). S pomocí firmy IRIS připravujeme až do nezámrzné 

hloubky betonové lože pro usazení unikátního zahradního stolu či spíše 

sochy z krásného a kameníkem ručně opracovaného sliveneckého mramoru 

– jeho váha je totiž neuvěřitelných 4,5 tuny. 

Obecní dům – zajímavá dřevěná konstrukce bude brzy zakryta vyzdívkami a 

vnějším krycím pláštěm 

Pěší propojení ulic Osinalická a Prácheňská od lékárny k Battistově 

cihelně přes prostor budoucího náměstí je nyní zabráno stavbou, ale nové 

„podloubí“ propojující lékárnu, Vlnu, zahradu s jednotlivými objekty nového 

obecního domu a prostorem k ulici Ďáblická již od pohledu začíná být 

zřejmé. 

Miloš Růžička (ĎZ 07/2017) 

Přístavba a přestavba ZŠ U Parkánu ve finále 

Úspěšnou kolaudací jsme završili přístavbu a přestavbu ZŠ U Parkánu. 

Mnoho měsíců uplynulo od doby, kdy mi ďáblické zastupitelstvo svěřilo 

v době čerpání mé dovolené kompetence k zastupování městské části ve 

věci přístavby základní školy. Kdybych tehdy alespoň trochu tušil, kolik 

komplikací, potíží a bezesných nocí mě následující rok v souvislosti 

s přístavbou čeká, reálně bych zvažoval možnost zůstat ve svazích Sajamy, 

jedenáct tisíc kilometrů daleko. Přístavba a rekonstrukce školy byla velice 

rozsáhlá a navíc s extrémně napjatým termínem dokončení. Celá stavba 

probíhala intenzivním tempem. I tak jsme důsledně dbali na kvalitu 

provedení. 

Dalším faktorem, který hrál proti nám, byla nemilá překvapení ukrytá ve 

sto let starých zdech, v podobě všech možných i nemožných zařízení a 

konstrukcí na hranici životnosti. Naštěstí jsem měl k dispozici tým 

zkušených kolegů, o které se dalo v náročných situacích opřít. Veliký dík 

patří všem, kteří nemalou měrou přispěli ke zdárnému dokončení stavby, 
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zejména technickému dozoru investora panu Ing. Dytrychovi, starostovi 

Ing. Růžičkovi, administrátorovi veřejných zakázek Ing. Pumprovi, 

projektantovi Ing. arch. Škardovi, současné tajemnici Mgr. Henych i 

bývalému tajemníkovi RNDr. Traurigovi, účetní paní Koubové, 

stavbyvedoucímu panu Horkému, zástupci zhotovitele panu Valentovi a 

řadě dalších. 

Dík patří též ďáblickým zastupitelům, kteří téměř všichni s důvěrou 

podporovali myšlenku moderní a kvalitní školní budovy i přes to, že ne vždy 

bylo možné poskytnout podklady v dostatečném předstihu. Děkuji i 

sousedům a zaměstnancům školy za shovívavost k mnohdy nepříjemným 

projevům nezbytné stavební činnosti v průběhu školního roku. Výsledkem 

je kvalitní, dostatečně kapacitní stavba, citlivě spojená s původní 

historickou budovou, moderní a inspirující vnitřní prostředí školy i svěží 

malebné a bezpečné okolí. Přijďte se přesvědčit.  

P.S. S kolaudací neodsouváme školu na druhou kolej. Zůstává mnoho 

dalších vizí, jejichž realizace je pro nás výzvou. Už teď mohu prozradit, že 

spolu s prvňáčky nastupuje do školy i tým zkušených zahradníků, připravený 

obalit školu květinami a zelení. Snad se těšíte tak jako já. 

Martin Tumpach (ĎZ 09/2017) 

Obecní dům Ďáblice. III – opláštění 

Během prázdnin pokračovaly práce na novém Obecním domě podle 

plánovaného harmonogramu a zároveň se pozornost začala soustřeďovat 

na vnitřní prostory a instalace. 

Jak jste mohli pozorovat, nejprve byly položeny střešní tepelněizolační 

panely tl. 200 mm na připravené střešní trámy a průvlaky na všechny části 

členitého objektu vzájemně pospojovány a spoje provizorně zaizolovány. 

Použitý materiál izolací pouze vzdáleně připomíná „skelnou vatu“ 

používanou v minulosti. Izolační vata je mezi ocelovými deskami slisována a 

opatřena vodoodpudivou ochranou, aby nebylo možné její navlhnutí 

během výstavby před provedením dokonalých izolací a panely nepřišly 

o svou izolační funkci. Na panely byly poté instalovány klíny zajišťující 

potřebné střešní spády pro jejich odvodnění a vlastní izolace proti vodě 



43 

 

 

z PVC fólií odolných proti UV záření. Atiky a veškeré rohy jsou oplechovány. 

Izolační fólie musí být odolná i proti prorůstání kořínků rostlin, protože 

střechy jsou ve středových pásech každé sekce osazeny zelení. Tento 

způsob zajišťuje mimo jiné i efektivní využití dešťových vod ještě před jejich 

svedením do tří bezodtokých jímek, které jsou v celkovém objemu přes 

48 m3 u objektu vybudovány (viz popis v předchozích částech). Z tohoto 

důvodu byla na jednotlivých střechách rozprostřena vrstva humusu a okraje 

dosypány kamenivem. A dokonce i rostliny navržené pro výsadbu na střeše 

byly již v říjnu osazeny, aby se stačily uchytit před příchodem mrazů a 

zimního počasí. 

Základním prvkem obvodového opláštění budovy jsou také sendvičové 

tepelněizolační panely, ale pouze 150 mm tlusté, široké jeden metr, laděné 

„na svislo“ s různou délkou. Vzhledem k šířce panelů byly navrženy i 

veškeré dřevěné kotvící prvky, takže montáž postupovala relativně bez 

problémů. Jak je patrné, fasáda celého objektu a jeho částí je poměrně 

členitá s množstvím navržených otvorů, což vedlo k rozhodnutí zhotovitele 

dopravit na staveniště panely bez prořezaných otvorů pro dveře a okna a 

tyto byly vyříznuty až po osazení na místě. Projektanti zpracovali podklady 

pro parotěsnost celé konstrukce a zabránění vzniku tepelných mostů 

u jednotlivých stavebních detailů, styků jednotlivých použitých materiálů a 

prostupů. Jejich provádění je poměrně vysoce náročné na přesnost i na čas, 

ale je podstatným předpokladem správné a úsporné funkce v budoucnu. 

Kromě tepelněizolační a vodoizolační funkce musí konstrukce, zejména 

její část kolem budoucího společenského sálu, splňovat i zvukovoizolační 

funkci. I proto jsou obvodové stěny společenského sálu zdvojené – první 

vrstva z „akustických“ tvárnic, druhá vnější z výše popsaných panelů. A 

podobné nároky na požadovaný zvukový útlum jsou požadovány i po všech 

oknech, prostupech – např. únikový východ ze sálu musí mít dveře. Na 

závěr bude dosažení požadovaných parametrů celé finální konstrukce a 

jejích prvků ověřeno zkouškou. 

K montáži vnějších oken a dveří, a tím i k uzavření celého vnějšího pláště 

budovy, by mělo dojít v listopadu. Vnější okna jsou navržena v rámech 

z hliníkových profilů a jejich vnější strany budou lícovat s vnějším pláštěm 

budovy. Zasklení bude ve většině případů z izolačních skel a většina 

okenních tabulí (rozměrů až 3x3 metry) bude opatřena bezpečnostní fólií 
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proti jejich roztříštění a uvolnění po náhodném poškození. Barva rámů 

bude stejná jako barva pláště – bílá. 

V měsíci září byly započaty práce na vnitřních instalacích – elektro 

rozvody a zdravotní instalace. Objekt byl přepojen na finální elektro-

přípojku. Následně byly započaty práce na instalacích pro technologie – 

vzduchotechnickou jednotku, připraveny k instalaci jsou jednotky 

chlazení/topení. Zároveň s postupem vnitřních prací budou dokončovány 

komunikace a chodníky přiléhající k objektu tak, aby bylo možné venkovní 

úpravy dokončit ještě před příchodem zimního období. 

Jan Hrdlička (ĎZ 11/2017) 

Chodník k Ovčínu 

V měsíci říjnu probíhala celková rekonstrukce chodníku „K Ovčínu“ v celé 

jeho délce od hranice katastrálního území Ďáblice až po Květnovou ulici. A 

v souladu s námi plánovanou opravou se podařilo dohodnout i s městskou 

částí Prahy 8 rekonstrukci „jejich“ navazující části až k ulici Pod Hvězdárnou, 

a tím bude oblíbená komunikace opravena v celé své délce téměř 450 

metrů. Panelová komunikace navazující na chodník nad budovou úřadu 

radnice bude rekonstruována pouze v krátkém úseku navazujícím na vlastní 

chodník a zbytek panelové cesty bude dokončen během plánované 

rekonstrukce vodovodních přepojovacích šachet (PVS, předpoklad 2018). 

Podle pamětníků byl původní chodník postaven před přibližně 50 lety a 

po jeho dokončení musel být hned opravován z důvodu přejetí traktorem 

z přilehlého pole. V okolí „Ovčína“ byl v souvislosti s budováním 

vodovodního řadu propojujícího ulice Květnová a Ďáblická před přibližně 20 

lety přeasfaltován, ale od té doby na něm neproběhly žádné opravy ani jiné 

práce. Povrch chodníku původní šíře 1,5 metru byl na mnoha místech 

prorostlý trávou a jinou vegetací tak, že šířka asfaltového povrchu byla 

místy široká méně než 60 cm. Navíc byl povrch rozrušen, obsahoval četné 

výmoly a jiné závady, takže chodci museli být velice ostražití za každého 

počasí, natož pak v zimním období. 

Projekt rekonstruovaného chodníku vychází z původního stavu, tj. je 

obnoven asfaltový chodník s kamennou obrubou široký 1,5 metru na 
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štěrkovém podkladu vedený v původní trase. Komunikace nahrazující 

stávající panelovou cestu bude dlážděná ze žulových kostek. Stavební práce 

byly zahájeny 5. října a na pracovníky firmy Šlehofer a její subdodavatele 

čekalo po zahájení prací několik překvapení. První způsobil kabel veřejného 

osvětlení dodatečně položený bez jakéhokoliv chránění cca 10 cm pod 

povrchem těsně vedle kamenných obrub poblíž nejvyššího místa trasy 

chodníku v místě, kde je malý skalní výchoz. Naštěstí se při odhalení kabelu 

nikomu nic nestalo, porušená část kabelu byla správci veřejného osvětlení 

vyměněna, uložena do chráničky a osvětlení zprovozněno v celé délce 

chodníku. Druhé překvapení způsobila objevená netěsnost vodovodního 

řádu DN 200 mm vedoucího podél objektu čp. 11. Díky této netěsnosti byla 

po odstranění asfaltu celá plocha (přibližně 2x3 metry) nasycená vodou a i 

za pěkného suchého počasí v tomto místě neočekávaně zapadl nákladní 

automobil. Postupným pátráním po zdroji vody byl objeven až průsak ve 

spoji vodovodního potrubí v hloubce přes 1m. I v tomto případě vzorně 

zapracovala havarijní služba PVK a hned druhý den po nahlášení bylo 

potrubí jejími pracovníky opraveno. Třetí a zatím poslední překvapení 

způsobila vichřice koncem října, která přes chodník položila 2 stromy. Díky 

rychlé pomoci sousedů byla i tato překážka ihned odstraněna a práce 

v tomto úseku mohly v pondělí ráno bez zdržení pokračovat. 

Věřím, že se zbývající část trasy podaří dokončit bez větších problémů a 

že nový chodník vydrží také alespoň dalších 50 let! 

Jan Hrdlička (ĎZ 11/2017) 

Ze zápisníku starosty 

Oprava a přestavba hasičské zbrojnice může začít 

Naše jednání jsou úspěšně u konce. 30. 11. 2017 zastupitelstvo hl. m. 

Prahy na svém jednání schválilo pro Ďáblice dvě účelové dotace v celkové 

výši necelých 3 mil. Kč: 

a) 2,71 mil. Kč na opravu a přestavbu zbrojnice; 

b) 240 tis. Kč na hasičské vybavení jednotky. 

V přípravě je projektová dokumentace a výběrová řízení. 
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Oprava pěší cesty kolem hvězdárny je dokončena 

Oblíbená pěší cesta, která nás již desítky let spojuje s ďáblickým 

hřbitovem a nově také s bytovými domy Nad Akcízem, je hotova v celé své 

délce. Menší část totiž již leží na území Prahy 8, s jejím starostou jsem se 

ale domluvil na spolupráci: poskytli jsme naše výkresy a společně zajistili 

koordinaci provedení opravy vybranými firmami. Jedná se o další akci, na 

kterou se podařilo získat účelovou dotaci a ušetřit tak peníze v našem 

rozpočtu. Velký dík patří Ing. Janu Hrdličkovi a Martinu Širokému, kteří 

s opravou cesty pomáhali od volby materiálů, přes prověření terénu, stavu 

žulových obrub a zásob kamenických deponií až po stavební a finanční 

dozor stavby. Za každého počasí, s trpělivostí a osobním nasazením. Bez 

nich by výsledek zdaleka nebyl tak dobrý. Všem uživatelům přejeme mnoho 

hezkých procházek ve zdraví a pokud možno bez spěchu. 

Miloš Růžička (ĎZ 12/2017) 
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9. Zdravotní a sociální péče 

Přehled zdravotních ordinací: 

Praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Romana Benešová 

Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Kateřina Auzká 

Oční ordinace MUDr. Hana Pešková 

Oční optika SRNA 

Zubní ordinace: MUDr. Jiří Procházka 

Zubní ordinace MUDr. Marta Procházková 

Stomatologická ordinace se zubní laboratoří - OK Dental Clinic s.r.o. 

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze 

Pravidelné aktivity pro ďáblické seniory v roce 2017 

Kurz počítačové gramotnosti 

Rehabilitační cvičení 

Kondiční cvičení jógy 

Cvičení taoistického tai-či 

Klub šikovných rukou: rukodělná dílna pro lidi každého věku. Přijďte se 

něčemu naučit nebo naučte něco druhé – můžeme společně plést, 

háčkovat, paličkovat, vyšívat, vyrábět z korálků, papíru, vlny, proutí, dřeva... 

a přitom si spolu povídat v příjemném prostředí kavárny. 

Plavání: senioři mohou prostřednictvím sociální komise požádat o finanční 

příspěvek na permanentku na kondiční plavání v některém z okolních 

bazénů. 

Sociální komise (ĎZ 01/2017) 
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10. Veřejný a kulturní život  

10.1  Kulturní a společenské akce 

25. 2.  Ďáblický masopust 
17. 3.  Ples fotbalistů 
25. 3.  Ples stolních tenistů 
30. 4.  Čarodějnice + ohňostroj 
3. 6.  Zábavné odpoledne (nejen) pro děti 
3. 6.  Zábavný večer (nejen) pro dospělé 
16. 9.  Zažít město jinak 

Ďáblický Masopust 

A zase bylo veselo! Ještě v pátek „by psa nevyhnal“, ale v sobotu 25. února 

nám počasí ukázalo svoji přívětivější tvář. Ranní sluníčko dávalo tušit, že 

letošní masopustní průvod přiláká úctyhodné množství návštěvníků. 

A tak se také stalo. Ve dvě hodiny po poledni se u našeho úřadu sešlo 

mnoho ďáblických sousedů, kteří se přišli podívat na zahájení již druhého 

ročníku Masopustu v Ďáblicích. Přihlížející byli odměněni výbornými koláči a 

tentokrát nechyběla ani basa piva, po které se jen zaprášilo. Když pak náš 

pan starosta vydal souhlas s průchodem průvodu obcí, vypuklo to pravé 

masopustní veselí. Masky se pustily do tance, ke kterému vyhrával hudební 

soubor Ďáblík, a všichni sklidili zasloužený potlesk. Průvod pak pokračoval 

již tradičně na Koníčkovo náměstí a dále ulicí Čenkovská, kde si majitelka 

jednoho z domů zatančila s medvědem. Konečná zastávka byla tentokrát 

u komunitního centra Vlna. Kdo chtěl, mohl usednout k nachystaným 

stolům a dopřát si ty pravé masopustní hody, které letos připravila firma 

Globus. Ve třech stáncích nám nabídli výborné jitrnice a jelítka, pečená 

vepřová kolena, klobásky a další zabijačkové speciality. Někdo si dal „do 

nosu“ hned na místě, další si zakoupili masové pochoutky domů. 

Viděli jsme děsuplné představení souboje Smrtky s Laufrem (vede 

masopustní průvod), k velké radosti dětí nechyběli poníci a letos přibyly i 

kozičky. Kejklíři s dětmi točili na tyči talíře, my dospělí jsme se zaposlouchali 
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do staročeských písní, které bravurně hrála a zpívala kapela Švejk Band. To 

nejlepší na celé akci však bylo, že jsme se opět po dlouhé zimě sešli se 

známými a přáteli na jednom místě a užili si společně krásné sobotní 

odpoledne. 

Od 17. hodiny pokračoval Masopust maškarním bálem v ďáblické 

sokolovně, ale to už je zase jiný příběh. 

Tak za rok zase na viděnou! 

A velké poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci této akce, i těm, 

kteří přišli v maskách. 

Jana Ouředníčková (ĎZ03/2017) 

Ples fotbalistů – překonali jsme nepřekonatelné 

Vyprodáno, vyprodáno a vyprodáno... celkem 300 platících návštěvníků. 

A tak jsme museli využít i prostory navazující restaurace. Minulý rok na 

plese vystoupil jako host Richard Krajčo, letos se nám podařilo domluvit 

vystoupení Vlasty Horvátha. Plesová kapela dostala od návštěvníků opět 

hodnocení „profi plus“. Soutěžilo se o více jak stovku hodnotných cen a 

ještě jsme na ples napojili aktivity Spolku Parkán, který pomáhá naší 

ďáblické škole a školce. Končili jsme opět nad ránem! 

Vždy po skončení plesu říkám už NIKDY. A to samé jsem říkal i po 

minulém plese. Ale nakonec jsme se pustili i do osmého ročníku, a tak to 

v pátek 17. 3. v 19.30 vše vypuklo. A protože nechci popisovat jen událost 

jako takovou, vypůjčím si několik zajímavých ohlasů: 

• Jsem Ďábličák a na vašem plese jsem potkal lidi, se kterými jsem se 

nepotkal deset i více let. Ze své třídy ďáblické základní školy jsem na plese 

potkal více spolužáků, než nás bylo na srazu třídy, děkuji moc. • Kapela 

Horváth Band, která hrála na plese, to jsou doopravdy hudební profíci. • Na 

ples mě „vytáhla“ žena a známí, já nechtěl, ale nakonec jsme si to moc užili. 

• Byla jsem zvědavá, jaký bude ten letošní ples, neboť jsem si myslela, že 

překonat ten minulý není možné. Ale vy jste opět zvedli laťku nahoru, ples 

měl dynamiku, část tomboly byla online, promítání z činnosti oddílu bylo 

zajímavé a Vlasta Horváth perfektně zapadl do atmosféry plesu. 
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Děkujeme všem, kteří dorazili a tím nás podpořili. Moc si toho vážíme a 

samozřejmě poděkování patří všem sponzorům: Porsche Praha-Prosek, 

které již čtvrtým rokem poskytuje hlavní cenu – zapůjčení automobilu na 

víkend. Děkujeme Czech Sport Travel za zájezd na semifinále německého 

poháru, také společnostem Just, FCC (dříve .A.S.A.), Zepter, Cukrárně 

Buchalovi, firmě Start Production, která nám pomohla s osvětlením sálu a 

s vylepšením zvukové akustiky, dlouholetým dárcům do tomboly Zlatnictví 

Němeček a všem dalším. Děkuji i Kulturní komisi MČ, která nám letos na 

ples přispěla, a tak pomohla tomu, že ples se vůbec konal v Ďáblicích, a ne 

v KD Ládví, který by pro nás z hlediska práce a financí byl výrazně 

výhodnější. 

Osobně bych rád poděkoval týmu, který ples pod vedením Lenky 

Mihálikové celý pátek připravoval a pak hned v sobotu od rána po plese 

uklízel, protože jsme sál museli již do 13 hodiny předat zpět. Ale příprava 

plesu probíhala už několik měsíců předem, a tak snad práce vložená do této 

akce přinesla výsledky – správnou zábavu, a také to, že jsme si ples všichni 

užili. 

Michal Mošnička (ĎZ 04/2017) 

Veselá sobota pro děti i dospělé 

Slunečné počasí vylákalo první červnovou sobotu na fotbalové hřiště SK 

Ďáblice mnoho dětí a jejich rodičů. Chlapci a děvčátka nejrůznějšího věku 

v rámci dětského dne zdolávali sportovní disciplíny, vytvářeli výtvarná dílka 

v kreativní dílničce, fandili při zápasu fotbalové školičky a sledovali divadelní 

vystoupení Divadýlka z pytlíčku. 

Na závěr se pak pořádně vyřádili při skákání na nafukovacím hradu a 

následně pak v pěně a pod svěžím deštěm pryštícím z hasičských stříkaček. 

Každé dítko, které samostatně nebo s pomocí starších kamarádů či 

rodičů zdolalo všechny disciplíny, obdrželo zaslouženou odměnu. 

Pozdní odpoledne a večer pak Ďábličákům zpříjemnila hudební skupina 

Bingo band a v okamžiku, kdy na fotbalovou plochu padla tma, začal se 

zaplňovat přírodní parket odvážnými tanečníky. Na hladkém zajištění akce 

se, kromě organizátorů z řad členů sportovní komise, kulturní komise a SK 
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Ďáblice, podíleli i ďábličtí hasiči a další dobrovolníci při zajištění sportovních 

disciplín. 

Všem, kteří přispěli k příjemně strávené sobotě, patří mé poděkování. 

Markéta Bouzková, předseda sportovní komise (ĎZ 06/2017) 

Zažít Ďáblice jinak 

V sobotu 16. září jsme opět po roce, tentokrát již po třetí, celé 

odpoledne Zažívali Ďáblice jinak. Díky sponzorskému daru společnosti 

Kolektory Praha, a.s. jsme mohli zažívat skutečně bohatý program: 

• komunitní oslavu diamantové svatby manželů Sigmundových, při které 

zahrálo Trio Rosti Tvrdíka • slavnostní otevření komunitní zahrady za účasti 

starostky Městské části Praha – Slivenec a radní hlavního města Prahy paní 

Jany Plamínkové • vlněnou dílnu ve Vlně • taneční vystoupení děvčátek 

z taneční školy HIT • ukázku nové sportovní disciplíny Králičí hop, kterou 

nám se svými králíčky předvedla slečna Lucie Uhrová • dramatické ukázky 

Sboru dobrovolných hasičů Ďáblice a Mladých hasičů • divadelní 

představení dětí z dramatického kroužku naší ZŠ s pohádkou Tři bratři • 

Příběhy včelích medvídků v podání Divadla Krapet • koncert Hudebního 

sdružení Ďáblík a nakonec koncert kapely Circus Problem. 

Stejně jako v minulých dvou letech nám v tento den představily své 

aktivity ďáblické spolky a organizace – SK Ďáblice, SDH Ďáblice, Dětský klub 

Maata, Český svaz chovatelů, Spolek Parkán, Ekocentrum Mladých 

ochránců přírody – a o občerstvení se postaraly Restaurant Červený Mlýn a 

Cukrárna Buchalovi. 

Doufám, že se vám akce i navzdory poněkud chladnému počasí líbila a že 

se stejně jako já těšíte na příští rok. 

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci této akce. 

Simona Dvořáková, Kulturní komise 
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Jak jsme zažívali Vlnu jinak? 

V horkých letních měsících, kdy vznikala velká část vlněných 

komponentů, v rukách zručných ďáblických pletařek, jsme si s trochou 

fantazie představovali, jak budeme Vlnu „zateplovat“. 

Pro naši akci jsme ke spolupráci přizvali výtvarnici a scénografku Evu 

Blahovou, pro kterou je oplétání rozličných objektů velkým koníčkem. Pro 

náš den „D“ nám věnovala materiál z instalace, která v minulé divadelní 

sezóně zdobila piazzetu Národního divadla (převlek/proměna sochy do 

obrazu Gustava Klimta – Múza). Využití pleteniny v rámci naší akce vdechlo 

materiálu nový život a návštěvníci kavárny si nyní můžou pod opleteným 

portálem zazvonit rolničkou pro štěstí. 

Vlněná klubka byla i součástí koncepce diamantové svatby a veškerého 

dění v kavárně i klubovně. Za pomoci připravených vlněných plátů jsme 

během akce proměnili vizáž například sloupům na terase kavárny a i dalším 

prvkům v jejím interiéru. Po celé odpoledne si v našich dílnách děti vyráběly 

bambule, lampiony z recyklovaných PET lahví, které, ozdobeny vlnou, 

můžou využít na Svatomartinský lampionový průvod. Dále si děti mohly si 

vyzkoušet pletení, háčkování, podívat se, jak se plete na stroji a v našem 

večerním „vlněném“ kině mohli rodiče zanechat své potomky pod 

dohledem u pohádek s vlněnou tematikou a sami si vychutnat koncert na 

hlavním pódiu. 

Komunitní centrum Vlna jsme opravdu zažili jinak a musím říct, že jsme si 

to moc užili. Tímto bych ráda poděkovala všem, kdo s námi spolupracovali 

na přípravách akce i vedení dílen. Byli jste skvělí, děkujeme! 

Za tým KC Vlna Míša Ničová 

10.2 Aktivity a akce pro děti 

17. 3.  Ukaž, co umíš 
23. 3.  Jarní petrklíč 2017 
8. 4.  Pirátská bojovka pro děti 
22. 10. Drakiáda 
4. 11.  Halloweenské odpoledne 
11. 11. Svatomartinský lampionový průvod  
1. 12.  Adventní tvoření  
5. 12.  Mikulášská nadílka 
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7. 12.  Školní vánoční jarmark 
18. 12. Setkání před Betlémem  

Cyklus výtvarných dílen pořádaných Spolkem Parkán ve Vlně ukončen 

Po zářijové akci Malované lavičky organizované v rámci „Zažít město 

jinak“, při níž děti i rodiče malovali lavičky pro naši školu, se Spolek Parkán 

s nadšením pustil do dalších akcí naplánovaných v rámci projektu Společně 

pro děti a obec podpořeného v grantové výzvě společnosti T-Mobile 

Mluvme spolu. 

Od listopadu 2016 do února 2017 proběhl cyklus výtvarných dílen. Dvě 

lekce byly vedeny externí agenturou Serafín, během nich jsme kreslili jablka 

přítlakovou kresbou a odpočívali při relaxační technice Zentangle. Ostatní 

hodiny vedla Monika Píchová, která dokázala děti nadchnout rozmanitými 

tématy a výtvarnými technikami. 

Pro velký zájem musely být kurzy záhy rozděleny na dvě skupiny, přičemž 

obě byly naprosto plné. Jednu dílnu jsme realizovali také v rámci 

Adventního tvoření ve škole. Místo plánovaných 10 dílen tak celkem 

proběhlo dílen 16! Dle našich propočtů se na nich vystřídalo přes 50 dětí, 

ale také rodičů, seniorů a dalších příznivců ďáblické školy. Vám všem 

účastníkům patří náš velký dík za krásnou tvůrčí atmosféru, neboť bez vás 

by to prostě nešlo. Děkujeme. 

O. Kocúrková, P. Martinková a K. Šťastná, Spolek Parkán (ĎZ 04/2017) 

Dražba tentokrát nadvakrát  

Letos jsme dražili výrobky tříd ZŠ hned dvakrát. Poprvé v rámci vernisáže 

pořádané Spolkem Parkán ve středu 1. 3. a podruhé na Plese fotbalistů 

v pátek 17. 3. 

Tématem letošní dražby byla „Cesta za poznáním“. Opět nás velmi 

potěšilo, že se dražby zúčastnilo všech 19 tříd ZŠ a děti vytvořily nádherná 

díla. Obrazy znázorňovaly vesmír, planetu Země, mapu České republiky i 

celého světa, dopravní prostředky, čtvero ročních období, stromy, zvířata, 

města... Na vernisáži probíhala standardní hlasitá dražba jednotlivých 
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třídních výtvorů. Podařilo se nám, díky ochotným rodičům zejména žáků 

prvního stupně, vydražit 13 třídních výrobků. Šest výtvorů žáků vyšších tříd 

jsme nabídli do tiché dražby během plesu a tam se nám povedlo získat další 

prostředky pro vyšší třídy na jejich „Cestu za poznáním“. 

Na plese jste rovněž mohli podpořit mateřskou školu přispěním do sbírky 

na malovanou lavičku. Přitom bylo možné se na lavičce vyfotit s různými 

komickými rekvizitami. Teď již nemá své malované lavičky jen ZŠ, ale také 

MŠ. Celková částka z tiché a hlasité dražby třídních výtvorů činí 43 450 Kč. 

Další prostředky byly získány prodejem třídních výkresů, výkresů 

z výtvarných dílen a díky dalším darům, celkem v hodnotě 9 726 Kč. Výtěžek 

z focení na lavičce činí 2 824 Kč. Celkem rodiče a další příznivci třídám a 

škole přispěli částkou 56 000 Kč. Výtěžek z loňské dražby tak byl překonán, 

za což vám děkujeme. 

Stejně jako loni každá třída dostane polovinu vydražené částky, tentokrát 

ještě navýšenou o částku z prodeje třídních výkresů. Letos je využití výtěžku 

tříd určeno pro jejich „Cestu za poznáním“. Již brzy se můžete těšit na 

reportáže z cest. Druhou polovinu Spolek Parkán po dohodě s vedením 

školy poskytne na společné aktivity a potřeby pro celou školu. O použití 

finančních prostředků vás pravidelně informujeme na našich webových 

stránkách. 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří nám s organizací dražby 

pomohli. Celá akce by se nemohla konat nebýt dvou pánů – Michala 

Mošničky a Vladimíra Michka -, kteří akci podporují nejen vlastním 

zapojením, jakožto nepostradatelní licitátoři dražby, ale i finančně. Velmi 

děkujeme také paní Lence Mihálikové, která nás dokázala zařadit do 

nabitého programu plesu a vyjít nám ve všem vstříc. Fotbalisté, plesy umíte 

opravdu fantasticky a díky za zábavu, kterou pro nás Ďábličáky pořádáte! 

Děkujeme také dětem, které výrobky připravily, i všem učitelům, kteří svým 

třídám pomáhali. Především ale děkujeme vám, kdo jste se dražby 

zúčastnili a pomohli jste nám ocenit práci dětí a získat prostředky na akce 

tříd i pro celou školu. 

O. Kocúrková, P. Martinková a K. Šťastná, Spolek Parkán (ĎZ 04/2017) 
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Pirátská bojovka 

I letos kulturní komise pro malé i velké děti a jejich rodiče připravila 

v Ďáblickém háji jarní bojovku, tentokrát s pirátskou tématikou. Vybaveny 

pirátským šátkem a klapkou přes oko si děti mohly vyzkoušet, jaké to je 

drhnout rýžákem palubu, houpat se na stěžni či chodit o berlích jako 

jednonohý pirát. Naučily se také různé druhy uzlů a vyrobily si vlastní 

dalekohled. 

Nakonec musely jako jednoruký pirát s hákem místo ruky vysbírat 

poklad. V cíli na ně pak čekalo pirátské puzzle a malá odměna. 

Rok od roku se jarní bojovky účastní stále více dětí. Letos jich přišlo asi 

120. Pro nás je to znamením, že se akce dětem i rodičům líbí, z čehož 

máme velkou radost, ale zároveň také závazkem, že napřesrok musíme 

vymyslet zase něco nového. Takže my se už teď zamýšlíme a těšíme se na 

příští jaro. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách akce i na její realizaci 

přímo na místě. 

Simona Dvořáková, Kulturní komise (ĎZ 05/2017) 

Čteme s dětmi ve Vlně 

První červnový pátek Spolek Parkán uspořádal ve spolupráci s KC Vlna a 

s obecní knihovnou čtení dětských knih. Zapojili jsme se tak do 

celorepublikové akce „Celé Česko čte dětem“. Na stolech ve Vlně byly 

vystaveny desítky knížek zapůjčených z obecní knihovny, ale také 

přinesených dětmi a dospělými. Dospělí předčítali dětem své oblíbené 

pasáže z knih a vzájemně si vyměňovali tipy na pěkné dětské knihy. 

V průběhu akce proběhlo také losování ankety „Která kniha by neměla 

chybět ve školní knihovně“. Za podporu děkujeme knihkupectví Buug. 

Proběhla i prohlídka reportáží z „Cest za poznáním“ podpořených 

z březnové dražby. 

Při slavnostním zakončení školního roku budou vyhlášeny výsledky soutěže 

z „Cest za poznáním“ a uvidíme, která reportáž či cesta hodnotitelům přišla 

nejzajímavější.  

Za Spolek Parkán Patrícia Martinková (ĎZ 06/2017) 
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10.3 Aktivity a akce seniorů 

20. 1.  Trénuj hlavu, trénuj tělo    
24. 2.  Trénuj hlavu, trénuj tělo 

24. 3.  Trénuj hlavu, trénuj tělo 

8. 4.  Komentovaná procházka po Praze 

11. 4.  Předvelikonoční setkání nejen s pamětníky 

21. 4.  Jarní posezení se zpěvem a muzikou 

26. 5.  Nordic walking 

3. 6.  Jarní výlet seniorů 

26. 7.  Život začíná po stovce 

23. 9.  Podzimní výlet seniorů na Hlubokou 

30. 9.  Den seniorů 

24. 11. Adventní posezení seniorů s hudbou 

5. 12.  Trénuj hlavu-trénuj tělo! 

Poznávání historie Prahy trochu jinak 

Zlákala mě pozvánka sociální komise na komentovanou procházku 

Prahou uveřejněná v našem měsíčníku, takže místo tradičního zapojení se 

do bojovky pro děti, která se konala ve stejný den, jsem si tentokrát vybrala 

méně náročnou variantu. 

Sešlo se nás v sobotu 8. dubna u Prašné brány postupně celkem čtrnáct. 

Při dvouhodinové procházce notoricky známými místy, přes Ungelt, 

Staroměstské náměstí až na náměstí Mariánské, jsem si najednou 

uvědomila, že díky naší průvodkyni Evě Hotovcové je zažívám jinak, někdy 

zcela nově. Tak zajímavé poutavé informace, které nám během procházky 

paní Eva poskytla, mě posouvaly o staletí zpátky a v duchu jsem prožívala 

osudy lidí té doby. Jejich trápení či prožité nešťastné lásky zůstaly 

v pověstech a mrazilo mě, když o nich paní průvodkyně vyprávěla. Věděli 

jste o zbloudilých duších v Ungeltu nebo na Ovocném trhu? Já bych se i teď 

těmto místům v hodině duchů raději vyhnula. Také jsme se dozvěděli, proč 

socha Rabiho Löwa v průčelí budovy magistrátu na Mariánském náměstí 

má u sebe spoře oděnou dívčinu. A useknutá ruka zloděje dodnes visící na 

zdi v kostele sv. Jakuba vzbuzuje přinejmenším respekt před historií. 

Již nyní se těším na další putování historickou Prahou. Byla přislíbena 

návštěva Pražského hradu. Chtěla bych poděkovat členkám sociální komise 
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paní Kohoutové a paní Tačovské za doprovod a podporu starším 

účastníkům akce a paní průvodkyni za nevšední zážitek. 

Táňa Dohnalová (ĎZ 05/2017) 

 

 

 

Jarní posezení 

V pátek 21. dubna se uskutečnilo jarní posezení seniorů se zpěvem a 

muzikou. Hned v úvodu lze říci, že velmi zdařilé a příjemné. Na jeho 

zahájení zazpívali žáci ďáblické školy, kteří se umístili na prvním až třetím 

místě pražské pěvecké soutěže. 

Potom se již o zábavu postaralo Trio Rosti Tvrdíka, které dokázalo svým 

zpěvem a vtipným slovním doprovodem udržet dobrou náladu celé 

odpoledne, samozřejmě s naší skromnou pěveckou pomocí. K dobré 

pohodě pomohlo i malé občerstvení podávané členkami sociální komise. 

To všechno dohromady vedlo k tomu, že odpoledne uběhlo nějak moc 

rychle a nám nezbývá už nic jiného, než všem organizátorům opravdu 

poděkovat. Přesto nakonec ale ještě jednu negativní připomínku: snaha a 

pečlivost organizátorů takovéto akce by si zasloužila větší účast ze strany 

nás seniorů. Tak snad příště. 

Jana a Josef Růžičkovi (ĎZ 05/2017) 

Výlet seniorů na Kuks 

Podle průzkumu GetYour Guide.com jsou Češi nejšťastnějšími turisty na 

světě. Problémy spojené s cestováním přecházíme mnohem velkoryseji a 

lépe než lidé z jiných zemí. Mohu jen konstatovat, že ďábličtí senioři svým 

přístupem k poznávání krás naší vlasti opět plně podpořili výsledky této 

statistiky na výletě, tentokrát na hospital Kuks. 

Informační tabule na dálnici ukazovala teplotu venkovního vzduchu 36° C 

a dálnice 40° C. Na místě se nám otevřel krásný výhled na kopec na 

protějším břehu Labe. Vévodí mu monumentální komplex staveb 

samotného Kuksu. To jsme ještě nevěděli, že se nacházíme tam, kde kdysi 
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stála letní rezidence hraběte Šporka s lázněmi a s hostinskými zařízeními, 

které však byly zdevastovány velkou povodní. 

Kdo zde již byl, ví, že k cíli lze dojít po zdolání většího počtu schodů a 

mírně nerovného terénu. A i ti hůře pohybliví statečně stoupali vzhůru za 

poznáním. Samotný Kuks není zámkem, ale jedinečnou památkou z pozdně 

barokní doby, tzv. hospital. Je bývalým zaopatřovacím ústavem pro 

vojenské veterány, provozovaný v letech 1744 – 1938 řádem milosrdných 

bratří. Vznikl jako nejvelkorysejší institut svého druhu z podnětu hraběte 

Františka Antonína Šporka, který byl i mecenášem umění. 

Navštívili jsme též kostel Nejsvětější Trojice a druhou nejstarší 

dochovanou barokní lékárnu ve střední Evropě. Docela s povděkem, i když 

to zní poněkud morbidně, jsme se zchladili v rozsáhlé hrobce, ve které jsou 

pochováni členové rodu Šporků a Sweerts-Šporků. Po obědě kdo chtěl, tak 

se procházel nebo odpočíval ve stínu bylinkové zahrady. I zjišťování názvů 

rozličných bylin spojených s charakteristickou vůní bylo jistým obohacením. 

Na ohradní zdi před průčelím hospitalu stojí za sochou Anděla blažené 

smrti alegorie Ctností a za Andělem žalostné smrti pak Neřestí. Celkem 

dvacet čtyři soch různých vlastností. Před kostelem socha Náboženství a 

osm alegorických soch Blahoslavenství. Jedná se o vrchol evropského 

barokního sochařství v plenéru, jehož autorem je Matyáš Bernard Braun. 

Originály jsme spatřili v lapidáriu. Když pominu estetický zážitek (např. 

rozevlátá roucha postav), napadlo mě, jak by se nám lépe žilo, kdyby 

záporné vlastnosti lidí byly zcela rozpoznatelné podle vnějších atributů. 

Například lstivost má škrabošku, u sebe lišku, která symbolizuje 

vychytralost a ryby, které představují slizkost. 

Ale naopak kladná vlastnost – píle, má u svých nohou kohouta, a to se mi 

zdálo velmi aktuální. Neboť nelze jinak, než poděkovat manželům Janě a 

Petrovi Kohoutovým za organizaci hezkého výletu, která jistě vyžaduje 

nadšení a obětování volného času. 

Daria Fialová (ĎZ 06/2017) 
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Báječný výlet (spokojení senioři) 

Také letos uspořádala sociální komise naší MČ jarní výlet pro seniory. 

Tentokrát do Podkrkonoší, do hospitálu Kuks. Výlet se uskutečnil první 

červnovou sobotu. Vyjížděli jsme již o půl sedmé ráno za krásného 

slunečného počasí. Sluníčko nás doprovázelo celý den. 

V autobuse panovala dobrá nálada. Po příjezdu do obce Kuks nás čekal 

úchvatný pohled na malebné údolí Labe a na areál hospitálu Kuks. 

Během dopoledne jsme si společně prohlédli celý areál hospitálu 

s nádherným kostelem Nejsvětější Trojice, nástěnnými malbami Tanec 

smrti, sochami Ctností a Neřestí. Potom jsme navštívili jednu z nejstarších 

lékáren v Česku s poetickým názvem U Granátového jablka. Seznámili jsme 

se s historií rodu Šporků, kteří areál založili, včetně již neexistujících lázní. 

Prohlédli jsme si také jejich rodinnou hrobku v kryptě kostela. Po obědě v 

restauraci Na Sýpce následovala individuální prohlídka. Prošli jsme se mezi 

záhony pěkné a voňavé bylinkové zahrady. Viděli jsme i další Braunovy 

sochy a domky řemeslníků na druhé straně údolí. Někteří zdatnější senioři 

navštívili také vzdálený kamenný betlém. 

Příjemně unaveni, spokojeni s krásným výletem jsme se k večeru vrátili 

zpět do Ďáblic. 

Za tento krásný zážitek bychom chtěli poděkovat členům sociální komise, 

kteří zájezd připravili a celý den o nás vzorně pečovali, zejména manželům 

Kohoutovým a paní Tačovské. Těšíme se na další akce. 

Jan Jandík (ĎZ 06/2017) 

Jubilanti ve Vlně 

Dne 22. 6. 2017 jsem se zúčastnila setkání ďáblických jubilantů 

v komunitním centru Vlna. Ten den bylo veliké horko, rozmýšlela jsem se, 

zda vůbec půjdu. Nakonec jsem šla a udělala jsem moc dobře. 

Dostalo se nám všem vlídného přijetí paní Barbarou Tranovou. Prohlédli 

jsme si komunitní centrum a usadili se v klubovně. Přišel mezi nás i pan 

starosta Miloš Růžička. Každý, včetně pana starosty, vyprávěl, jak dlouho 

žije v Ďáblicích, co se mu líbí, co se mu líbí méně nebo co by bylo třeba 

změnit. Při našem povídání bylo rozdáno občerstvení, na kterém jsme si 



60 

 

 

všichni pochutnávali. Na závěr nám přišla zazpívat a porozprávět paní Věra 

Nerušilová. 

Čas utekl jako voda, najednou bylo 18 hodin a v nás zůstal pocit příjemně 

prožitého odpoledne. Škoda jen, že z původně pozvaných 50 jubilantů nás 

přišlo málo a i s panem starostou a členkami sociální komise nás bylo pouze 

šestnáct. 

Marie Mazancová (ĎZ 07/2017) 

 

 

Ďáblické seniorky nezahálejí ani v létě 

Pohybová aktivita našich seniorek v posledních dvou letech postupně 

narůstá, a to i díky organizacím, o nichž si níže přečtete více. Mají možnost, 

kromě akcí v Praze, odjet za cvičením a pohybem do jižních Čech na Orlík, 

ale také k moři do Chorvatska. Samozřejmě vše ve vlastní režii, ale za 

přijatelné ceny. Tak jsem se rozhodla, že o aktivitách uvedených organizací 

napíši a poděkuji v Ďáblickém zpravodaji, to vše se souhlasem ostatních 

zúčastněných na akcích, už také proto, že jejich aktivita u nás trvá již rok a 

od podzimu budou i nadále „Trénovat hlavu i tělo, aby zdraví vydrželo“ 

v našem komunitním centru Vlna. 

Cestou zdraví, Právě teď = Pomoz Sobě 

Tři pojmy pro ty, kdo projevují zájem o své zdraví a chtějí být i 

v pokročilejším věku soběstační a prožívat posléze stáří aktivně. 

V loňském roce jsem objevila v naší obecní knihovně leták s nabídkou 

Senior camp 55+ – pobyt na Orlíku s programem „Trénuj hlavu, trénuj tělo, 

aby zdraví vydrželo“. Kdo by odolal? Přihlásila jsem se a v srpnu 2016 jela 

na Orlík. Týdenní pobyt se cvičením na suchu i ve vodě, trénováním paměti, 

výlety za použití hůlek nebo bez nich, s přednáškami, jak si uchovat a 

podpořit své zdraví a vitalitu i v pokročilejším věku, mi ukázal směr, kterým 

se vydám. Hned od podzimu až do května jsem věnovala téměř každý měsíc 

jednu sobotu návštěvám kurzů v rámci projektu „Pomoz Sobě“ pod 

vedením již známé vedoucí pobytu z Orlíku PaedDr. Hany Čechové (nejen 

skvělá cvičitelka) a její neméně šikovné a úžasné dceři Bc. Niny Čechové, 

fyzioterapeutky. Půldenní semináře naplněné informacemi a praktickými 

ukázkami jak cvičit, aby nás záda nebolela, jak předcházet problémům 

s horními i dolními končetinami, praktická cvičení a rehabilitační cvičení 
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v bazénu mi velice pomohly, ba doslova otevřely oči. Časem jsem zjistila, že 

se lépe pohybuji, zvládnu více cviků než na začátku. Bylo pro mne 

samozřejmostí přihlásit se v letošním roce znovu na pobyt na Orlíku a navíc 

jsem si přidala ještě týden cvičení u moře v Chorvatsku, který opět pořádala 

nezisková organizace „Cestou zdraví z.s.“, tedy Hana Čechová. Oba pobyty 

jsem si ohromně užila a to, že paní Čechová zajistila do Chorvatska a 

následně na Orlík další úžasnou rehabilitační cvičitelku Idu Krškovou ze 

Žďáru nad Sázavou, to už byla jen třešnička na moc dobrém dortu. Ostatní 

účastnice se mnou určitě souhlasí a jen litujeme, že paní Ida sídlí až ve 

Žďáru. 

A tak chci poděkovat již jmenovaným dámám, či spíše děvčatům? 

Nesmím však zapomenout také na Bc. Ivetu Luxovou, ředitelku další 

neziskové organizace „Právě teď! o.p.s.“, která měla na starost trénování 

paměti, a Hanku Dvořákovou, instruktorku Nordic walking chůze. Všechny 

aktivity jsou součástí projektu „Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví 

vydrželo“ a na Orlíku jsme si je pěkně užily. Jak už jsem ostatně uvedla. 

Všechny výše jmenované mají můj tím větší obdiv, protože vím, že dělají 

tuto činnost v rámci svého volného času vedle svého zaměst nání pro ty, 

kdo chtějí prostě žít zdravěji a být v dobré tělesné i duševní kondici. Již nyní 

se těším spolu s dalšími přihlášenými na zahájení nových kurzů „Pomoz 

Sobě“ od 2. září, které od jara probíhají jednu sobotu a neděli v prostorách 

Rehabilitační kliniky Malvazinky. Je dobře, že zájem o kurzy roste a jsou 

stejně rychle obsazené jako pobyty na Orlíku i v Chorvatsku. Úsilí 

organizátorek a zároveň lektorek padá na úrodnou půdu. Stejně tak jako 

projekt „Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo“, který se dále rozvíjí 

v nových prostorách komunitního centra v Praze 8. Každou středu od 9.30 

již nyní je možné chodit s hůlkami (na místě srazu lze zapůjčit) na tzv. 

Nordic walking. Sraz je na Ládví před restaurací u kulturního domu a 

procházka trvá hodinu a půl. 

Za účastnice zájezdů i všech dalších akcí Táňa Dohnalová (ĎZ 09/2017) 

 

 



62 

 

 

Diamantová svatba 

Navzdory chladnému počasí a trochu dlouhému čekání na začátek 

obřadu, kdy nás alespoň u srdce zahřála úžasná hudba i zpěv fešných pánů 

z Tria Rosti Tvrdíka, přišli, viděli, zvítězili. Manželé Sigmundovi společně 

s námi, ďáblickými spoluobčany, oslavili 60. výročí manželského soužití. A 

byla to svatební hostina, jak se patří. Svatební hosté byli družičkou a družby 

oblečenými ve svatebním salónu Ema „označeni“ místo myrty háčkovanou 

kytičkou z dílny paní Elišky Zachařové. Slavnostně prostřený stůl zdobila 

květinová dekorace od paní Zdenky Filipové, mísy s ovocem (sponzorský dar 

od firmy Čeroz), třípatrový dort i tisíc svatebních koláčků, které pekla paní 

Jitka Kolářová. Svatebním obřadem šťastné manžele provedl starosta Miloš 

Růžička za asistence pana Jaromíra Zapletala. Po té, co pan a paní 

Sigmundovi obnovili manželský slib (což jim v té chvíli potvrdilo i celý den 

schované sluníčko), zařadili jsme se do dlouhé fronty gratulantů. Někteří 

přišli s osobním dárkem, děvčata z Vlny je obdarovala krásnou ručně 

pletenou šálou pro ženicha a plédem pro nevěstu. S gratulací se připojil i 

host naší městské části, starostka Prahy-Slivence a radní hlavního města 

Prahy, paní Jana Plamínková. A pak už mohla začít svatební hostina. Pro 

všechny účastníky slavnosti opékali několik hodin výbornou šunku Zdeněk 

Macháň s Péťou Ouředníčkem a holé kosti na konci akce byly tím největším 

důkazem, že všem chutnala. 

I po dortech a koláčcích se jen zaprášilo, a tak si snad alespoň ti, co přišli 

včas, přišli na své. Velké poděkování patří také paní Blance Šťastné, která 

v průběhu svatebního veselí pořídila úžasnou fotodokumentaci, dále 

společnosti Kolektory a.s. i MČ Ďáblice za finanční podporu, a v neposlední 

řadě Lucce a Míše z Vlny, které nejen krásně připravily svatební stůl, ale 

také po nás vše uklidily. Radost svatebčanů byla pro nás všechny tou 

nejkrásnější odměnou a já doufám, že tato společná oslava nebyla v naší 

obci naposledy. 

Jana Ouředníčková (ĎZ 10/2017) 
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Vážení čtenáři, spoluobčané, 

v sobotu 16. září t. r. jsme se spolu s vámi zúčastnili slavnosti „Zažít 

město jinak“ pořádané vedením obce Ďáblice a jeho komisemi za úsilí 

mnoha dobrovolných spolupracovníků. Úvodním bodem programu byla 

diamantová svatba k oslavě 60 let trvání našeho manželství. Slavnostní 

obřad osobně vedl pan starosta Miloš Růžička za pěkného hudebního 

doprovodu Tria Rosti Tvrdíka. Pak přišla na řadu blahopřání a předání 

svatebních darů. Všem dárcům upřímně děkujeme. Následovalo pohoštění 

jak pro svatební hosty, tak pro účastníky slavnosti. Bylo zhotoveno, 

připraveno a podáváno kolektivem Vlny a paní Janou Ouředníčkovou se 

synem Petrem a jeho skupinou. Hromadu organizační a těžko popsatelné 

další činnosti zajistili manželé Macháňovi a Zapletalovi se svými přátelili. 

Uspořádáním, přípravou a průběhem diamantové svatby jsme velmi 

poctěni a dojati. Děkujeme. 

Patří se uvést několik stručných vět o nás oslavencích: všechna léta 

našeho společného života bydlíme v Ďáblicích v našem rodinném domku. 

Veřejného dění v obci se trvale zúčastňujeme. 40 let jsme žili společně 

s naší milovanou babičkou Annou Sigmundovou, na jejíž dobrotu a lásku 

trvale s našimi dětmi i sousedy vzpomínáme. Oba jsme byli až do našeho 

odchodu do důchodu zaměstnáni. Spolu s babičkou jsme vychovali dvě 

dcery. Obě vychodily školku i základní školu v Ďáblicích a nyní vedou 

úspěšný a spořádaný život. 

Milada a Jan Sigmundovi, diamantoví manželé (ĎZ 10/2017) 

Podzimní výlet na Hlubokou 

V sobotu 23. září se uskutečnil již tradiční podzimní výlet ďáblických 

seniorů, tentokrát na jeden z nejznámějších a nejkrásnějších českých 

zámků, zámek Hluboká nad Vltavou. 

Už v 6 hodin ráno jsme odjížděli od Battistovy restaurace. Po příjezdu do 

města Hluboká nad Vltavou jsme se přepravili turistickým vláčkem k zámku, 

který se nachází v nádherném anglickém parku se sochařskou výzdobou na 

návrší nad městem. 
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Zámek stojí na místě raně gotické tvrze ze 13. století. V minulosti byl 

několikrát přestavován. Poslední přestavba se uskutečnila v 19. století. V té 

době zámek získal podobu tudorovské gotiky (vzorem byl anglický královský 

zámek Windsor). K zámku patří také zámecká jízdárna, ve které nyní sídlí 

Alšova jihočeská galerie. Interiéry zámku jsou bohatě zdobeny 

dřevořezbami. Stěny i stropy jsou obloženy ušlechtilými dřevinami. Některé 

místnosti jsou zdobeny obrazy evropských mistrů 16. – 18. století, 

nádhernými lustry, vitrážemi a delfskou keramikou. Týká se to především 

ložnice a šatny kněžny Eleonory a čítárny. Portréty na stěnách znázorňují 

nejvýznamnější členy bavorské větve rodu Schwarzenberků. Největší 

místností zámku je sál knihovny s kazetovým stropem. Zajímavá je také 

zbrojnice zámku. Prohlédli jsme si i další reprezentační místnosti zámku – 

ranní salon, kuřácký salon, malou a velkou jídelnu. Prohlídka se nám všem 

líbila. 

Ze zámku jsme se přesunuli do nedaleké restaurace Eleonora na oběd. 

Jedná se o stylovou restauraci vytesanou do skály. Kromě neobvyklého 

prostředí nás příjemně překvapila kvalitní a chutnou stravou. 

Odpoledne jsme strávili prohlídkou loveckého zámku Ohrada a 

návštěvou přilehlé zoologické zahrady. V zámku Ohrada jsme si prohlédli 

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství. Jde o nejstarší muzeum tohoto 

druhu na světě. V muzeu se nachází mnoho vycpaných zvířat, zbraní a 

loveckých trofejí. Nejcennější je zřejmě jelení trofej s parožím 

šestadvacetiparožáka uloveného v roce 1730. Na zámek navazuje 

zoologická zahrada s cca 300 druhy zvířat. Zahrada sousedí z jedné strany 

s rybníkem, na kterém jsou dřevěné lávky, sloužící k pozorování vodního 

ptactva. Zahrada je hodnocena jako nejkrásnější ZOO v jižních Čechách. 

Zpět do Ďáblic jsme se vrátili v 19 hodin. Všichni účastníci byli s výletem 

spokojeni a již nyní se těší na příští akci. Za přípravu a realizaci tohoto 

krásného zážitku patří velký dík manželům Kohoutovým a dalším členkám 

sociální komise. 

Jan Jandík (ĎZ 10/2017) 
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Setkání s přáteli, sousedy i pohádkovým princem 

V sobotu 30. září 2017 jsme v Komunitním centru Vlna slavili Den 

seniorů. Tento mezinárodní svátek vznikl na půdě OSN a slaví se od roku 

1990. U nás v Ďáblicích jsme se letos do jeho oslav zapojili vůbec poprvé. 

Tento svátek je především oslavou životní moudrosti, zkušenosti i lidské 

sounáležitosti. Po úvodním slovu paní Barbary Tranové ze sociální komise 

MČ jsme spolu s koordinátorkou dobrovolníků Markétou Dlouhou 

představily nabídku aktivit a služeb pro seniory, které jsou díky finanční 

podpoře Magistrátu hlavního města Prahy a Evropské unie poskytovány 

našim seniorům v komunitním centru bezplatně. Poté se slova ujal pan 

Miloslav Mrština, předseda Krajské organizace Svazu důchodců ČR, který 

přítomné seznámil s činností pražské základny svazu a představil i některé 

další připravované služby pro seniory. 

Po krátké přestávce spojené s občerstvením jsme již netrpělivě očekávali 

příchod našeho hudebního hosta. Herec a zpěvák Josef Zíma si získal 

publikum od první chvíle, kdy se objevil na našem komorním jevišti. 

Všechny přítomné přenesl na chvíli zpět v čase a podělil se s publikem 

o písně lidové, staropražské, ale i známé melodie z filmů a pohádek. Se 

všemi, kteří se akce zúčastnili, se asi shodneme, že pan Zíma je zkrátka 

zpěvák s velkým Z plný životního elánu a se smyslem pro humor, který je, 

jak známo, kořením života. 

První ďáblická oslava Dne seniorů, která se uskutečnila za finančního 

přispění městské části Praha Ďáblice a také díky iniciativě paní Jany 

Ouředníčkové i dalších dobrovolníků, kteří pomohli s přípravami, se, 

myslím, velmi vydařila, a nezbývá než si užívat následující dny plnými 

doušky a těšit se na další společná sekání napříč rokem i generacemi. 

Za KC Vlna Michaela Ničová (ĎZ 10/2017) 

„Legenda“ v Ďáblicích 

Sobota 30. září se oblékla do zlatého slunečního kabátu jako předzvěst 

odpolední oslavy Mezinárodního dne seniorů. V půl páté se před 

komunitním centrem Vlna začali scházet první oslavenci, zatímco ve 

vnitřních prostorách vrcholily přípravy na hostinu. U vchodu byly 
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připravené uvítací drinky a brzy se zaplnila všechna místa v kavárně. Po 

úvodním proslovu paní Barbary Tranové se slova ujal host 

z nejpovolanějších, pan Miloslav Mrština, předseda pražských důchodců. 

Ani on nepřišel na oslavu s prázdnou a obdaroval nás pětilitrovým 

demižonem dobrého červeného vína. 

A protože k oslavám patří také dobré jídlo, mohli jsme posléze přejít k 

rautovému stolu, kde na všechny čekalo bohaté pohoštění. Důkazem, že 

všem chutnalo, byly téměř prázdné podnosy na konci celé akce. Ale pak už 

jsme všichni netrpělivě čekali na příchod legendy české dechovky. 

Krátce po šesté vstoupil do sálu všemi očekávaný Josef Zíma. Nejprve nás 

rozehřál historkami ze své dlouholeté pěvecké kariéry a posléze zazněly 

první písně. Brzy jsme se nesměle přidávali a u poslední písně Už kamarádi 

pomalu stárnem jsme zpívali všichni. Na závěr koncertu jsme panu Zímovi 

předali za krásné vystoupení kytici růží a jako ve správné české pohádce: 

skončilo to polibkem od prince. 

Pokud byste čekali, že v tuto chvíli všichni odešli domů, zmýlili byste se. 

Mnozí z nás se sesedli a ve skupinkách jsme si ještě dlouhou chvíli povídali. 

A na závěr několik poděkování: sociální komisi za finanční zajištění celé 

akce, zastupiteli MČ Norbertu Rybářovi za bezplatný zvukový doprovod 

pana Zímy, starostovi Miloši Růžičkovi za účast na oslavě, firmě Piaf House 

s.r.o. za výborný obří dort, Lucce Sandrové (Vlna) a Janě Kohoutové 

(sociální komise) za báječné odpoledne, které jsem s nimi strávila při 

kreativním zdobení chlebíčků, a všem ostatním nejmenovaným, kteří 

jakýmkoliv způsobem pomohli zajistit tuto krásnou akci. A také všem 

seniorům, kteří přišli mezi nás, byli jste skvělí. 

Jana Ouředníčková (ĎZ 10/2017) 

Seniorský klub v Ďáblicích 

Ve středu 15. 11. 2017 jsme se v KC Vlna sešli na ustavující schůzi 

základní organizace Svazu důchodců České republiky (ZO SDČR) 

v překvapivém počtu 23 ďáblických občanů. Po úvodním slovu pana 

Miloslava Mrštiny, předsedy pražské organizace a zároveň 

celorepublikového viceprezidenta svazu, který nás pochválil za naši 
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občanskou iniciativu, jsme mohli přejít k organizačním záležitostem. 

Nejprve nám sympatický právník svazu, pan Viktor Hatina, vysvětlil stanovy 

organizace, poté jsme zvolili členy výboru ZO SDČR Ďáblice. Staly se jimi 

paní Alena Jarošová, Pavla Dostrašilová, Blanka Šťastná, Alena Švejdová, 

Marcela Maryšková, Daniela Tůmová (místopředsedkyně) a Jana 

Ouředníčková. Nové stanovy svazu nyní umožňují, že členy svazu mohou 

být i občané, kteří ještě nejsou v důchodovém věku, ale ztotožňují se 

s hlavním cílem SDČR, který má krásné lidské motto „Důchodci důchodcům, 

aby člověk nebyl sám“. 

Po delší diskusi, kdy nikdo nepřijal nabídku na předsednictví, se této role 

dočasně ujala Jana Ouředníčková. Návrh na složení výboru byl následně 

kladně odsouhlasen hlasováním. Nějakou dobu budou nyní probíhat 

administrativní záležitosti, schválení nové základní organizace SDČR 

nadřízeným pražským orgánem, zápis do rejstříku, založení účtu atd. 

A nás, ďáblické členy nově vznikajícího klubu, čeká mnoho práce. Zajistit, 

kde a kdy se budeme scházet, poradit se nad náplní organizace, aby byla 

atraktivní pro co největší počet ďáblických seniorů a jejich sympatizantů, 

vstoupit do jednání se zástupci MČ Ďáblice a vyjednat co nejlepší finanční 

krytí pro naši činnost. Podporu nám vyslovila také předsedkyně sociální 

komise a ďáblická zastupitelka paní Barbara Tranová. O tom, jak jsme 

pokročili, vás budeme informovat v příštích číslech Zpravodaje. Držte nám 

palce a přidejte se k nám. 

Daniela Tůmová, Blanka Šťastná, Jana Ouředníčková (ĎZ 12/2017) 

10.4 Ostatní akce 
21. 3.  Burza knih 
13. 5.  Burza rostlin 
29. 5.  Hasičem na zkoušku 

Třídím BIOmateriál 

Na přednášku pořádanou společností Ekodomov ve spolupráci s MČ 

Ďáblice jsem se v úterý 7. 3. 2017 vydala s jistými pochybnostmi, zda není 

zbytečné třídit víc, než jsme zvyklí (papír, sklo, plasty). I přes uložení těchto 
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odpadů do určených sběrných nádob bývá naše popelnice před týdenním 

vyvážením většinou plná. Po přednášce jsem však na některé zažité 

zvyklosti změnila názor. Většina odpadu ze zpracování potravin rostlinného 

původu končí v koši, tato hmota tvoří až 40% z celkového objemu 

ukládaného na skládkách. Vzhledem k tomu, že se jedná o miliardový 

byznys, ti, co jsou spojeni s likvidací komunálního odpadu, zatím 

kompostování příliš velkou reklamu nedělají. Přitom tento rostlinný 

materiál bychom měli vracet zpátky do půdy, a tím zlepšit její vlastnosti i 

kvalitu. Ne proto, že ušetříme pár stokorun za pořízení několika pytlů 

zeminy na výsadbu květin nebo zeleniny, ale proto, že kvalitní půdy všude 

kolem nás rapidně ubývá. Díky nešetrným způsobům obdělávání půdy, 

většinou zcela odkloněných od původních tradic, se v dlouhodobém 

pohledu mění její struktura a ztrácí své schopnosti absorbovat vlhkost. 

Proto se stále častěji stává, že při silnějších deštích dochází místo vsakování 

do půdy k záplavám. Naproti tomu v období sucha půda vysychá rychleji. 

Jedním z průvodních znaků těchto postupných změn k horšímu je, že 

z našich zahrad v letních měsících téměř zmizela ranní rosa. Zvrátit tento 

neblahý trend můžeme správným přístupem k využívání bioodpadu my 

všichni. Zkusíme to? 

Jana Ouředníčková (ĎZ 04/2017) 

Beseda k dešťové vodě 

Dne 19. 4. 2017 se v ďáblické sokolovně konala beseda „Odvodnění 

Ďáblic a hospodaření s dešťovou vodou“. Záštitu nad besedou převzala a 

úvodní slovo přednesla radní hl. m. Prahy paní RNDr. Jana Plamínková, 

odpovědná v Praze za životní prostředí a technickou infrastrukturu. 

Účastníci besedy se měli možnost seznámit s deseti různými pohledy 

vzácných hostů (Ing. M. Vlk, ředitel odboru technické vybavenosti MHMP; 

Ing. H. Rosypalová, vedoucí úseku koncepce kanalizací a ČOV, PVS a.s.; 

Z. Pokorný, manažer operativního útvaru generálního ředitele, PVK, a.s.; 

Doc. Ing. D. Stránský, Ph.D, Fakulta stavební ČVÚT; Ing. J. Hrbek, ředitel 

odboru řízení Národních programů, Státní fond životního prostředí ČR; 

R. Kohout, Vodoprávní úřad Lanškroun; RNDr. Z. Zelinka, způsobilý 
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hydrogeolog; Mgr. J. Lešner, způsobilý v inženýrské geologii; Ing. 

J. Abrahám, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a Ing. 

M. Růžička, starosta MČ Praha-Ďáblice) na odvodnění Ďáblic a hospodaření 

s dešťovou vodou. Hojná účast sousedů na besedě i bohatá diskuse 

dokládají, že občanům Ďáblic zaplavování jejich obce není lhostejné. 

Z reakcí bylo znát, že občané očekávají od kompetentních výrazný a 

efektivní posun v řešení navrženém již v letech 2004–2007. Dost jasně to 

vyplynulo z diskuzních příspěvků M. Poláčka, K. Bezuška, J. Haleše a 

F. Michka. 

Kompletní zastoupení kompetentních složek města na besedě a 

prezentovaný zájem jejich zástupců na řešení stávajícího stavu dokládají, že 

zaplavování Ďáblic není lhostejné ani představitelům hlavního města Prahy 

a ním zřízených organizací. Plyne to i z výstupů mediálních partnerů besedy 

(regionální televize PRAHA TV, TZB-info a další), kteří s některými hosty 

besedy pořídili rozhovor. 

Beseda potvrdila, že ideálního stavu lze v Ďáblicích dosáhnout pouze 

kombinací časově a finančně náročnějšího řešení odvodnění Ďáblic na 

výstupu dešťové kanalizace (nové dešťové sběrače a dvě retenční nádrže) 

s důsledným vypořádáním se se srážkami v místě jejich spadů – 

hospodařením s dešťovou vodou na pozemcích majitelů ďáblických 

nemovitostí. 

Změnit naše dosavadní myšlení – nebrat dešťovou vodu jako odpad 

odsouzený k likvidaci, ani jako živel, který dělá škodu na majetku, ale brát ji 

jako dar přírody vhodný k hospodaření a prospěchu lidí – by mohl 

napomoci dotační program „DEŠŤOVKA“, kterou na besedě představil Ing. 

Jakub Hrbek ze Státního fondu životního prostředí ČR. Žádost o dotaci 

mohou zájemci podávat elektronicky od 29. května až do vyčerpání 100 

milionové alokace. 

Radimír Rexa (ĎZ 05/2017) 
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Příjemné s užitečným 

I letošní rok, již podruhé, jsme se sešli k příjemnému posezení, tentokrát 

před KC Vlna, abychom se přidali k celostátní akci Férová snídaně. Ta se 

koná na podporu produktů vypěstovaných nebo vyrobených v rozvojových 

zemích férovým způsobem. Tzn. tak, že částka z prodeje se vrací přímo 

pěstitelům, kteří jsou sdruženi v družstvech. Ochutnali jsme dobroty 

z výrobků značky Fair Trade anebo z místních domácích produktů. Na 

Férovou snídani navazovala výstava v KC Vlna o životních podmínkách 

pěstitelů banánů v Nicaragui. 

Ihned po snídani se mnozí z návštěvníků zúčastnili souběžně konané 

Burzy rostlin. Opět se měnilo i rozdávalo, tentokrát ve větší rychlosti, neboť 

sluneční paprsky nemilosrdně pálily a tak se „křísila“ nejen květena, ale i 

mnozí z účastníků. 

Renata Wesleyová (ĎZ 06/2017) 
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11. Škola 

Ďáblický slavíček 2017 

Sedím nad fotkami z pěvecké a instrumentální přehlídky Ďáblický 

slavíček, která se konala první únorovou středu v naší škole. Nechávám si 

v uších doznívat melodie, které během toho odpoledne od dětí zazněly. 

Musím se přiznat, že to bylo moc příjemné odpoledne. Bylo fajn nejen vidět 

známé tváře, které se účastnily předešlých ročníků a slyšet jejich příjemný 

zpěv, ale i poznat nové talenty z kategorie instrumentální. Hlavně bylo na 

některých vidět, a to mi připadá na účastnících obdivuhodné a výjimečné, 

že se snažili překonat trému a ostych, který asi přirozeně většina z nás při 

veřejném vystoupení má. 

Když se děti přihlašovaly na Slavíčka, měli jsme všichni velkou radost, 

protože se nám sešlo 70 dětí, které se chtěly ostatním představit v jiné 

rovině, než se děje běžně ve škole nebo v družině. Přišly všem (i sobě) 

ukázat, že umí zabojovat a prodat, co v nich je. 

Že přítomné děti mají blízko k muzice, dokázala jedna z přestávek, kdy za 

klavírního doprovodu paní učitelky Jitky Stoklasové děti zpívaly jednotným 

sborem. A nejen děti. Přidal se k nám i pan ředitel. 

Děti hodnotila porota, které předsedal vzácný host RNDr. Zbyněk Blecha. 

Dalšími členy poroty byly paní učitelka Hv Pavla Krylová, paní vychovatelka 

Barbora Zezulová a paní vychovatelka Magdaléna Bínová. Porotci byli velice 

akční, pohotoví a hlavně sehraní. 

K tomu, abychom se všichni cítili příjemně a uvolněně, přispěly paní 

kuchařky naší školy, které pro děti a porotu napekly vynikající záviny, po 

kterých se hned při první příležitosti doslova zaprášilo. Paní kuchařky 

myslely i na potřebný přísun tekutin, takže jsme měli možnost osvěžit se i 

teplým čajem. 

Všichni účastníci přehlídky dostali na závěr diplomy, které připravila paní 

vychovatelka Alena Votavová, a sladké balíčky, za které zase patří dík 

Spolku Parkán. Děti, které se umístily ve zlatém a stříbrném pásmu, 

dostávaly ještě k diplomu a sladké odměně dřevěného Slavíčka. 
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Letošní čtvrtý ročník Ďáblického slavíčka byl po organizační stránce jiný, 

než tomu bylo v předešlých ročnících. Děti, které se přehlídky neúčastnily, 

zůstávaly ve svých třídách ŠD. Proto patří dík i všem paním vychovatelkám a 

panu vychovateli, kteří se (v oslabeném počtu) o nesoutěžní děti postarali. 

A protože byl tentokrát Ďáblický slavíček předkolem Jarního petrklíče 

(dětský hudební festival pro muzicírující z mnoha koutů naší vlasti), budou 

dva soutěžící z každé kategorie, kteří se umístili ve zlatém pásmu, 

reprezentovat naši školu v Jarním petrklíči. Držíme palce. 

Markéta Skalová, vychovatelka školní družiny (ĎZ 03/2017) 

Jarní petrklíč 2017 

Velké muzikantské dostaveníčko se vydařilo. S příchodem jara se 

tradičně sjelo na pět set malých a mladých muzikantů z mnoha koutů naší 

vlasti na dětském hudebním festivalu Jarní petrklíč. 29. ročník se po 

devatenácti letech vrátil do KD Krakov. Festivalové soutěže probíhají v šesti 

kategoriích. Dvě pěvecké (individuální vystoupení starších – mladších dětí, 

výhradně s českými a slovenskými lidovými písněmi), dvě instrumentální 

(libovolné akustické nástroje, individuální vystoupení starších – mladších 

dětí) a dvě soutěže sborů – souborů malých (komorních 2–5 členných), 

resp. velkých (6 a vícečlenných). 

Vystupující předváděli nádherné, muzikantsky vytříbené výkony, z čehož 

měli často zamotanou hlavu odborní porotci, kteří měli nelehký úkol ocenit 

jednotlivá vystoupení. A že to není žádný laický sbor. Do poroty tradičně 

usedli sólistky oper Národního divadla v Praze, resp. v Českých 

Budějovicích, členové jazzových kapel, odborní pedagogové katedry 

hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze, členové významných 

muzikantských těles. O příznivou atmosféru a pohodu všech přítomných se 

přičinili vedle dospělých i dětští organizátoři: žáci 8. třídy ďáblické školy. 

Jarní petrklíč má mnoho podporovatelů a ani letošní ročník nebyl výjimkou. 

Prof. Michal Nedělka, děkan Pedagogické fakulty UK v Praze, věnoval cenu 

jednomu ze sbormistrů za příkladné odborné vedení jeho sboru. Děti si 

odnášely vedle tradičních stuh (zlatých, stříbrných, bronzových) uvázaných 

na pomlázkách i ceny dalších podporovatelů – Andrey Výškové, ředitelky 
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spoluorganizujícího libeňského PORGu, Jiřího Oberfalzera, senátora 

Parlamentu ČR, Daniela Přibíka ze zájmového sdružení Dlouhý Široký 

Bystrozraký (které pořádá letní dětské tábory). Svou cenu věnoval též 

starosta MČ Praha-Ďáblice Miloš Růžička a obdobně i starosta Prahy 8 

Roman Petrus. Oba páni starostové byli osobně přítomni. Všichni účastníci 

si zamlsali na bio drincích, které vedle své ceny pro vítězný velký soubor 

věnovala Hollandia Karlovy Vary.  

Na festivalu úspěšně vystoupili i reprezentanti naší ZŠ a MŠ Praha-

Ďáblice. Dvě zlaté stuhy byly uděleny Veronice Novákové (mladší 

instrumentalistka – klavír), Tomáši Poláčkovi (mladší zpěvák). Dvě stříbrné 

stuhy získal Šimon Martinek (starší instrumentalista – trubka), Kristýna 

Brabcová, Valerie Němcová, Jana Uchytilová (komorní sbor) a ještě jednu 

bronzovou stuhu přidal komorní sbor-duo Nikol Víšková, Julia Besskó. I 

ostatní školáci z Ďáblic svými pěveckými a instrumentálními výkony potěšili. 

Mgr. Josef Buchal, ředitel (ĎZ 05/2017) 

V naší škole se jen neučíme, ale i bavíme 

Letošní školní rok byl pro nás učitele i žáky poněkud komplikovanější díky 

rozsáhlé rekonstrukci a přístavbě školy. Přesto všechno jsme se dokázali 

radovat z maličkostí a našli si čas i na zábavu a aktivity, které nás baví a těší 

a rozvíjejí naše schopnosti, zručnost, kreativitu, sportovní kvality a tříbí naši 

mysl. 

Podařilo se nám nabídnout našim žákům poměrně širokou škálu kroužků 

a kurzů, probíhajících přímo v prostorách naší školy. Při výtvarném tvoření 

s paní učitelkou Radkou Uhlířovou a keramice s panem Pavlem Vondráškem 

se děti naučily pracovat s různými materiály, vyzkoušely si spoustu 

výtvarných technik a zásobily své rodiny úžasnými vlastnoručně vyrobenými 

dárečky. Dramatický kroužek pod vedením paní vychovatelky Markéty 

Skalové nacvičil a předvedl své představení Tři bratři na několika akcích jak 

v samotných Ďáblicích, tak na soutěži Otvírání (Dětská scéna 2017) v DDM 

Přemyšlenská. Děti, které už od prvních tříd zajímá, jak věci kolem nás 

fungují, se mnohému naučily v kroužku Věda nás baví. Náboženství vedla 

paní Barbara Tranová. Sportovní nadání mohly děti tříbit ve florbale jak pod 
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vedením paní učitelky Nadi Frankové, tak pana učitele Viktora 

Černohorského i pod vedením profesionálního klubu Black Angels, s nímž 

se účastnily mnoha turnajů po celé Praze i mimo ni. Sportovní aktivity jsme 

podpořili i stolním tenisem s panem vychovatelem Martinem Seifertem, 

gymnastikou s Ludus Gym, karatem s klubem Kamiwaza. Tančit standart a 

latinu se děti učily s Taneční školou Ivy Langerové a salsu s Kateřinou 

Rydlovou. S tanečním vicemistrem České republiky ing. Janem Černým 

z taneční školy DanceExpert připravujeme pro nadcházející školní rok 

2017/2018 kurz taneční a společenské výchovy. Deváťáci pak zakončí svou 

docházku do základní školy závěrečným plesem. 

Další novinky, kterými bychom rádi okořenili naši nabídku kroužků a 

kurzů, je například kurz včelařský – chystáme vlastní úly a včelstvo, 

redaktorský kroužek, kde by se děti naučily vytvářet vlastní časopis, 

rozhlasové či televizní vysílání. Rádi bychom obnovili tradici pěveckého 

sboru či souboru s hudebními nástroji. Sportovní aktivity plánujeme rozšířit 

o volejbal, basketbal či sportovní hry pro nejmladší žáky. A také by se nám 

líbil turistický kroužek. ... 

Alena Votavová, koordinátor zájmové činnosti (ĎZ 06/2017) 

Vzhůru do náročné i radostné školní práce 

Na prahu nového školního roku přebíráme od stavebníků generálně 

zrekonstruovanou školu s novou přístavbou. Dominantou je bezesporu 

prostorná vstupní dvorana. Její součástí je též školní jídelna, která doznává 

úprav ve výdeji obědů. Dvě obslužná okénka s každodenní „chlazenou 

pestrou nabídkou“ (zeleninových a ovocných salátů, mléčných krémů, 

moučníků...). 

Nová bude například i knihovna, učebny, jakož i pracovní zázemí pro 

pracovníky školy. Zajímavou se jeví venkovní „přírodní“ učebna na střeše 

školy. Pro relaxaci žáků a pracovníků bude možné využívat „střechu“ v 1. 

patře nad dvoranou. Podařilo se zabudovat nové slaboproudé rozvody pro 

zkvalitnění využívání informačních technologií. 

Všechny třídy mají nové dřevěné podlahy, vstupní dveře. Škola doznala 

velkého „provzdušnění“ a prosvětlení, ať už vsazením světlíků, 
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probouráním nadbytečných zdí nebo i novými světly na chodbách a 

v mnohých třídách. Nová bude i komunikace rodičů při vyzvedávání žáků ze 

školní družiny prostřednictvím videotelefonů. Před školou vznikl pěkný 

dlážděný rynek. Je toho mnoho, čím se školní budova zmodernizovala. 

Je však lépe jednou vidět, než stokrát slyšet. A proto zveme žáky, jejich 

rodiče, jako i nejširší veřejnost, rodáky, bývalé pracovníky a žáky školy, 

zkrátka všechny, které naše pozvání potěší, na slavnostní zahájení provozu, 

které se uskuteční v pátek 6. října. Je to na den přesně, co byla tehdejší 

nová ďáblická škola před 116 lety vysvěcena. Před školou zasadíme 

památnou lípu, ve škole si návštěvníci prohlédnou současné prostory a 

potěší se dalším programem. Při této příležitosti chceme nabídnout i nové 

webové stránky školy. 

Po dvou letech pochopitelného „uskrovňování“ se můžeme opět plně 

soustředit na programový rozvoj školy. Těšit se můžeme na tradiční akce i 

nové obyčeje. Po Prvním zvonění a avizované oslavě výročí přijdou nově na 

řadu Oborové dny pro žáky druhého stupně (v průběhu roku budou celkem 

čtyři), kdy vyučování proběhne „mimo lavice“. Děti se rozdělí do skupin 

napříč ročníky k jednotlivým vyučujícím podle vypsaných odborných oborů. 

Většina bude za pracovním zkoumáním (nikoli na výlety) vyjíždět. 

V průběhu roku každý žák zpracuje jednotlivá poznání a při závěrečném 

jarním setkání odevzdá vyučujícímu. Žáci 8. a 9. ročníku touto cestou 

navážou na dosavadní závěrečné absolventské práce. V průběhu roku 

budou totiž navíc zpracovávat svou oborovou práci na zadané odborné 

téma, kterou v červnu představí při veřejné prezentaci. 

Dějiny, které vzpomínáme při státních svátcích, si chceme připomínat a 

přibližovat při slavnostních setkáních školy pod památnou lípou na rynku 

v předvečer těchto svátků. Pořádat budeme sběry starého papíru. Těšit se 

můžeme na tradiční Adventní tvoření, Vánoční trh, Ďáblického slavíčka 

(školní přehlídka v muzicírování), Ďáblické vajíčko (školní recitační 

přehlídka), Atletické závody v červnu a na mnoho dalších školních aktivit. 

V březnu bude naše škola spolupořádat dětský hudební festival Jarní 

petrklíč, jeho jubilejní 30. ročník. 

Žáci 2. ročníku absolvují plavecký výcvik v letňanském aquacentru. 

Věnovat se opět budeme i dopravní výchově, mj. též na bohnickém 

dopravním hřišti. Zvědavi jsme na celoroční spolupráci 9. ročníku se žáky 1. 
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tříd. S pedagogickým sborem nás čeká velmi náročná mravenčí práce na 

nové redakci našeho Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání. Chceme při ní zúročit potenciál učitelů a vychovatelů a 

současně odrazit regionální možnosti. Připravujeme se rovněž na 

systematickou práci se žákovskou samosprávou školy. Zapojení žactva do 

spolubudování školy umocní pozitivní růst školního klimatu a bezpochyby 

oživí program školy. 

Technickou novinkou příštího školního roku bude přechod na 

elektronickou žákovskou knížku a obdobně i e-třídní knihu.  

Živo bude i v mateřské škole. Věříme, že noví školáci si brzy zvyknou na 

nové prostředí a že se do své školky budou každý den moc těšit na bohatý 

program, na kamarády a paní učitelky. Čekají je také divadelní představení, 

výlety, přijde čas Mikuláše, karnevalu. Předškoláci se budou připravovat na 

vstup do základní školy. 

Nový školní rok nám všem ve škole (žákům, pedagogům, provozním 

zaměstnancům i rodičům) nachystal spoustu práce. Přejme si navzájem, ať 

se jí zhostíme poctivě, družně, kvalitně a ať nám její plody přinesou spoustu 

radosti a nezapomenutelných zážitků. 

Josef Buchal, ředitel ďáblické školy (ĎZ 09/2017) 

Slavnostní znovuotevření ďáblické školy 

Dne 6. října 2017 si městská část Praha-Ďáblice připomínala 116. výročí 

vysvěcení školní budovy. Nejednalo se o kulaté výročí, ale přesto se toto 

datum nepochybně významně zapíše do historie zdejší školy. Na počátku 

školního roku byla totiž dokončena rozsáhlá rekonstrukce původního 

objektu a zároveň byla dokončena i zcela nová přístavba. 

Jelikož se jednalo o významnou událost, byla oslava realizována ve dvou 

blocích. Dopolední program byl zasvěcen školákům a jejich pedagogům. 

V 9.40 hodin se sešli všichni žáci i zaměstnanci na rynku před novou 

přístavbou. Setkání zahájily tóny české státní hymny, na něž navázal svým 

slavnostním proslovem pan ředitel Mgr. Josef Buchal. Přítomní posléze 

potleskem ocenili slavnostní odhalení nového nápisu ŠKOLA nad hlavním 

vchodem. 
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Posledním bodem programu, jenž obohacoval především ducha, byla 

četba úryvků ze starých školních kronik, kterou výborně zvládli žáci 7. 

ročníku. To však již nastal čas potěšit i chuťové buňky. Dorty připravené 

paními kuchařkami skutečně lákaly k ochutnání. Na jednom z nich zaplály 

svíčky a poté byl slavnostně nakrojen. Pro ostatní dorty si přišly děti nebo 

jejich paní učitelky a společně si je odnesly do učeben. Tím byla společná 

část oslavy završena. 

Odpolední program pro širokou veřejnost a vzácné hosty začal v 17 

hodin opět na rynku před novou školní budovou. Přítomné pozdravil ředitel 

školy Mgr. Josef Buchal. Vzápětí jej vystřídali žáci 7. třídy, kteří přenesli 

publikum na krátký čas prostřednictvím vybraných pasáží ze školních kronik 

do minulosti. K slavnostnímu shromáždění promluvil pan starosta Ing. Miloš 

Růžička a rovněž starostové blízkých obcí, projev pronesla radní hlavního 

města Prahy paní RNDr. Jana Plamínková, následovaly proslovy Ing. arch. 

Václava Škardy, obchodního ředitele stavební společnosti VW Wachal 

Dušana Geliena a děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

prof. Michala Nedělky. Závěrem škole společně požehnali farářka Církve 

československé husitské Mgr. Renata Wesleyová a velmistr Rytířského řádu 

Křižovníků s červenou hvězdou P. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý O.Cr. 

To se však již přiblížil slavnostní akt – symbolické zasazení památné školní 

lípy, která je umístěna v samém centru školního rynku. Všichni vzácní hosté 

přiložili trochu zeminy, mezi nimi i pan místostarosta Ing. Martin Tumpach, 

zástupce školské rady Mgr. Zdeněk Rajtr, členové pedagogického vedení 

školy, děti z žákovské samosprávy a v neposlední řadě doyenky 

pedagogického sboru, paní učitelky Naděžda Franková a Vladimíra 

Nepomucká. Slavnostní program na rynku ukončila česká státní hymna. 

Venku mohli hosté ještě po celý večer ochutnat dobroty z grilu, zapít je 

sklenicí čepovaného piva a pro dobrou náladu jim k tomu hrál, navzdory 

chladnému podzimnímu podvečernímu počasí, orchestr ZUŠ Taussigova 

pana učitele Sevruka. Většina návštěvníků se postupně přemístila 

k prohlídkám do zrekonstruované a stále novotou vonící školní budovy. 

Jednu prohlídkovou skupinu vedl osobně pan starosta Růžička, druhé 

skupině se věnoval pan ředitel Buchal. Po celé prohlídkové trase byli 

hostům k dispozici průvodci z řad žáků 8. a 9. ročníku připravení poradit a 

pomoci. 
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V 18 hodin byla slavnostně přestřižena páska do školní knihovny, kterou 

novými knihami postupně dovybavuje významný partner školy – Spolek 

Parkán. V nedalekém salonku mohli návštěvníci ochutnat bohatý ovocný 

raut připravený rodiči našich žáků. 

V učebnách a dalších prostorách bylo možné zhlédnout prezentace 

školních kronik, škol v přírodě, elektronického systému Bakaláři, 

představení dramatického kroužku, kulturní vystoupení žáků V. C, 

zajímavostí byla populární disciplína zvaná Králičí hop. Na závěr prohlídky 

mohli hosté vystoupat až na střešní prostor nové budovy, kde bylo možné 

obdivovat venkovní učebnu s krásným výhledem na Ďáblice a jejich okolí. 

Na školním rynku a v prostorách školy jsme mohli v průběhu večera potkat 

stovky hostů. Byla mezi nimi i bývalá paní ředitelka ďáblické školy Mgr. 

Milada Bulirschová (ředitelka v letech 2002–2012). 

S radostí jsme pozorovali opravdový zájem mnoha hostů o život školy. 

V tvářích některých návštěvnic a návštěvníků bylo patrné i dojetí. Babičky a 

dědečkové vzpomínali na dobu, kdy sami byli dětmi a sedávali ve školních 

škamnách nebo stáli v roli učitelů před tabulí. O své vzpomínky se dělili 

s dětmi nebo vnoučaty. Zastavovali se u klasických didaktických materiálů, 

pozornost přilákaly například dnes již legendární nástěnné obrazy Zdeňka 

Buriana představující život pravěkých lovců, obrázky zachycující život na 

vesnici, ale rovněž se intenzivně zajímali o nejnovější technologie, jako je 

například elektronická žákovská knížka. 

Pokud hosté na chvíli zpomalili, potěšili se v družném rozhovoru s přáteli 

a třeba se alespoň na moment vrátili do svých dětských let, můžeme jistě 

oslavu považovat za úspěšnou. 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem zaměstnancům, kteří se do 

náročných příprav oslavy zapojili, poděkování patří rovněž žákům, již se 

velmi dobře ujali svých rolí. V neposlední řadě si nepochybně uznání 

zaslouží i pan ředitel Buchal, který školu za plného provozu tímto náročným 

obdobím provedl. 

Mgr. Tomáš Novotný, zástupce ředitele pro program (ĎZ 10/2017) 
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Školní knihovna slavnostně otevřena 

V pátek 6. října proběhlo v rámci oslav znovuotevření ďáblické školy také 

slavnostní otevření nové školní knihovny. Spolek Parkán k této události 

uskutečnil sbírku na nové knihy. Školní knihovnu bylo možné podpořit 

finančním příspěvkem, zakoupením nové knihy, nebo věnováním knihy 

zachovalé. Nákup knih byl podpořen také grantovou výzvou T-mobile 

Mluvme spolu. Díky štědrým dárcům jsme knihovně předali knihy za 

celkovou sumu blízkou 30 tis. Kč. Děkujeme! 

Mezi knížkami najdete klasiky jako třeba Jaroslava Foglara, Karla Maye, 

Julese Verna nebo Roalda Dahla, poezii, encyklopedie, ale také moderní 

ságy Deník malého poseroutky, Deník Minecrafťáka, Deník mimoňky a Já, 

Jůtuber. Nechybí ani kompletní série oblíbeného Harryho Pottera a 

Lichožroutů. Mnoho knih je také pro starší čtenáře v žánru sci-fi – od J.R.R. 

Tolkiena sága Pán Prstenů, Hobit, dále Letopisy Narnie nebo Sirotčinec 

slečny Peregrinové pro podivné děti. V nové školní knihovně je tak díky 

páteční akci více než 100 nových knih! 

Do výběru knih se již několik měsíců před otevřením knihovny zapojili 

děti, rodiče, učitelé i další přátelé školy v rámci ankety „Která kniha by 

neměla chybět ve školní knihovně.“ Do aktuálního seznamu bylo přepsáno 

z téměř 100 anketních lístků na 300 titulů knih. V rámci slavnostního 

otevření pak bylo z anketních lístků vylosováno pět výherců knižních 

kupónů. 

Věříme, že školní knihovna může pomoci v dětech vzbudit zájem o čtení a o 

krásné knihy. Přejeme naší školní knihovně, aby do ní už brzy mohli začít 

proudit čtenáři během přestávek, probíhalo zde čtení v rámci výuky, 

kroužky, autorská čtení... zkrátka, aby to v ní žilo! 

Za spolupráci děkujeme knihkupectví Buug, obecní knihovně a za školu 

především panu učiteli Mgr. Fickovi! 

Patrícia Martinková a Olga Kocúrková, Spolek Parkán (ĎZ 10/2017) 

Oslava státního svátku Dne vzniku Československa v ďáblické škole 

V letošním školním roce jsme v ZŠ a MŠ Ďáblice položili základy nové 

tradice, a to připomínání a oslavu státních svátků u lípy, českého národního 
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symbolu, na rynku před budovou školy. První takové shromáždění mělo 

připomenout 28. říjen 1918, den, kdy před 99 lety vzniklo Československo. 

Slavnostní shromáždění žáků a učitelů se uskutečnilo 25. října 2017 

v průběhu třetí vyučovací hodiny za přítomnosti velmi vzácného hosta, 

veterána bojů druhé světové války, pana brigádního generála ve výslužbě 

Pavla Vranského. 

Shromáždění bylo zahájeno nástupem státní a obecní vlajky na tóny 

husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci. Ředitel školy Mgr. Josef Buchal 

v krátkém úvodním proslovu vyzdvihl význam státního svátku; historické 

souvislosti a osobnost T. G. Masaryka uvedl Mgr. Tomáš Novotný. 

Vrcholem programu byl velmi autentický a dojemný proslov pana generála 

Vranského. Hovořil o lásce k domovu, k místu, kde jsme se narodili a prožili 

dětství, o lásce k našim nejbližším – maminkám a tatínkům – a o lásce 

k vlasti. Rovněž připomněl, že zemi, kterou máme rádi, jakož i demokracii, 

svobodu a další ideály, na nichž republiku vybudoval se svými 

spolupracovníky Masaryk, je však nutné stále opatrovat a někdy třeba i 

bránit se zbraní v ruce. Myslím, že nijak nepřeháním, když uvedu, že jeho 

laskavá a srozumitelná slova na všechny přítomné velmi intenzivně 

zapůsobila. Následně zazněla v podání žáků pana učitele Zdeňka Rajtra za 

houslového doprovodu Šimona Tomka ze VII. B a kytarového doprovodu 

paní učitelky Zuzany Světlíkové Masarykova oblíbená lidová píseň Ach 

synku, synku. Během této skladby odnesli předseda a místopředsedkyně 

Školní žákovské rady květinu k nedalekému památníku věnovanému 

ďáblickým obětem obou světových válek. Slavnostní shromáždění ukončily 

tóny československé státní hymny. 

Následovala beseda pana generála s našimi deváťáky, která se nakonec 

protáhla z předpokládané jedné hodiny na dvě vyučovací hodiny, neboť pan 

generál je stále velmi dobrým a poutavým vypravěčem. Nás učitele 

potěšilo, že se žáci neostýchali a v závěru besedy položili několik zvídavých 

dotazů. 

Věříme, že v žácích zůstal silný zážitek, který přispěje k prohloubení jejich 

zájmu nejen o naše dějiny. Vždyť díky znalosti historie a jejím 

prostřednictvím můžeme hledat a nalézat odpovědi na řadu palčivých 

otázek dnešních dnů. 

Tomáš Novotný, zástupce ředitele školy (ĎZ 11/2017) 
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12. Školka 

Den Země ve školce 

V sobotu 22. 4. 2017 měla svátek naše planeta – Země. Historie Dne 

Země sahá do roku 1970, kdy v USA z politických kruhů vyšly impulsy 

k organizaci environmentálních programů. Programy byly velmi úspěšné a 

rychle se šířily dále. Dnes se Den Země slaví prakticky ve všech státech 

světa a je tak největším sekulárním svátkem. Avšak to, co se většině lidí 

vybaví při slově „oslava“, nemá mnoho společného s oslavou Dne Země. 

Nikoli nad sklenkou dobrého moku, tato oslava probíhá zejména péčí 

o životní prostředí, šířením osvěty o dopadech lidské činnosti na životní 

prostředí, vzděláváním na poli ekologie. 

Navzdory chladnému počasí se sešel v naší mateřské škole slušný počet 

statečných, obětavých a svalnatých dobrovolníků, ve většině rodiny mající 

děti v naší mateřské škole. Tatínkové vyvezli kolečky veškerý písek z 5! 

školkových pískovišť a navozili nový, čistý. Kličkovali přitom mezi dětmi, 

které s nadšením vozily též. Písek na kolečka nakládaly i paní učitelky ze 

školky. Dospělí i děti malovali plot, hrabali trávníky, zametali cestičky, sázeli 

bylinky do nových vyvýšených záhonů. Děti plnily vědomostní úkoly na 

ekologická témata, vyrobily domeček pro hmyz, odpočinuly si v teple třídy 

při představení loutkového Divadla KRAB a lumpačily. A protože oslava je 

přece jen oslava, nechybělo ani občerstvení, které dodal Spolek Parkán, 

skvělí účastníci a KC Vlna. 

Veliké poděkování patří všem, kteří se Dne Země zúčastnili a pomohli 

udělat naši školku hezčí, příjemnější. Tato akce by se nemohla konat bez 

nezištné podpory místních, a to společnosti Dřevosort, s.r.o. (vyrobili 

krásné vyvýšené záhony a kostru hmyzího domečku), firmy Apond (dodali 

zeminu a bylinky do vyvýšených záhonů), společnosti ČÁMA-SPOL, a.s. 

(dodali písek) a společnosti Start Production, s.r.o. (zapůjčili přístřešky). 

Akci rovněž finančně podpořila MČ Praha-Ďáblice a v neposlední řadě 

společnost T-Mobile v rámci projektu Mluvme spolu pro rok 2016 

„Společně pro děti a pro obec“. 

Za Spolek Parkán Karolína Šťastná (ĎZ 05/2017) 



82 

 

 

13. Církve 

Noc kostelů 2017 

V pátek 9. června se otevřely dveře ďáblické Kaple Nejsvětější Trojice a 

sv. Václava pro každého, kdo chtěl zažít něco zajímavého. Pro každého, kdo 

se chtěl dozvědět něco nového z historie, i pro ty, kteří vůbec netušili, že je 

v Ďáblicích kostel, a nyní měli možnost si ho prohlédnout ze všech stran. 

Kromě prohlídky s výkladem o historii kaple a o působení křižovníků 

v Ďáblicích se mohli zájemci podívat i do prostor veřejnosti běžně 

nepřístupných. Bodem programu Noci kostelů v Ďáblicích je už tradičně 

koncert duchovní hudby. Letos vystoupili profesionálové na violu a klavír Jiří 

Kabát a Daniel Jun, ale také zahrály děti. Většina těchto malých umělců 

bydlí v Ďáblicích a můžeme na ně být opravdu pyšní. Jsou nadaní a jejich 

vystoupení okouzlilo každého, kdo na jejich „dětský koncert“ přišel. 

Svůj obdiv jim vyjádřil starosta MČ Miloš Růžička i velmistr Rytířského 

řádu Křižovníků s červenou hvězdou P. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý, O.Cr., 

který se přijel do ďáblické kaple na program Noci kostelů podívat. Po těchto 

rušných bodech programu následovaly i ty klidnější, kdy byl prostor pro 

modlitby a ztišení při svíčkách a kdy bylo možné zažít tajemnou atmosféru a 

sílu tohoto posvátného místa. Kaple se otevírá pro veřejnost 2x do měsíce 

při pravidelných bohoslužbách, ale i při dalších příležitostech. 

Například v rámci Dnů kulturního dědictví. V sobotu 16. září bude opět 

možné si kapli prohlédnout a poslechnout si přednášku o její historii. 

Redakce ĎZ (ĎZ 07/2017) 

Žehnání soch v Ďáblicích 

V neděli 17. září 2017 se u nás v Ďáblicích za hezkého počasí uskutečnilo 

žehnání soch a jejich následné umístění nad průčelím kaple Nejsvětější 

Trojice a sv. Václava. Jednalo se celkem o tři sochy, a to sochu sv. Václava a 

dvě sochy andělů. Nejedná se však o původní sochy z druhé poloviny 18. 

století, ale o jejich velmi zdařilé kopie, které zhotovil ak. sochař Mgr. Martin 
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Široký a jeho žena ak. soch. Mgr. Vanda Široká. Ty původní můžeme vidět 

v klášteře Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou na Starém Městě. 

Sochy byly nejdříve vystaveny před kaplí, aby si je všichni mohli 

prohlédnout, popř. se s nimi vyfotit. Poté následovalo požehnání od 

velmistra Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou P. PharmDr. Mgr. 

Josefa Šedivého O.Cr. Ten potom předal slovo panu sochaři, který řekl 

několik zajímavostí o tvorbě soch. Dozvěděli jsme se třeba, že jedna socha 

váží okolo 1200 kg a jejich zhotovení trvalo celkem 3 roky. Potom měl 

proslov pan starosta Ing. Miloš Růžička, který velmi poděkoval právě oběma 

sochařům za zhotovení celého díla. Dále následoval příjezd jeřábu, který 

během docela krátké doby umístil všechny sochy v pořádku na určené 

místo. Na celý průběh akce se přišlo podívat docela dost lidí a myslím, že to 

bylo pro všechny zajímavé. 

Jolana Tomancová (11 let), (ĎZ 10/2017) 
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14. Sport a volnočasové aktivity 

Info z SK Ďáblice 

Muži A – cílem je hrát i další sezónu nejvyšší pražskou soutěž 

Z posledních pěti zápasů máme 10 bodů a držíme čtvrté místo od konce, 

které by mělo zaručovat – pokud se nestane nic neočekávaného – nejvyšší 

pražskou soutěž i v příští sezóně. Jak jsem již jednou psal, soutěž je velmi 

kvalitní, rozdíl mezi 1. A třídou, kterou jsme téměř deset let hráli, je 

obrovský, a tak je nutné se na naše nováčkovské účinkování koukat touto 

optikou. 

Starší žáci – již dvě kola před koncem soutěže můžeme gratulovat 

Již dvě kola před koncem soutěže jsme první a na tomto umístění se již 

nemůže nic změnit. Kluci touto soutěží úplně prolétli, neboť ani jeden zápas 

neprohráli a některá vítězství byla doopravdy vysoká. Od září tedy budeme 

hrát v Ďáblicích nejvyšší soutěž v Praze – Přebor starších žáků, a to snad 

poprvé v historii klubu SK Ďáblice. Za předvedené výkony klukům děkuji a 

poděkování patří také trenérům Petru Shíbalovi, Aleši Svárovskému a 

vedoucí týmu Jitce Tomkové. 

Nová střecha nad střední částí areálu je hotová 

Z grantu hl. m. Prahy ve výši 400 tis. Kč jsme nad střední částí areálu 

vyměnili starou a zdraví škodlivou střechu z azbestocementu a máme 

novou střechu z plechových profilů Lindab. Děkuji za pomoc Tomáši 

Pazderovi, který si nad touto akcí vzal gesci, a to včetně přípravy projektové 

dokumentace tak, abychom mohli grant získat. Celou akci předáme a 

účetně převedeme do vlastnictví naší městské části. 

Hluk na hřišti 

Na základě některých stížností obyvatel z okolí areálu na hluk, bych chtěl 

informovat, že žádný hluk neprovozujeme nějak záměrně, či dokonce 

úmyslně. Hluk vychází z velkého vytížení hřiště ve fotbalové sezóně, a to i 

o víkendech, kdy v jeden den hraje i pět mládežnických týmů, a tak je hřiště 

v provozu od rána až do odpoledních hodin. Návrh na zlepšení situace jsem 

již konzultoval s vedením naší městské části a o výsledku určitě budeme 

informovat. 
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Fotbalová školička – první turnaj a první vystoupení 

Fotbalová školička SK Ďáblice vyrazila v neděli 21. 5. 2017 na svůj první 

turnaj a předvedla velmi sympatický výkon. V minulých letech jsme na 

turnaje se školičkou nejezdili. Jet na turnaj, kde se hraje klasický 

přípravkovský zápas na jednu „velkou“ bránu, kde se počítají body a kde se 

pravidelně u některých týmů objeví nápadně velký a silový hráč (někdy i 

starší) a ten pak celý zápas rozhoduje, mně pro kluky v této věkové 

kategorii připadalo jako kontraproduktivní. Vzhledem k tomu, že se náš 

oddíl snaží trénování mladých hráčů rozvíjet podle Coerver® Coaching 

(globální tréninkový program inspirovaný Wielem Coerverem a vytvořený v 

roce 1984 Alfredem Galustianem a bývalým velikánem Chelsea Charlie 

Cookem), přijali jsme nabídku zúčastnit se Coerver turnaje, kde se hraje jen 

se třemi hráči na dvě malé brány a nepočítají se výsledky. Abychom nikoho 

z přihlášených nenechali doma, vytvořili jsme nakonec dva týmy Draky a 

Ďáblíky, což se velmi ujalo, a tak SK Ďáblice měl na turnaji jak nejvíce hráčů, 

tak i fanoušků z řad rodičů. Ale i herně jsme myslím obstáli na 1*, a tak 

jsme si to všichni užili. 

V rámci dětského a sportovního dne v sobotu 3. 6. odehrála naše 

Fotbalová školička exhibiční utkání červení proti modrým. Zápas plný 

krásných gólů, pěkných přihrávek, obraných zákroků, které moc potěšily jak 

trenéry, tak i rodiče, kteří vytvořili hezkou atmosféru! A po zápase, který 

skončil remízou, všichni kluci obdrželi medaile a fotbalový dort z cukrárny 

od Buchalů. 

Od září přijímáme nové hráče do Fotbalové školičky, stěžejním ročníkem 

budou děti narozené v roce 2012.  

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice (ĎZ 06/2017) 

Memoriál Martina Horvátha 

Letos v dubnu uběhl rok od tragického odchodu hráče, trenéra i 

kamaráda z fotbalového oddílu SK Ďáblice Martina Horvátha a na jeho 

památku jsme v pondělí 8. května 2017 uspořádali první ročník „Memoriálu 

Martina Horvátha“ – fotbalového turnaje pro kategorie přípravek. Na rozdíl 
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od jiných turnajů jsme nehráli na body za vítězství, ale rozhodoval počet 

vstřelených / inkasovaných/ branek. 

Letošního ročníku se účastnily týmy starší přípravky Bohemians Praha 

1905, FK Příbram, SK Benešov, SK Votice a samozřejmě domácí týmy SK 

Ďáblice – tým U11, dva týmy U10, tým U9. Cílem bylo, aby na turnaji hrály 

týmy klubů, ve kterých Martin hrál za své hráčské kariéry, což se nám 

povedlo. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a kteří se na memoriálu 

podíleli. 

Pro turnaj byly kluby rozděleny do dvou skupin: v první skupině mezi 

sebou hrály Ďáblice (U 11) spolu s Bohemians Praha 1905, SK Benešov a SK 

Příbram. Vítězství ve skupině získaly Ďáblice, druhá skončila Bohemka, třetí 

Benešov, čtvrtá Příbram. 

Druhá skupina byla složena z týmů Ďáblice (U 9 a dva týmy U 10) a SK 

Votice. Votičtí fotbalisté Ďábličákům nedali v žádném utkání šanci a 

suverénně si sáhli pro celkové vítězství. 

Škoda, že díky počasí – už poslední zápasy se hrály za deště – nedošlo 

k superfinálovému zápasu vítězných týmů z jednotlivých skupin. 

Ale co se nestihlo letos, stihneme příští rok, kdy se na Martinově 

memoriálu určitě opět všichni sejdeme. 

Za SK Ďáblice Aleš Sládek (ĎZ 06/2017) 

Info z SK Ďáblice 

Postupy žáků a dorostu do nejvyšších pražských soutěží, to za sto let náš 

fotbal nepamatuje! 

Muži se jako nováček v nejvyšší pražské soutěži udrželi a k tomu velké 

úspěchy staršího dorostu, mladšího dorostu, starších žáků i mladších žáků. 

Asi nikdy v téměř stoleté historii klub SK Ďáblice nezaznamenal celkem čtyři 

postupy mládežnických týmů. Tři přímo do nejvyšší soutěže – do přeboru a 

jeden do 1. A třídy. Tyto postupy beru jako ocenění práce s mládeží 

v našem klubu, i když k postupu u staršího dorostu nám pomohla 

reorganizace mládežnických soutěží. 
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Ale týmy mladšího dorostu, starších a mladších žáků si postupy plně 

zaslouží. A tak hráči, trenéři a všichni, kteří pomáháte našemu klubu – díky 

moc za dosažené výsledky! 

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice (ĎZ 07/2017) 

A co napsat závěrem? 

Máme tady opět prázdniny, což je pro většinu školáků období, na které 

čekají deset měsíců, pro dospěláky je to období, kdy na pár týdnů vymění 

pracovní nasazení za pár dnů příjemného relaxu, pro nás to znamená 

vrhnout se do přípravy nového ročníku fotbalové sezóny. 

Nicméně nejen fotbalem žije náš sportovní areál v Kokořínské ulici. Za 

poslední rok se tam mnohé změnilo, stalo se hodně příjemného – tak jen 

krátce ohlédnutí za naším ročníkem 2016/17: 

• Do plného provozu se dostalo dětské hřiště, které jsme vybudovali za 

pomoci naší městské části. S klidným svědomím můžeme říci, že to je jedno 

z nejvíce využívaných hřišť v obci. Pokud počasí dovolí, je opravdu hojně 

využíváno. 

• Hlavní budova dostala novou středu díky grantové politice. Byl to další 

krok k ochraně majetku naší MČ – ta původní střecha byla starší než většina 

občanů Ďáblic. 

• Pro diváky na nové umělce vyrostla menší krytá tribuna, která je díky 

tomu, že se na umělce hraje hlavně v zimě, dost důležitá hlavně pro rodiče 

– diváky našich nejmenších fotbalistů, a nejen pro ně. 

• Tradicí fotbalu se stává náš ples – letos se opět konal v ďáblické 

sokolovně a jako host vystoupil Vlasta Horváth, který zde spolu s námi 

zavzpomínal na svého bratra Martina. Ples se vydařil, sál byl plně zaplněn a 

nebyl nikdo, kdo by domů neodcházel s úsměvem. 

• Se vzpomínkou na Martina Horvátha je spojen i první ročník „Memoriálu 

Martina Horvátha“, jehož první ročník jsme zorganizovali na jeho počest. 

• Den dětí se neobešel bez sportovně-zábavného odpoledne, na které 

navázala zábava pro dospěláky. Zábava byla fajn, počasí nám přálo a je 

škoda, že většina našich spoluobčanů asi raději zasedne k televizoru, 
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protože návštěvnost nebyla nic moc. Ale čemu se divit, když z našich 

zastupitelů kromě dvou organizátorek taky nikdo nepřišel. 

• Co k fotbalu patří – fandění. Několika našim spoluobčanům se to nelíbí, 

ale mistráky se hrají v hrací sezoně jednou za 14 dnů a myslím, že to není 

zas tak velké obtěžování. Navíc žádné hlukové normy tímhle naši fanoušci 

neporušují. 

• To, že v době konání sportovní akce parkuje v okolních ulicích více aut, ale 

také přináší dnešní doba. Když já jsem chodil do školy, chodili jsme tam 

všichni hezky pěšky a popravdě – kolik z vás – Ďábličáků dnes vozí dítě do 

školy autem? – taky se kolem školy těžko parkuje – to je dnešní doba. 

• Hřiště se pomalu stává místem odpočinku, relaxu nejen pro sportovce ale 

i pro mnohé ostatní, což dokazuje vysoká návštěvnost v odpoledních 

hodinách. Klidné posezení, popovídání pod slunečníkem se stává pro 

mnohé příjemnou možností, jak strávit část odpoledne. 

Aleš Sládek – sekretář SK Ďáblice (ĎZ 07/2017) 

Info z fotbalového oddílu 

Ještě ohlédnutí za létem 

V létě jsme ve sportovním areálu SK Ďáblice poskytli v rámci kempů 

sportovní vyžití pro více než 200 dětí, a to všech věkových kategorií! Toto 

číslo je doopravdy vysoké a svědčí o tom, že náš oddíl pracuje intenzivně i 

o prázdninách. Velice povedený byl letošní příměstský kemp Veselé míče, 

který organizuje Jan Němec, a také fotbalový kemp Individuální fotbalové 

školy Lukáše Horvátha. 

Sportovní výsledky 

Jsem potěšen, že všechny mládežnické oddíly, které postoupily, a to do 

nejvyšších soutěží v Praze, si vedou v nové sezóně velmi dobře. Starší 

dorost – střed tabulky, Mladší dorost – druhé místo, Starší žáci – tento tým 

to bude mít pravděpodobně nejtěžší, ale již má na svém kontě jednu výhru 

a jednu remízu, a Mladší žáci – jsou zatím na prvním místě tabulky, velké 

překvapení! Co se týká týmu Muži A, tak zde jsme pod očekáváním. 

Fotbalová školička 
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Od září začala nová fotbalová školička, stěžejním ročníkem jsou děti 

narozené v roce 2012, případně 2013. Jsem potěšen, že se k nám hlásí 

velké procento dětí na základě pozitivních referencí od rodičů, jejichž děti 

v minulých letech ďáblickou školičkou prošly, a to je pro nás ta nejlepší 

vizitka. 

Doplnění týmu ročník 2009 

I když v týmu přípravek ročník 2008 a 2010 jsme na maximu dětí, kolem 

třiceti v každém týmu, tak tým ročník 2009 má dětí relativně málo, a tak 

hledáme sportovně zaměřené kluky. V případě zájmu najdete kontakt na 

webu www.skdablice.eu, tým: U – 9 Mladší přípravka roč. 2009. 

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice (ĎZ 10/2017) 

Na ďáblickém hřišti odstartovala „Liga gentlemanů 40+“ 

Pražský fotbalový svaz od letošního ročníku zařadil mezi oficiální soutěže 

také tzv. Ligu gentlemanů 40+, což je fotbalová soutěž pro hráče, kteří 

dovršili věk 40 let. Na ďáblickém hřišti se pod vedením trenéra Jirky 

Černého dal dohromady tým, který se do této soutěže přihlásil. 

Hraje se v 7 hráčích na půlku hřiště, hrací doba je 2 x 30 minut a pravidla 

jsou přiměřeně upravena. V rámci Prahy se přihlásilo celkem 11 týmů, které 

byly rozděleny do tří skupin, SK Ďáblice jsou ve skupině s TJ Březiněves, 

ČAFC Praha a FC Miškovice. Hraje se čtyřkolově: dvě kola na podzim, dvě na 

jaře. Nyní jsme v polovině podzimu a na kontě máme už dvě vítězství (ale 

taky dvě prohry). Výkony hráčů jsou jak z vrcholového sportu, o góly není 

nouze. Když jsme hráli s TJ Březiněves (vyhráli jsme 9:3), bylo na hřišti 

bezmála 50 diváků. 

Hrací dny na našem hřišti jsou pro tuto soutěž ve středu. I když je 

základna týmu velice dobrá, nebráníme se příchodu dalších hráčů, takže 

pokud hrajete fotbal a máte zájem se občas hezky proběhnout, přijďte mezi 

nás. Jediná podmínka je věk 40 let – fotbalovou registraci vyřídíme během 

chvilky. 

Aleš Sládek, sekretář klubu SK Ďáblice (ĎZ 10/2017) 
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Údržba hřiště u Vlny 

SK Ďáblice spojilo údržbu hřiště s umělým povrchem v našem areálu a 

hřiště u Vlny, na kterém jsme nechali provést odborné vyčesání umělého 

povrchu. Také jsme nechali seřídit osvětlení hřiště tak, aby minimálně rušilo 

sousední obytný dům. Prostředky čerpáme z finanční dotace na údržbu 

sportovišť od Magistrátu hl. m. Prahy, o kterou jsme požádali a kterou jsme 

pro Ďáblice získali. 

Michal Mošnička (ĎZ 12/2017) 

Hasičem na zkoušku 

29. 5. proběhla akce s názvem Hasičem na zkoušku. Cílem bylo lidem 

z řad veřejnosti přiblížit naši práci. Účastníky jsme seznámili s dýchacím 

přístrojem a vybavili je zásahovými obleky, aby si to teplo užili. Pomocí 

výrobníku kouře jsme zatemnili jednu garáž. Do ní pak skupiny se 

zavodněným hadicovým vedením vstupovaly a měly za úkol vyhledat osoby 

nebo nebezpečné předměty. Po dokončení si zájemci mohli vylézt na věž, a 

aby toho neměli málo, na louce je čekal malý požár. Akce se vydařila a my 

jsme snad veřejnosti naši činnost přiblížili co nejvíce. 

Tomáš Kubíček, SDH Praha-Ďáblice (ĎZ 06/2017) 
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15. Různé 

Ďáblický uličník 

Chřibská 

Ulice se jmenovala mezi lety 1922-1971 Havlíčkova podle Karla Havlíčka 

Borovského, českého novináře, politika a básníka, klasika české satiry. Po 

připojení Ďáblic k Praze dostala jméno Chřibská podle obce Chřibská, ležící 

ve Šluknovském výběžku v nejzápadnější části Lužických hor (nikoliv tedy 

podle vsi Chřiby, jak uvádí Pražský uličník, tak se jmenuje pouze vrchovina 

na Moravě). Chřibská vznikla při kolonizaci pohraničního hvozdu ve 13. 

nebo 14. století na obchodní stezce z Čech k Baltskému moři (tzv. Lužické). 

Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. Od středověku se zde 

rozvíjela výroba skla - v Chřibské byla nejstarší sklářská huť v celém 

středoevropském regionu, podle zápisů v dvorských deskách existovala již 

v letech 1426 a 1428 (huť vyráběla až do roku 2007, kdy její provoz 

z ekonomických důvodů skončil). Městečko Chřibská leží v údolí říčky 

Chřibská Kamenice na území Chráněné krajinné oblasti Lužické hory a svým 

západním okrajem na územích Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a 

Národního parku České Švýcarsko. Je oblíbeným rekreačním střediskem 

s nabídkou řady výletů po značených trasách. 

K Letňanům 

Ulice se nachází v oblasti, které se dnes říká Nové Ďáblice (zástavba 

rodinných domů na sever-severovýchod od akcízu, která se začala budovat 

kolem r. 2003). Název podle směru k MČ Letňany nese ulice od roku 2000. 

V roce 2006 byla prodloužena východním směrem. Při pohledu na letecké 

snímky Ďáblic (od r. 1938 do r. 2016) je zřejmé, že ještě v r. 1996 existovala 

zatím nepojmenovaná ulice jen jako příjezd ke garážím u bytového domu 

č. p. 161 („statkový barák“). Poté, co developer EKOSPOL a.s. vykoupil 

sousední pozemky na východ od ulice Ďáblické a byly vybudovány 

přístupové silnice ke vzniklým stavebním parcelám, dostala ulice jméno 

podle městské části Praha-Letňany, ke které směřuje. První písemná zmínka 

o Letňanech pochází z roku 1347, uvádí se v ní založení poplužního dvora 

„Wesz Letniany" kolem r. 1307. Jak píše Ottův slovník naučný, v roce 1890 
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měly Letňany 50 domů a v nich 606 obyvatel české národnosti (pro 

srovnání - sousední Čakovice měly tehdy 126 domů a 2111 obyvatel, Prosek 

46 domů a 562 obyvatele a Ďáblice 80 domů s 990 obyvateli). Svůj 

charakter Letňany získávaly v době první republiky s výstavbou leteckých 

továren Letov (1921) a Avia (1931), Výzkumného a zkušebního leteckého 

ústavu (VZLÚ, 1927) a poboček Aera a Pragy. S nimi byla založena i dvě 

letiště. K další zásadní změně došlo v 70. a 80. letech 20. století 

s vybudováním sídliště na západní straně městské části. V r. 2002 se 

Letňany staly správním obvodem – Prahou 18 s 15 tisíci obyvateli. Za 

zmínku stojí národní přírodní památka Letňanské letiště, která je největší 

rezervací sysla obecného v České republice. 

K Lomu 

Jedna z historicky nejstarších ďáblických ulic je nazvána podle své 

polohy, neboť prochází přes místo nazývané v minulosti „Lom“, 

nepochybně podle toho, že zde kdysi býval lom, nyní již zaniklý. Na plánu 

Prahy z r. 1970 byste ji nenašli, nicméně při jejím pojmenování v r. 1971 po 

připojení Ďáblic k Praze se uvádí, že do té doby se z praktických důvodů 

označovala jako Čsl. armády – Lom. Ulice jako spojnice mezi Ďáblicemi a 

Letňany je znázorněna i na mapě I. vojenského mapování (josefské) kolem 

r. 1780. Z otisku mapy stabilního katastru Ďáblic z r. 1841 je zřejmé, že se 

nejednalo o bezvýznamnou komunikaci. V místech, kde dnes asfaltová 

silnice končí a přechází v polní, bývala odbočka k lomům, jeden z nich je na 

mapě zaznamenán přibližně v místech nově vybudované mimoúrovňové 

křižovatky v úrovni velkého ďáblického hřbitova. Po staletí se tu těžila 

kvalitní opuka pro stavby domů a opravy mostů. Postavením tří cihelen na 

konci 19. století těžba kamene zanikla a lomy byly zavezeny. Na leteckých 

snímcích je vidět, že jako technická komunikace do Letňan fungovala cesta 

do doby zprovoznění Cínovecké a že ve své nynější podobě se objevuje od 

r. 2003. V porovnání s rovnoběžnými ulicemi (K Letňanům, Hořínecká, 

Zářijová) je ulice K Lomu vybudována velkoryseji, možná v budoucnu 

naváže na svou historickou funkci. 
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K Náměstí 

Název podle směru k zatím nepojmenovanému náměstí s Battistovou 

cihelnou nese ulice od roku 2000. Tato komunikace je vlastně 

pokračováním ulice Brigádnické východním směrem. Na leteckých snímcích 

z r. 1945 je vidět jako cesta mezi baráky „lágru“, který vznikl na poli 

v r. 1943 pro pracovníky letňanské AVIE z celého Protektorátu (tzv. „totálně 

nasazené“). Lágr se rozkládal od dnešní ulice Ke Kinu až po Hřenskou a mezi 

ulicemi Květnovou a Osinalickou, bylo zde postaveno 23 dřevěných nízkých 

baráků na podezdívce. Dalších 10 baráků ve dvou řadách stálo na poli „nad“ 

Hřenskou pod Ládvím od ústí ulice Osinalické až po Ďáblickou. V lágru byly 

vybudovány komunikace a rozvody vody a elektřiny (bývalou „dřevěnou 

školu“ v ulici Na Terase č. p. 355 postavili ze dvou baráků z lágru 

posazených na podezdívku). Po válce AVIA baráky odstranila a opět vzniklo 

pole, kterému se dlouho říkalo „v lágru“ (jeho součástí byla i louka, kde se 

dnes slaví čarodějnice). 

K Ovčínu 

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. 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…“. Ovčín (Schäferei, Schäf) se objevuje na starých mapách 

(Kreibichova mapa Kouřimského kraje z r. 1826) až do poloviny 20. století. 

Dnes ovčín slouží jako obytné stavení. 
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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. Na ortofotomapě 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. 1975). 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. Po ukončení provozu kina budova chátrala, obci se nepodařilo najít její 

smysluplné využití. Zbourána byla v létě roku 2006. 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. 

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. 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. 

Ulice však možná nese název po celé krajinné oblasti zvané Kokořínsko 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. 
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 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 arkádami („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). 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. Jako součást brandýského panství 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. 

Koníčkovo náměstí 

Pražský uličník popisuje historii pojmenování tohoto ďáblického náměstí 

takto: „Václav Koníček byl pražský měšťan, který v době třicetileté války 

zakoupil v Ďáblicích pozemky, jeho rod v nich pak sídlil skoro 350 let a získal 

též Červený mlýn na Ďáblickém potoce. V roce 1950 byl původní 

bezejmenný souběh několika ulic (vchody domů vedly do nich) pojmenován 

snad současně s přejmenováním původní Pražské silnice (viz Ďáblická) na 

náměstí Rudé armády. Po připojení Ďáblic k Praze v r. 1968 se název stal 

duplicitním, takže bylo náměstí přejmenováno na Rudé náměstí. Své 

současné jméno dostalo v r. 1991.“ 
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V gruntovních knihách Ďáblic, které jsou k dispozici v Archivu hlavního 

města Prahy a které uvádějí jména držitelů statků a chalup s nejstarším 

odkazem na r. 1584, se jméno Koníček objevuje poprvé v r. 1789. 

V gruntovní knize č. 3 je Tomáš Koníček uveden jako hospodář Červeného 

mlýna (No. 31), smlouvou z 18. května 1795 dostal mlýn a polnosti do 

emfyteutického (dědičného) nájmu. Je zajímavé, že Tomáš Koníček vlastnil 

mezi lety 1770 - 1797 Bílý mlýn, který stával na Ďáblickém potoce 

v místech, kde dnes z čakovického náměstí směřuje silnice k Třeboradicím 

(jmenuje se Bělomlýnská). Dalšími držiteli Červeného mlýna byl od r. 1797 

František Koníček, ve stabilním katastru z r. 1841 je pak uveden mlynář 

Václav Koníček. Od r. 1806 vlastnil rod Koníčků v Ďáblicích i hospodářství 

s č. p. 43 na dnešní Ďáblické ulici (jako držitelé jsou uvedeni v r. 1806 Jan 

Koníček a Tomáš Koníček, v r. 1842 pak Kateřina Koníčková). Ovšem 

rodovým mlýnem Koníčků byl od poloviny 18. století až do r. 1957 tzv. 

Koníčkův mlýn v Újezdu u Průhonic - Tomáš Koníček jej koupil r. 1776 od 

svého bratra Jakuba. 

Podle ďáblické kroniky se plenární zasedání MNV konané 19. dubna 1946 

usneslo přejmenovat Prokopovo náměstí na náměstí Rudé armády. 

V „Rozpočtu na zřízení ulic v r. 1931 - 1932“ od ďáblického stavitele 

Antonína Jiráska je již toto náměstí uvedeno. Můžeme se tedy domnívat, že 

náměstí bylo původně pojmenováno Prokopovo, podle Prokopa Holého, 

vůdce radikálního křídla husitů, již v r. 1922 po vzniku tzv. Velké Prahy, 

nebo během 20. let minulého století. 

Kostelecká 

Ves Ďáblice vznikla zřejmě někdy v 11. století kolem tvrze na křižovatce 

cest – jedna vedla na sever k Mělníku, druhá, dnešní Kostelecká, na východ 

přes Čakovice do Čelákovic a Staré Boleslavi. Silnice jsou znázorněny i na 

mapě I. vojenského mapování (josefské) kolem r. 1780.  V rukopisu Popis 

Karlínského okresu z roku 1872 najdeme v 8. archu zmínku o okresní 

Ďáblické silnici a její odbočce východním směrem: „Vyjma těchto císařských 

silnic jest ještě mnoho jiných okresních, z nichž následující důležitosti 

požívají. ... 7) Odvětví od Ďáblické k Čelákovicům.“ 

Cestě jako spojnici mezi Ďáblicemi a Čakovicemi se ještě před oficiálním 

pojmenováním ulic říkalo Čakovická. Název jí zůstal i v letech 1922 - 1971, 
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v r. 1971 byla pojmenovaná podle města Kostelce nad Labem, ležícího 

severně od Prahy na Mělnicku (srovnej Brigádnická a Byškovická). 

Kostelec nad Labem leží na levém břehu řeky Labe, obývaném už 

v dávném věku. Historické vykopávky svědčí o osídlení již v době kamenné a 

bronzové. Kostelec byl založen pravděpodobně Přemyslem Otakarem II. 

V druhé polovině 13. století při brodu přes Labe, původně zřejmě ve formě 

vodní tvrze s kostelíkem na návrší. Od návrší se osada rozrůstala dál kolem 

všech labských ramen. K názvu Kostelec bylo během doby přidáno „na 

Labi“, potom Labský a nakonec byl přijat název Kostelec nad Labem. Malé 

městečko patřící kdysi i královně Elišce Přemyslovně se stalo věnným 

městem českých královen. V roce 1586 byl Kostelec nad Labem připojen 

k panství brandýskému. 

V Kostelci se vlévá do Labe Mratínský potok, jehož horní tok od pramene 

až po soutok s Třeboradickým potokem je někdy označován jako potok 

Ďáblický, nebo podle historického mlýna jako Červenomlýnský. Potok 

pramení v severní části Ďáblic a teče směrem k severu rovinatou 

zemědělskou krajinou středního Polabí. Jeho celková délka je asi 15 

kilometrů. Pro Ďáblice je významné, že takřka celý jejich katastr je 

odvodňován právě touto vodotečí. Kvalita vody na horním toku 

Mratínského potoka se výrazně zlepšila po vybudování splaškové kanalizace 

v Ďáblicích v letech 1991 – 1995. Ovšem v Kostelci nad Labem je potok silně 

znečištěn kanály, které sem ústí. Kostelec nemá čističku, a tak Mratínský 

potok zde vypadá spíš jako kanalizační stoka. Za Kostelcem potok ústí do 

Mlýnského potoka a po pár stovkách metrů vtéká do Labe. 

Kučerové 

„Karla Kučerová, zřejmě místní občanka (její osobní data a profesi se 

nepodařilo dotazem u místního úřadu, ani kronikáře zjistit), která se za 

2. světové války ujímala opuštěných dětí a pečovala o ně. Ulice 

pojmenovaná roku 1945, předtím existovala jako bezejmenná. Obecně 

k úpravě názvu v r. 1971 viz Byškovická.“ 

Takto stručně popisuje Pražský uličník ďáblickou ulici Kučerové. Z matrik 

zveřejněných Archivem hl. m. Prahy, ze zápisů rady a zastupitelstva obce 

Ďáblice z let 1932 - 1948 a z pozemkových knih se podařilo zjistit o Karle 

Kučerové více údajů. Narodila se 12. dubna 1887 ve Velkých Čakovicích jako 
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Karolina Hirschová, její otec, dělník, pocházel z Ďáblic. Z matričních zápisů 

je zřejmé, že se 28. září 1908 provdala za soustružníka Karla Kučeru 

z Ďáblic, č. p. 9. V té době pracovala jako zemědělská dělnice. V roce 1910 

se jim narodila dcera Blažena, později syn Josef. Manželé Kučerovi bydleli 

původně v domě č. p. 74, v době hospodářského růstu si postavili domek 

v ulici Školní (dnes Kučerové), č. p. 173. Oba ve 20. letech vystoupili z církve 

a vstoupili do KSČ. Když v r. 1932 vyhrála KSČ místní volby (získala 10 

mandátů ze 30), stala se Karla Kučerová zastupitelkou a členkou sociální 

komise. V roce 1933 zemřel její manžel Karel, v obci byla vysoká 

nezaměstnanost. Ze zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva vyplývá, že se 

v r. 1938 Karla Kučerová, vdova, hlásila za obecního metaře i na vypsané 

místo obecního cestáře. Ke konci II. světové války začátkem března 1945 

byla v obci ustanovena ilegální buňka KSČ a Karla Kučerová byla vyzvána, 

aby agitovala mezi ženami. 13. května se konala ustavující schůze KSČ, do 

jejíhož výboru byla zvolena „za ženy“ a stala se II. místopředsedkyní. 

19. května 1945 byla znovu zvolena do 30 členného národního výboru, 

pracovala v zemědělské komisi. Prosazovala vybudování jeslí a zřízení 

obecní prádelny. Karla Kučerová zemřela 21. dubna 1948 v nemocnici na 

Bulovce. Na plenární schůzi MNV konané 28. dubna 1948 byla uctěna její 

památka 2minutovým tichem a bylo přijato usnesení, že na její počest 

daruje obec 10.000 Kčs na rekreaci školní mládeže a ulici Školní přejmenuje 

na ulici Karly Kučerové. 2. 9. 1948 se u příležitosti slavnostního 

přejmenování konal v ulici pietní akt a po něm byl položen věnec  na 

hřbitově. 

Poznámka pro pamětníky: V ulici Školní č. p. 120 žila ve stejné době ještě 

jedna Karla (Karolina) Kučerová, švagrová výše uvedené zastupitelky. 

Jmenovala se za svobodna Vorlíčková a narodila se 10. 9. 1892 v Ďáblicích, 

č. p. 49. Její Členský list KSČ se zachoval v Národním archivu. Byla členkou 

strany od r. 1926, před válkou pracovala jako tkalcovka v továrně na kožené 

a voskové plátno M. Grába a synů v Libni, po válce jako kuchařka v Avii 

Letňany. Zemřela v 70. letech minulého století. 

Květnová 

Ulice se původně jmenovala Ládevská a je to jedna z nejstarších cest 

v Ďáblicích, představuje totiž nejkratší spojnici mezi původním západním 
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okrajem obce a hospodářskými budovami s ovčínem pod Ládvím i vrchem 

Ládví, kde býval les, hájovna a buližníkové lomy. Cesta je vyznačena na 

mapě I. vojenského mapování z r. 1780, nejstarší mapě Ďáblic dostupné 

z internetu. Z mapy stabilního katastru z r. 1841 je zřejmé, že na severním 

konci ulice, v obci, stával křížek; po projetí Štamberkem zahnul povoz 

u křížku doleva do kopce směrem k Ládví, kolem domu č. p. 58 (dnešní 

Ekocentrum). V té době míjel pouze domky č. p. 54 a č. p. 56, jinak celá 

stromy lemovaná cesta vedla mezi zahradami a poli. 

Les Ládví získali křižovníci r. 1252 od Přemysla Otakara II., jak tomu 

nasvědčují listiny z archivu křižovníků: 

„Přemysl Otakar /II./, král český, vévoda rakouský a štýrský a markrabě 

moravský, jehož otec, král Václav /I./, odňal pro vzbouření některých osob 

špitálu svatého Františka u pat mostu v Praze vesnici Dačice (Tatschitz) 

s kostelem bez náhrady, vrací špitálu, aby mohl lépe pečovat o nemocné, 

tuto ves i s kostelem a vším příslušenstvím, a za ves Drahonice (Drahonicz), 

kterou jim odňal a připojil k městu Písku (Pieze), jim dává les Ladví (Laduin) 

u Prahy.“ 

„Jan /Lucemburský/, král český a polský, konfirmuje na žádost mistra a 

bratří špitálu svatého Františka u pat mostu pražského řádu /křižovníků/ 

s hvězdou inserované privilegium krále /Přemysla/ Otakara /II./ z 12. dubna 

1252 (Praha), jímž jim vrátil ves Dačice (Tethzicz) a daroval les Ladví 

/Ladwyn/.“ 

Ulici se říkalo Ládevská zřejmě několik staletí. Plenární zasedání MNV 

konané 19. dubna 1946 učinilo jistě velké gesto, když se usneslo 

přejmenovat ulici Ládevskou na ulici 5. května. Po připojení Ďáblic k Praze 

byla usnesením rady MNV z 26. srpna 1971 pro duplicitu názvu 

přejmenována na Květnovou. 

Legionářů 

Ulice je od svého vzniku pojmenována podle československých legií. 

Legie byly vojenské jednotky Čechů a Slováků složené z dobrovolníků a 

přeběhlých zajatců, které působily během 1. světové války v Rusku, ve 

Francii a v Itálii. Bojovaly po boku států Dohody proti Rakousko-Uhersku a 

Německu. Významně svou existencí přispěly ke vzniku Československa 
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v roce 1918, bránily hranice nově vzniklého státu na Slovensku a na 

Těšínsku. 

Komunikace je ulicí původně malých rodinných domků postavených na 

pozemcích vzniklých rozparcelováním části pozemku č. 267 (dnes p. č. 

1729/318) Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou na východ od 

ulice Ďáblické. Parcelace byla provedena v souvislosti s pozemkovou 

reformou po I. světové válce. Hlavní zástavba pak proběhla v letech 1924 – 

1938 (ohlašovací listy do pozemkových knih jsou datovány od r. 1925). 

Pozemky kupovali kromě občanů také např. Obecně prospěšné stavební a 

bytové družstvo Elektrických podniků hl. m. Prahy (č. p. 304) nebo 

Hospodářské, pachtovní, stavební a úsporné družstvo československých 

legionářů, invalidů a zemědělských dělníků pro okres Karlínský se sídlem 

v Ďáblicích, s.r.o. (např. č. p. 527). Posledně jmenovaná společnost 

poskytovala ekonomickou a sociální pomoc legionářům, takže v ulici měli 

domky mnozí ďábličtí legionáři, mezi jinými: 

č. p. 146 – František Kulič, nar. 17. 8. 1890 ve Starém Kníně, truhlář, italský 

legionář 

č. p. 152 – Pavel Kocík, nar. 29. 6. 1888 v Ďáblicích, dělník, italský legionář 

č. p. 164 – Josef Kozlík, nar. 3. 3. 1889 v Kněži, dělník, ruský legionář 

č. p. 167 (dnešní Hořínecká) – Ludvík Kopal, nar. 19. 8. 1889 v Železném 

Brodě, kožešník, ruský legionář 

č. p 176 (dnešní Hořínecká) – Karel Lomoz, nar. 5. 11. 1891 v Ďáblicích, 

dělník, ruský legionář 

č. p. 180 – Josef Bíbrdlík, nar. 18. 1. 1879 ve Zvolenevsi, správce 

velkostatku, ruský legionář 

č. p. 183 – Josef Diviš (napůl s Karlem Divišem), nar. 5. 9. 1890 v Ďáblicích, 

brusič kovů, ruský legionář 

č. p. 190 – Václav Rezek, nar. 16. 5. 1874 (22. 5. 1874) v Ďáblicích, dělník, 

obuvník, italský legionář 

č. p. 258 – Antonín Kočí, nar. 2. 4. 1894 (1. 4. 1894) v Mladé Vožici, tovární 

dělník, ruský legionář 

č. p. 272 – Josef Diviš, nar. 5. 9. 1890 v Ďáblicích, brusič kovů, ruský 

legionář 

č. p. 280 – Václav Jakeš, nar. 4. 9. 1888 v Kralovicích, zámečník, ruský 

legionář 
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č. p. 527 – Václav Kocík, nar. 18. 1. 1885 v Libni, brusič, ruský legionář 

Z letecké mapy z r. 1938 je zřejmé, že ulice tehdy existovala jen od 

křižovatky s dnešní Kosteleckou po křižovatku s dnešní Hoříneckou. Až 

v roce 1975 ji vidíme prodlouženou na sever k ulici U Chaloupek a na jih 

k domu č. p. 707. V r. 2006 získala svou dnešní podobu. 

Čs. legie bojovaly za I. světové války proti Německu a při návratu z Ruska 

přes Transsibiřskou magistrálu i s Rudou armádou. To, že ulice Legionářů 

nebyla nikdy přejmenována, svědčí o rozvážnosti zástupců obce, kteří ctili 

její historii. 

Liběchovská  

Ulice oficiálně vznikla v r. 1999 a je pojmenována podle města Liběchov 

ležícího ve středních Čechách severně od Mělníka.  Podle leteckých map je 

zřejmé, že prochází místy katastru Ďáblic nazývanými ve starých 

gruntovních knihách K Chabrům.  V r. 1938 zde bylo ještě pole, v r. 1953 

pak tudy vedla pěšina kolem sadu. Ulici byla vybudována až po r. 1996 

s výstavbou nových domů. 

Město Liběchov se nachází v okrese Mělník ve Středočeském kraji na 

pravém břehu řeky Labe při ústí potoka Liběchovky. Původní osada vznikla 

na staré obchodní cestě z Prahy a Mělníka do severních Čech a Lužice. První 

písemná zmínka pochází z roku 1311 v souvislosti se zdejší vodní tvrzí. 

Koncem 19. a začátkem 20. století se stal Liběchov letoviskem a 

východištěm cest do romantické oblasti Kokořínska. V dnešní době je 

původně výhodná poloha na významné obchodní stezce kvůli enormně 

narůstající dopravě spíše prokletím. Silnice I/9 Mělník - Žitava (něm. Zittau) 

vede přes Liběchov a přes další obce, po nichž jsou pojmenovány ulice 

v Ďáblicích - Osinalice (dnes patří k obci Medonosy), obec Kokořín, Mšeno, 

Lobeč a přes Zákupy. Liběchov a jeho blízké okolí je památkovou lokalitou 

mimořádné hodnoty kulturně - stavební, krajinné i přírodní jako jihozápadní 

okraj Přírodního parku Rymáň, sousedícího s Chráněnou krajinnou oblastí 

Kokořínsko.  Kousek od Liběchova se nacházejí deset metrů vysoké sochy 

vytesané do pískovcové skály. Nazývají se Čertovy hlavy a téměř před 

dvěma stoletími je vytvořil sochař Václav Levý, který je pokládán za jednoho 

z otců moderního českého sochařství. Od Čertových hlav lze dojít k dalším 

jeho „skalním“ dílům - Harfenice, Had, kaple svaté Maří Magdalény a 



102 

 

 

k plastikami vyzdobené jeskyňce Klácelka, která je součástí uzavřeného 

prostoru mezi skalami zvaného Blaník. Zde sochař vytesal slavné husitské 

bojovníky Jana Žižku a Prokopa Holého.  Liběchovem prochází cyklotrasa – 

Labská vinařská stezka, která je součástí nadregionální Labské trasy 

(pokračuje i v Německu jako „Elbe Radweg“) a mezinárodní trasy Praha – 

Berlín (KČT 2) a ta je součástí evropské trasy Eurovelo 7 (Nordkapp – 

Malta). 

Lobečská 

Ulice vznikla ve 20. letech minulého století současně s ulicí Legionářů a 

Mšenskou, když v souvislosti s pozemkovou reformou byl rozparcelován 

pozemek Křižovníků na východ od ulice Ďáblické (viz ulice Legionářů). 

V letech 1922 - 1971 nesla jméno Tylova podle Josefa Kajetána Tyla, 

českého buditele a dramatika, autora textu české národní hymny. Po 

připojení Ďáblic k Praze byla ulice pro duplicitu názvu přejmenována na 

Lobečskou podle obce Lobeč.  

Obec Lobeč ležící severně od Prahy na Mělnicku stojí v krajině osídlené 

kontinuálně již od mladší doby kamenné. Poprvé je písemně zmiňována 

v roce 1323. Od roku 1995 je v Lobči vesnická památková zóna.  Je zde 

pohřben spisovatel, archeolog a pedagog Eduard Štorch, jehož sbírka 

archeologických nálezů z Ďáblic (převážně z Battistovy cihelny) 

pocházejících z nejrůznějších období pravěku je v inventáři Národního 

muzea.  Stejně jako Ďáblice má i Lobeč svou technickou památku – 

parostrojní pivovar. O pivovaru v Lobči se poprvé píše v roce 1586 a z té 

doby je i renesanční jádro stávající stavby. Svou současnou podobu získal 

přestavbou v průmyslový typ parostrojního pivovaru na konci 19. století.  

Výroba piva byla v Lobči ukončena v roce 1943, v roce 1949 byl 

zakonzervovaný pivovar definitivně zrušen a výrobní technologie 

sešrotována. Přesto je dnes areál pivovaru dokladem existence 

průmyslového odvětví typického pro celou oblast Čech. Vzhledem k povaze 

a autenticitě stavby se ve středních Čechách jedná o unikátní industriální 

památku, která je zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. 

Od roku 2007 je pivovar v soukromých rukou a postupně probíhá stavební 

obnova a oživování pivovaru jako turistické atraktivity Kokořínska. Roku 
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2009 prohlásilo Ministerstvo kultury pivovar památkou a v roce 2013 se stal 

součástí Evropských stezek průmyslového dědictví (ERIH). 

Na levém vltavském břehu stávala jiná starobylá ves Lobeč, ta je však 

dnes součástí aglomerace města Kralupy nad Vltavou. Kralupy jsou prvně 

připomínány roku 1253, kdy je držel pražský konvent Křižovníků s červenou 

hvězdou, který zde nejpozději ve 2. polovině 14. století postavil tvrz. 

Křižovníci vlastnili Kralupy s menšími přestávkami fakticky po celou historii, 

byly součástí jejich panství Tursko. Lobeč se prvně písemně připomíná 

r. 1088, podle archeologických nálezů však zřejmě existovala již od doby 

slovanského osidlování.  Do 13. století byla zbožím duchovním, pak se 

dostala do světských rukou. Stavbou železnice Praha – Drážďany v letech 

1845 - 1850, jejíž trať proťala lobečskou náves, ves v podstatě zanikla. 

R. 1902 byla připojena ke Kralupům, dnes není ani místní částí, pouze 

katastrálním územím.  

Mannerova 

Ulice byla pojmenována r. 2003 podle Jana Jiřího Mannera, převora 

Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, který žil v době třicetileté 

války. V urbáři (historický termín pro soupis povinností poddaných vůči 

vrchnosti) z r. 1659 vymezil hranice křižovnického řádu v Ďáblicích a podal 

zprávu o jejich tehdejším stavu. 

V Národním archivu se ve fondu Archiv křižovníků s červenou hvězdou 

v Praze nachází originál listiny ze 7. května 1651, kde je napsáno: „Kardinál 

Arnošt Vojtěch z Harrachu, arcibiskup pražský, papežský legát a generál 

řádu křižovníků s červenou hvězdou, po poradě s generálním visitátorem 

Gerardem de Schlessin, proboštem u sv. Hypolita v Hradišti (Peltenberg), 

ustanovuje profesa řádu Jana Jiřího Mannera z Kladna převorem konventu 

a špitálu sv. Františka u paty mostu pražského, ukládá bratřím konventu 

poslušnost a visitátoru Gerardovi - uvést Mannera v úřad.“ 

O J. J. Mannerovi píše velmistr F. X. Marat: „Převorem konventním byl té 

doby až do r. 1659 Jan Jiří Manner, rodák kladenský. Byl to muž zvláštního 

organisačního talentu, výtečně obeznalý ve všech odvětvích tehdejší 

veřejné správy, a zvláště v ekonomii. Za posledních dob třicetileté války 

vytrpěl mnoho útrap v úřadu svém jak od cizích, tak i od domácích. Jakmile 

nastaly po míru vestfálském pokojnější doby, počal řádovou ekonomii ve 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poddanstv%C3%AD
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všech odvětvích zvelebovati a položil základ k pozdějšímu dobrému 

hospodářskému stavu.“ 

V Knize památní na sedmisetleté založení českých Křižovníků s červenou 

hvězdou, 1233 - 1933, je vylíčeno, s jakými těžkostmi obnovoval převor 

Manner v letech 1648 - 1652 křižovnické gruntovní knihy a prováděl 

ohraničení veškerých pozemků: „ ... Řádové dvory, jako Ďáblice, Slivenec, 

Hloubětín, Dobřichovice, Tursko, byly vypleněny, některé vypáleny, vesnice 

při nich zpustošeny, mnohé usedlosti opuštěny. … Manner shledal, pokud 

mohl, staré zápisy týkající se lidí osedlých a na základě jich do pořádku 

uvedl pozemkové záznamy; kde nenašel nic psaného, přijímal k šetření 

hodnověrné svědky a podle jejich přísežných výpovědí zakládal svou velkou 

knihu – liber flavus. Putoval rychtu od rychty, obnovoval rychetní řízení, 

usiloval, aby stanoven byl bezpečně pravý vlastník jednotlivých usedlostí, 

udána a zapsána správná výměra rolí, luk, pastvin, počet dobytka atd. 

Pováží-li se, že při takovém řízení bylo obcházeti pole, stanoviti hranice, 

sázeti mezníky, urovnávati spory, nutno uznat, že tato tělesně i duševně 

namáhavá práce vyžadovala celého a pravého muže.“ 

Převor Manner vymezil v urbáři z r. 1659 i hranice křižovnického statku 

v Ďáblicích. Udal jeho rozlohu „mezi vsí Letňany, Markvarticemi, Kobylisy, 

podle Ládví k Chabrům, k silnici březnoveské, k Třeboraticům až 

k Červenému mlýnu, kde hraničí s grunty čakovickými“. Jeho velká kniha 

obsahovala rejstřík a 588 psaných listů. Na straně 13 je uvedeno 10 zásad, 

kterými se při jejím sestavování řídil. První zásadou, „předně a nejprve“, 

bylo pojmenování gruntů a chalup,  „aby jeden každý grunt neb chalupa své 

jméno jednostejné a neměnitelné majíce v stálosti podstatně zůstávalo … a 

pro podstatu pořádnosti se užívalo“. V Gruntovní knize vsi Ďáblice č. 2 

najdeme, jak pojmenoval převor Manner ďáblické grunty a chalupy 

(zejména podle bývalých nebo stávajících hospodářů). Grunty dostaly tato 

jména: Lampachovský (čp. 15), Kuthanovský (čp. 1), Lalovský (čp. 19), 

Kautský (čp. 29, dnes součástí čp. 28), Mikovský (čp. 21), Jeřanovský (čp. 23, 

dnes součástí čp. 24), Lukařovský (čp. 17), Kořičanský (čp. 24), Hikovský, 

Fabianský (čp. 25). Chalupy byly pojmenovány: Kryšpinovská (čp. 18), 

Zdenkovská (čp. 3), Xixařovská (čp. 13, stávala v místech dnešního čp. 1050 

- stavebniny p. Vlacha), později po Mannerově odchodu byly zapsány 

Ujkovská (čp. 8), Čižkovská (čp. 7), Jelinkovská (čp. 12, stávala Na 



105 

 

 

Štamberku v místech parčíku proti stavebninám), Homolka (čp. 4), 

Kuchinská (čp. 11), Vorlova (čp. 5, dnes součástí čp. 6), Fabianova (čp. 33, 

stávala na Ďáblické naproti čp. 42 - NPÚ), Vlasakovská (čp. 9), Srbovská (čp. 

32), Čižkovská (čp. 40, čp. 34, čp. 43, čp. 42) - v závorkách jsou čísla 

popisná, která byla stavením přidělena kolem r. 1789 za Josefa II., silně 

vytištěná jsou ta, která podle indikační skici z r. 1841 a zápisů v katastru 

nemovitostí zůstala na stejných místech dodnes. 

Markvartická 

Ulice byla pojmenována při svém vzniku v r. 2005 a je vlastně 

pokračováním ulice Poděbradovy k ulici Šenovské na západním okraji obce. 

Pražský uličník k jejímu názvu uvádí: „V místě jsou obvyklé názvy podle 

převážně severočeských či severním směrem od Prahy ležících obcí. Vsi 

s názvem Markvartice jsou v severních Čechách dvě, jedna východně od 

Děčína poblíž České Kamenice, druhá u Jablonného v Podještědí.  V příloze 

k usnesení rady hl. m. Prahy č. 1129 ze dne 16. 8. 2005, kterým se tato ulice 

pojmenovává, se uvádí pouze „název podle obce Markvartice“, tedy bez 

bližší specifikace, o kterou ves se přesně jedná.“ 

Od Kamenického Šenova jsou Markvartice u Děčína vzdáleny 12 km 

směrem na západ. První písemná zmínka o vsi je z r. 1281 (listina se 

dochovala v drážďanském archivu), kdy patřila k panství strážného hradu 

Ostrý. Už samotný název však naznačuje dřívější kolonizační aktivitu rodu 

Markvarticů, vlivných českých knížat, kterou potvrzuje i markvartický erb 

obce - červený štít, v jehož horní polovině je stříbrná kráčející lvice se zlatou 

zbrojí. Při tzv. velké kolonizaci ve 13. až 14. století docházelo k zakládání 

nových osad v málo osídlených pohraničních hvozdech za podstatné účasti 

německých kolonistů z přelidněných území západního a středního 

Německa. Ti zakládali v údolích lesní lánové vesnice charakteristické svým 

protáhlým tvarem, neboť stavěli usedlosti podél potoka a silnice. Nové 

osídlence nezvali do severního pomezního hvozdu, patřícího původně 

panovníkovi, čeští králové, nýbrž většinou šlechtické rody – Ronovci a 

Markvartici. 

30 km východně od Kamenického Šenova leží další severočeská obec 

Markvartice, ta je dnes součástí Jablonného v Podještědí. Jablonné v raném 

středověku plnilo funkci celnice na Lužické cestě a na odbočce ze 
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Záhvozdské stezky. V první písemné zmínce z r. 1249 se nazývá Gavela, 

zřejmě podle latinského „gabella“ = celnice. Jablonné vlastnil v té době 

Havel z Lemberku z rodu Markvarticů, manžel Zdislavy z Lemberku. 

Markvarticové také zřejmě založili ves Markvartice jako důležité 

zemědělské zázemí města. Ves je poprvé písemně doložena r. 1391 

v dědictví po Jindřichu Berkovi z Dubé (listina se dochovala ve starých 

deskách zemských), který v té době vlastnil lemberské panství. V obci se 

nachází barokní roubený mlýn z počátku 18. století, který náleží 

k nejstarším stavbám svého typu v severních Čechách. Vzhledem k umístění 

stavby a majetkovému vývoji vodního díla je možno předpokládat 

středověký původ mlýnské usedlosti a její příslušnost k lemberskému 

panství. 

V těsném sousedství Ďáblic se ve středověku nacházela vesnička 

Markvartice, která ale zřejmě zanikla již před rokem 1550 a zůstalo po ní 

jen jméno pole. V křižovnickém urbáři je toho roku o Ďáblicích zapsáno: 

„Brož krčmu drží; povinnost z krčmy o sv. Jiří 1 k., z půl lánu dědiny 40 gr., 

z Markvartic 54 gr., z druhé dědiny 1 ½ k., roboty vorní z jara 2 dni, na 

podzim 3 dni; o sv. Havle tolikéž všeho a z louky panské 5 k., slepici 1.” 

V r. 1557 kromě krčmáře Brože obhospodařoval  pole “Markvartice” i 

Václav Dráb: “Václav Dráb dědičného platu 2 k., z panské dědiny 3 k. 17 gr., 

z Markvartic 3 k., …”. Ještě roku 1714 je v tereziánském katastru uveden 

název pole „V Markvarticích“ patřícího ke gruntu Jiřího Kautského (dnes 

č. p. 29). V historických listinách a zápisech není ovšem po těchto 

Markvarticích žádné stopy, na rozdíl od Humence v Hloubětíně (viz 

Humenecká), po kterém zůstal ve výše uvedeném urbáři v r. 1550 také 

pouze název pole, ale jsou o něm dochovány 4 zápisy z let 1207-1432. Je 

zajímavé, že převor Manner při vymezení hranic ďáblického statku v r. 1659 

jmenoval všechny obce, jejichž katastr sousedil s ďáblickým, kromě 

Střížkova („mezi vsí Letňany, Markvarticemi, Kobylisy, podle Ládví 

k Chabrům, k silnici březnoveské, k Třeboraticům až k Červenému mlýnu, 

kde hraničí s grunty čakovickými“ - viz ulice Mannerova). Můžeme se tedy 

domnívat, že Markvartice ležely v jihovýchodní části ďáblického katastru, 

který měl v 19. století název V lomu (viz ulice K Lomu). Údajně se do 20. 

století dochoval mezi nejstaršími pamětníky pomístní název Markvartická 

cesta, což měla být polní cesta směrem ke Střížkovu a k Letňanům. (Pozn.: 
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místní jméno Markvartice vzniklo přidáním přípony -ice k osobnímu jménu 

Markvart – mark = pohraniční území, wart = strážce; Střížkov - původně 

Střiežkov = Střížkův dvůr od osobního jména Střiežek, což byla domácká 

zdrobnělina od „Střezimír“ nebo „Střezivoj“; osobní jména Střezimír, 

Střezivoj jsou odvozená od slovesa “střieci, stříci” = 1. pozorovat, 2. stříhati 

- ve významu dávat pozor,takže držitel příjmení střežil mír (klid), byl strážce, 

voják; dědina  =  zde zřejmě zděděné právo na statek nemovitý, tedy 

hospodářství, s příslušenstvím k němu polem i dvorem.) 

Mšenská 

Pražský uličník informuje, že ulice je pojmenována podle obce Mšeno 

ležící severně od Prahy na Mělnicku. V letech 1922-1971 se nazývala 

Škroupova podle Františka Škroupa, hudebního skladatele a dirigenta, 

autora hudby české státní hymny. Ulice byla v r. 1971 po připojení Ďáblic 

k Praze přejmenována, ačkoliv její název nebyl duplicitní, zřejmě proto, aby 

zůstal zachován jednotný ráz pojmenování okolních ulic – Lobečská a 

Chřibská. Všechny tři ulice spolu s ulicí Legionářů vznikly ve stejné době, 

tedy začátkem 20. let minulého století (viz Legionářů). 

Přesný počátek či původ Mšena není přesně znám, avšak četné nálezy 

svědčí o tom, že mšenská náhorní plošina byla osídlena již v dobách 

pradávných. Slované přišli do těchto míst v 5. - 6. století n. l. a zakládali zde 

svá hradiště. Název Mšeno pravděpodobně pochází od krajinného znaku 

okolí - mechových porostů, tedy nejspíš místa, kde hojně vyrůstal nebo se 

často využíval mech, například při stavbě chalup. V 11. století stávala 

v místě dnešního osídlení vesnička s kostelem. První písemná zmínka o obci 

pochází z roku 1306, kdy Václav III. daroval „ves svoji, jménem Mšeno“ 

Hynku Berkovi z Dubé. Po 30leté válce spojil nový majitel panství Mšeno 

s lobečským a vzniklo panství Mšeno-Lobeč. V roce 2003 zde byla vyhlášena 

městská památková zóna, v obci působí „Okrašlovací spolek pro Mšeno a 

okolí“. Mšeno je malé, půvabné, klidné městečko v částečně zemědělské 

oblasti, s absencí průmyslu. Nachází se na východním okraji kokořínského 

údolí a je vstupní branou do CHKO Kokořínsko, lesnatého kraje, plného 

skalních útvarů, roklí a romantických zákoutí, protkaného množstvím 

turistických a cyklistických stezek v nedotčené přírodě. 
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Myslivecká 

Ulice nese jméno podle jednoho z povolání, jejichž názvy byly v roce 

1971 použity při tehdy prováděném přejmenování duplicitních názvů, aby 

připomněly původní venkovský a zemědělsko-chovatelský ráz místa (viz 

Ptáčnická, Sadařská, Skalnická, Statková, Včelařská). Před připojením Ďáblic 

k Praze se ulice nazývala Štítného podle Tomáše ze Štítného (1331-1401), 

laického teologa, filosofa a českého spisovatele označovaného za 

nejstaršího klasika české prózy. Psal o náboženské tematice poprvé česky, 

našel české výrazy pro filozofické a teologické pojmy i způsob, jak převádět 

složité latinské větné konstrukce a plně přitom zachovat srozumitelnost a 

názornost textu. Ulice vznikla na severovýchodním okraji pole parc. č. 407 

(podle pozemkového katastru), který patřil původně Rytířskému řádu 

Křižovníků s červenou hvězdou. Pozemek byl ve 20. letech minulého století 

podle zákona o stavebním ruchu Státním pozemkovým úřadem v Praze 

rozparcelován na stavební parcely a ty přidělovány za výhodnou cenu na 

stavby malých rodinných domků s podmínkou stavby do 3 let. Tak vznikla 

mezi dnešními ulicemi Myslivecká, Květnová, Poděbradova a Šenovská 

čtvrť, které se říkalo Parcely nebo Na Parcelách. Pozemky kupovali hlavně 

zaměstnanci rozvíjejících se průmyslových závodů v Karlíně, Libni, Kbelech a 

Letňanech, rolníci a pražští úředníci. 

Ačkoliv ve 30. a 40. letech minulého století působilo v Ďáblicích přes 20 

spolků a sdružení, myslivecký mezi nimi nebyl. Až v roce 1951 zde byla 

založena Lidová myslivecká společnost a v r. 1963 ustanoveno Myslivecké 

sdružení Ďáblice. Zákonem o myslivosti č. 23/1962 bylo právo myslivosti 

odloučeno od vlastnictví pozemku, stalo se doménou státních lesů, státních 

statků a JZD a ty jej poskytovaly za úplatu mysliveckým sdružením. 

Myslivecké sdružení Ďáblice mělo v té době honitbu 1358 ha, její hranice 

sahaly od křižovatky Ďáblická a Kostelecká směrem k Ďáblickému hřbitovu, 

podél východního a severního okraje Ďáblického háje do Chaber, podél 

silnic do Zdib, Hovorčovic, Čakovic a Ďáblic. Později se součástí honitby stal 

i Ďáblický háj.  Přejmenování ulice na Mysliveckou bylo dáno i tím, že po ní, 

a dále po Statkové, myslivci často procházeli směrem do polí na Zdiby a od 

r. 1977 i do své klubovny, kterou si upravili v malém oploceném lesíku 

v polích Na Skřivánčí. Mívali tam voliéru pro chov bažantů, konávaly se tam 

zkoušky loveckých psů i myslivecké zábavy po podzimních honech.  Ještě 
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v červnu r. 2006 se zde pořádal „Myslivecký dětský den“. Spolek Myslivecké 

sdružení Praha 8 – Ďáblice již nemá takovou úlohu a publicitu jako kdysi, 

přesto má obecně myslivost i v dnešní době pro společnost svou 

významnou úlohu při tvorbě a formování krajiny, zlepšování sociálních 

kontaktů a vytváření spolkového života. V roce 2011 byl Seznam 

nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky rozšířen 

o Myslivost – plánovitě trvale udržitelné obhospodařování zvěře a jejího 

prostředí jako přirozená součást života na venkově. 

Na Blatech 

Podle Pražského uličníku „Název ulice, zřejmě přebírající starší pomístní 

jméno, vyjadřuje skutečný stav okolního bažinatého terénu. Pro zavedení 

názvu v r. 1971 viz ulice Červený mlýn.“ Převor Manner o této části Ďáblic 

„k Čakovicům“ píše: „Mlýn zove Červeným. Rybník nad ním s velkým 

chobotem (chobot = zadní kout neboli cíp), struhami, při kterýchž struhách 

v lukách dříví vrbového, jívového, pro pohodlí pivovarské vobručů a 

pletivám k vohradám s potřebu se vynachází.“ Stejně vypadala oblast 

Červeného mlýna i v roce 1841, jak je patrné z mapy stabilního katastru. 

Změna nastala až po spuštění čakovického cukrovaru v r. 1850, kdy se na 

ďáblických polích začala pěstovat cukrová řepa. Po prodeji Červeného 

mlýna cukrovaru (kvůli vodnímu právu) a jeho přestavbě na byty 

zaměstnanců v r. 1911 bylo přeloženo koryto Mratínského potoka, louky 

zdrenážovány a přeměněny na pole.  Pozemky podél potoka pronajali 

křižovníci zahrádkářům, při pozemkové reformě je pak v r. 1927-1933 

odprodali i jako stavební parcely na stavby domů. Domy č. p. 241-243, 245-

250, 324, 331, 334 a 412 byly zapsány do pozemkových knih kolem roku 

1934 a začal boj jejich obyvatel o důstojný přístup k domům. V archivu 

okresního úřadu Praha-venkov se dochovaly stížnosti Ondřeje Zikmunda-

zahradníka a dalších, že „nájemce dvora u cesty k Červenému mlýnku složil 

(tak jako loni) krecht řepných řízků. Podmáčením cesty těmito řízky a jejich 

svážením do krechtů zničil cestu tak, že je neschůdná a nesjízdná. Tím je 

přístup podepsaným zájemcům k jejich obydlí krajně znesnadňován, rovněž 

tak cesta do školy jich dětem, rovněž tak případná lékařská pomoc.“ Obec 

reagovala tvrzením, že „se jedná o cestu polní. A v polích pak je několik 
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zahradnických domků, ku kterým jest přístup po soukromé odbočce této 

polní cesty.“ 

Název Na Blatech nebo Blata se nikde v ďáblických gruntovních knihách 

nevyskytuje, v urbářích se objevuje pojem panská, resp. Ďáblická louka. 

V pozvánce na zastupitelstvo z r. 1936 je u zastupitele Karla Vacka (č. p. 

331) napsána adresa „Na lukách“ a v hlášení okresnímu úřadu z r. 1941 

o založení spolku baráčníků je u manželů Petlanových uvedena adresa 

„Ďáblice Luka 246“. Oficiální název dostala ulice až 26. srpna 1971, kdy 

usnesením rady MNV byly přejmenovány ďáblické ulice (původní název si 

zachovaly jen ulice Poděbradova, U Hájovny, Na Štamberku, Na Terase a 

Legionářů) a současně byly schváleny názvy ulic v části obce k Čakovicím – 

„levá ulice Řepná, druhá levá ulice Červený mlýn, zadní levá ulice Na 

blatech, pravá ulice Na pramenech“. Cukrová řepa se pěstovala na polích u 

Čakovic do r. 1990, kdy čakovický cukrovar ukončil svou činnost. Ještě 

v r. 2015 opravil někdo na ceduli název ulice na „Na Blátech“. Až koncem 

r. 2016 byla ulice vydlážděna. 

Na kopci 

Ulice vznikla z polní cesty, která oddělovala pozemky č. 28 a č. 404 

pozemkového katastru. Při pohledu na letecké snímky z let 1938 - 2016 je 

zřejmé, že domky v této ulici byly postaveny až po r. 1953 jako pokračování 

čtvrti Na Parcelách (viz ulice Myslivecká) směrem k návsi (domy s čp. 22, 

23, 33 a 39 dostaly svá čísla po zaniklých staveních; podle indikační skici 

stabilního katastru z r. 1841 bývalo stavení s čp. 22 součástí gruntu 

Jeřanovského s čp. 23, dnes jsou součástí statku čp. 24, čp. 33 bývala dnes 

zbořená Fabiánova chalupa na Ďáblické (viz ulice Mannerova), bývalé 

stavení s čp. 39 je dnes součástí statku čp. 21). Z ortofotomapy je patrné, že 

ještě v roce 1996 nebyla ulice upravená, jak je tomu dnes, v dnešní podobě 

se objevuje teprve v r. 2001. Zřejmě až v 60. letech minulého století dostala 

jméno Žižkova III. a spolu s dnešními ulicemi Ke Kinu (Žižkova II.) a 

Hoříneckou (Žižkova) tvořila nejdelší ulici v Ďáblicích. V r. 1971 při 

přejmenování ulic (kvůli vzniklé duplicitě názvů po připojení Ďáblic k Praze 

v r. 1968) byla pojmenována Na Kopci se zdůvodněním, že „název vyjadřuje 

skutečnost, že se ulice nachází na místě, které se směrem severozápadním 

mírně vyvyšuje nad okolní terén“. 
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Pozemky, které bývalá polní cesta oddělovala, měly různou historii. Na 

gruntu Koryčanském (dnešní statek čp. 24) hospodařil v r. 1654 Gallus 

(Havel) Dwořak , v r. 1717 Jakub Wejvanovský. Ke gruntu patřily trati polí 

(názvy byly zapsány r. 1717 česko-německy) U lomu, U cesty k Ládví, Za 

Ládvím ke Kobylisům, Za Ládvím k chaberské silnici, Na klínu, Hned 

u Březiněvsi (Gleich bei Březnoves), Na dlouhých u Březiněvsi, 

U prostředních luk, U Třeboradic, V dílcích a V hliništi. Podle Josefínského 

katastru hospodařil na gruntu od r. 1793 Josef Dwořak a ke gruntu patřila 

jiná pole, případně změnila jméno (názvy byly zapsány česky) – U mlýna 

dlouhý, Vedle a nad Jana Čížka polem, Vedle hrušky k Třeboradicím, 

Tomáše Ujky pole za vsí u kříže (v doplňující poznámce označené jako Pod 

panským polem vedle cesty k ovčínu), U zadního háje, Pod zadním hájem a 

dvě pole označená jako Halda. V gruntovních knihách obce Ďáblice je 

v r. 1830 zapsán „Kontrakt na koupená pole od gruntu č. 24 od Josefa 

Dwořaka z Ďáblic pro Ďablického Josefa Prochasku“, kterým získal hospodář 

z chalupy č. 3 mimo jiné menší část pole Za vsí u kříže. V seznamech 

stabilního katastru z r. 1841 je katastrální území Ďáblic rozděleno na 7 

pozemkových tratí: vlastní obec (Ortsried), Ke Zdibům, K Březiněvsi, 

K Čakovicím, V lomu, Ládví, K Chabrům. Podle popisu parcel stabilního 

katastru ležela parcela č. 28 na vlastním území obce a sloužila jako pole 

(1 464 čtverečních sáhů), zatímco menší parcela (174 čtverečních sáhů) č. 

404 ležela v trati K Chabrům a byla zapsána jako pastvina. 

Na pramenech 

Pražský uličník uvádí, že „název ulice, zřejmě přebírající starší pomístní 

jméno, vyjadřuje skutečný stav místa, mokřiny, v němž pramení přítok 

Mratínského (též Ďáblického nebo také Červenomlýnského) potoka“. Polní 

cesta vedoucí k domkům čp. 484 a čp. 320, postaveným ve 30. letech 

minulého století při pozemkové reformě, dostala své jméno v r. 1971 spolu 

s dalšími ulicemi v části obce K Čakovicím (viz ulice Na Blatech). Ulice Na 

Pramenech od Kostelecké vede zpočátku po katastrální hranici 

s Čakovicemi, po pár metrech uhýbá doprava kolem podnikatelského 

objektu s č. ev. 120, postaveném v 90. letech minulého století (odtud 

několik let „svítil“ do krajiny nápis FOSPOL), a dále pokračuje jako šotolinou 

vysypaná polní cesta končící v polích u domku čp. 320. Stavební rozvoj obce 
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lze dobře sledovat na stránkách Institutu plánování a rozvoje hlavního 

města Prahy, kde je možné v aplikaci Dvě Prahy porovnat mapu stabilního 

katastru Ďáblic z r. 1841 s leteckými snímky oblasti z let 1938 - 2016. Na 

indikační skice stabilního katastru vidíme, že podél polní cesty bývaly kromě 

polí i vlhké louky rozparcelované pro potřeby ďáblických usedlostí a sloužící 

většinou jako pastviny. Dnes jsou tam pole, tráva a stromy zůstaly jen 

v oblasti prameniště a podél zregulovaného potůčku. Podle výkresů 

územního plánu hl. m. Prahy (stav k 1. 1. 2017) nejsou volné pozemky 

podél ulice určeny k zastavění, ani zatím neschválený návrh Metropolitního 

plánu Prahy nepočítá se stavebním rozvojem této části Ďáblic. 

Na Štamberku 

V Pražském uličníku je uveden název ulice takto: „Štamberk (Stammberg 

– rodový, dědičný vrch?) jméno snad v souvislosti s dlouhodobou držbou 

Ďáblic řádem křižovníků s červenou hvězdou, měli zde hospodářský dvůr, 

u nějž byli zaměstnáváni uzdravení z řádových špitálů. – Etymologie názvu 

převzata od místního kronikáře, dle něhož se tento tradiční název 

vyskytoval již v josefínském katastru Ďáblic, tedy minimálně od konce 18. 

století a jeho oficiální zavedení již k roku 1922, na plánech Prahy a jejího 

okolí se však tento uliční název objevuje až od r. 1971.“  

Název Štamberk se objevuje již v gruntovních knihách vsi Ďáblice, kde je 

zápis „Jíra Stamberský, jinak Chalupářský řečený, podle gruntovního zápisu 

v knihách žlutých leta 1612 založených, Folio 143, kupil sobě, Dorotě 

manželce a dítkám svým chalupu s příslušenstvím od Václava 

Stamberskýho“ (mimochodem r. 1627 prodal Stamberský chalupu 

s příslušenstvím a se zahrádkou Jiříkovi Svobodovi, kováři a rychtáři 

ďáblickému, a manželce jeho … za sumu jedno sto kop, které měl splácet 

Dorotě Stamberské, od r. 1628 již J. Svoboda, jinak Chalupecký, splácí 

Dorotě, vdově po Jiřím Stamberským).  PhDr. Milan Harvalík z Ústavu pro 

jazyk český na dotaz o původu jména „Štamberský“ odpověděl: „Vaše 

úvaha (na základě práce D. Moldanové) o tom, že příjmí (doplňkové druhé 

jméno stojící při jménu křestním, neustálené a dědičně nepřejímané, 

předchůdce příjmení) S/Štamberský vychází ze zeměpisného jména 

S/Štamberk, je naprosto správná. První bylo zeměpisné jméno, pak teprve 

příjmí, které z něj bylo odvozeno příponou -ský. Velmi pravděpodobná je i 
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hlásková adaptace německého jména Steinberg („Kamenný vrch“) na 

Štamberk. Vedle vámi uváděného jména Štampach (ze Steinbach) o tom 

svědčí i doklady jako Štampoch (rovněž ze Steinbach), Štamproch (ze 

Steinbruch) aj.“ 

Ve středověku se používal kámen jako jeden z hlavních stavebních 

materiálů. Výhodou bylo, pokud byl k dispozici co nejblíže místu použití. 

O Ďáblicích píše Jiří Ignác Pospíchal (velmistr řádu křižovníků v letech 1694 

– 1699): „Obzvláštních památek ve vsi se nevynachází, toliko že tu kostel 

založení sv. Augustina býval, jakž indulgentia (odpustky) na týž kostel 

ukazují, kde stával, žádného znamení se nenachází: jsou rozličné ve dvoře 

grunty, odkudž znáti, že veliké stavení bývalo. Ves v ty vojenské příběhy 

všecka v pustotinu přišla, stavení rozbořeno. Bývala tu veliká věž v prostřed 

dvora, jak gruntové ukazují, a domnívám se, že z kamení té věže za času 

generalmistra Berky (mezi lety 1592-1606) nynější stavení postaveno jest.“  

Dá se tedy předpokládat, že kámen ze Štamberku byl použit při stavbě a 

opravách ďáblického statku a po jeho vytěžení se místo začalo používat 

jako pole. Tomu, že tato praxe byla obvyklá, nasvědčuje i dokument 

z r. 1587 „Řád a nařízení o skále petřínské“, který se nachází v Národním 

archívu. V něm se v devíti bodech ukládají skalníkům povinnosti při těžbě 

kamene v klášterních lomech. Hned v prvním bodě se přikazuje: „Předně 

svrchu poznamenaní starší (skalníci) mají do všech verštatův bedlivě 

dohlídati, aby všichni skalníci a tovaryši jich, verštatův svých nezapieniovali 

a je vyrovnávali. Tak aby skála ta k zanečištění nepřišla a formané neb lidé 

jezdíc pro kámen stíženi nebyli a k dědinám vornejm tak, aby se zase síti 

mohlo, ty místa přijíti mohly.“  Název pole „na Stamberku“, resp. „na 

Stambercu“ se vyskytuje od r. 1714 v různých zápisech týkajících se vsi 

Ďáblice (v gruntovních knihách, tereziánském katastru i josefském katastru) 

a jako místní název i název ulice se dochoval do dnešních časů. Objevuje se 

např. v zápisu ze schůze obecního zastupitelstva z 2. dubna 1927, kde se 

v bodě 3. uvádí, že zastupitelé schválili úpravy ulice a kanalizace „na 

Štamberku“ s nákladem 35 000 Kč. Nebo v zápisu z obecní rady 

27. července 1937, kde v bodě 2. Různé stavební záležitosti jednala rada „… 

ve věci provisorní boudy, která je postavena na obecním pozemku, proti čp. 

13, na Štamberku,…“ (proti dnešnímu čp. 1050, stavebniny p. Vlacha).  



114 

 

 

Poznámka: Z r. 1402 je první zmínka o vinici Topferka, která vznikla za 

Koňskou branou na pozemku řádu křižovníků s červenou hvězdou. Těmto 

místům se podle lomu na řevnické křemence v místech dnešního 

Národního muzea říkalo ve 14. a 15. století „na skalnici“, což můžeme 

přeložit také jako „na štamberku“. 

Na terase 

Pražský uličník uvádí, že ulice dostala název r. 1922 podle polohy ulice na 

terénním stupni – terase, vyvýšené vůči vedlejší ulici.  Při popisu historie 

ulice ji musíme rozdělit na dvě části od křižovatky, náměstíčka, kde do ulice 

Na Terase ústí ulice Prácheňská, Osinalická a ulička vedoucí od školy. 

Západní část ulice (směrem k ulici U Parkánu) probíhala ve své nynější trase 

již před r. 1841, jak je patrné z indikační skici stabilního katastru, zatímco 

východním směrem (k Ďáblické) se ulice původně lámala podél stodol a do 

Ďáblické ústila po dnešní ulici Konětopské. V této podobě tvořila po staletí 

jižní okraj obce, za humny, za ní směrem k Ládví byly jen pole a sady. Záměr 

parcelace polí podél uličky byl sice schválen již v r. 1909, ale jak plyne ze 

stížnosti z r. 1934 adresované okresnímu úřadu, v níž František Martin 

Steyskal z čp. 24 a František Stejskal z čp. 21 upozorňovali, že nebyla radou 

obce schválena parcelace jejich pozemků parc. č. 42/1 a 399/12, ve 

skutečnosti proběhla až ve 2. polovině 30. let. V r. 1938 již stály na obou 

pozemcích postavené domy a směrem k Ďáblické vznikla při parcelaci polí 

parc. č. 42, 43, 49 a 50 nová ulice ve své dnešní podobě. V mapě 

pozemkového katastru z r. 1946 je vidět, že Na terase se jmenovala pouze 

tato nová část ulice od Ďáblické po náměstíčko (křižovatku), zatímco celá 

původní ulice „za humny“ se zřejmě již od zavedení názvů ulic v r. 1922 

nazývala V uličce. Změna pojmenování obou ulic, jak je známe dnes, byla 

schválena až v r. 1971 (viz ulice Na Blatech). 

Jana Rexová (ĎZ 01-12/2017) 
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15. Přílohy 

 

Informace ze zasedání Rady městské části Praha - Ďáblice 

58. jednání dne 9. 1. 2017 

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. 

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. 
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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. 

60. jednání dne 13. 2. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- snížení nájemného v lékárně v Obecním domě na 60 % původní částky od 

1. 3. 2017; 

- nabídku společnosti L + L rekonstrukce a stavitelství s.r.o. na opravu bytu 

č. 3 v ulici Ďáblická č. p. 160 ve výši 209.921 Kč s DPH jako cenově 

nejvýhodnější; 

- členy hodnotící komise k veřejné zakázce „Letní a zimní údržba MČ Praha 

– Ďáblice“; 

- ukončení pojistné smlouvy s ČSOB, a to ke dni 15. 4. 2017; 

- odpisový plán MČ Praha - Ďáblice k 1. 1. 2017. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000 Kč základní organizaci 

Českého svazu ochránců přírody na podporu její činnosti; 

- s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000 Kč Sdružení dobrovolných 

hasičů Praha – Ďáblice na podporu kroužku mladých hasičů; 
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- se zprávou hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků 

MČ Praha – Ďáblice k 31. 12. 2016; s vyřazením movitých předmětů 

v souladu s písemnými protokoly ústřední likvidační komise MČ Praha – 

Ďáblice, a to dle rekapitulace uložené ve složce inventura 2016; 

v návaznosti na to rada souhlasila se způsobem vypořádání movitých věcí 

(dle schválení ULK), uvedeném pro příslušná inventarizační místa. 

Rada MČ si vyhradila právo: 

- schvalovat čerpání finančních prostředků z Investičního fondu a 

Rezervního fondu ZŠ a MŠ. 

Informace: 

- pan starosta radě oznámil, že předsedkyně komise životního prostředí a 

dopravy paní Ing. Alena Marušiaková rezignovala na svou funkci, ale nadále 

zůstane její členkou. 

61. jednání dne 27. 2. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- poskytnutí finančních darů členům JSDH; 

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Zázemí Ďáblického parku 

hudební škole Yamaha; 

- žádost ředitele ZŠ o čerpání finančních prostředků z poskytnuté dotace 

zřizovatele na rok 2017, a to na mzdové prostředky do výše 200.000 Kč. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s uzavřením Příkazní smlouvy s RNDr. Ing. Michalem Traurigem na 

administrativní a konzultační činnosti. 

Rada MČ vzala na vědomí: 

- zprávu hodnotící komise, že účastník zadávacího řízení Pražské služby a.s. 

nejlépe splnil hodnotící kritérium veřejné zakázky „Letní a zimní údržba MČ 

Praha – Ďáblice“; 

- rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2017. 
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62. jednání dne 13. 3. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč SK Ďáblice; 

- použití znaku MČ Praha – Ďáblice ve spojení se záštitou starosty nad 

festivalem „Jarní petrklíč 2017“. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s přípravou motivační podpory při řešení hospodaření s dešťovou vodou 

na pozemcích vlastníků nemovitostí v k.ú. Ďáblice; 

- s předloženými připomínkami k pozměňovacím návrhům k novele zák. 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního 

zákona); 

- s umístěním sídla nově zakládaného zapsaného ústavu s názvem 

Komunitní centrum Vlna Ďáblice, z.ú. na adrese Osinalická 1069, 182 00 

Praha – Ďáblice. 

Rada MČ po projednání pověřila: 

- starostu zplnomocnit Ing. Radimíra Rexu zastupováním městské části v 

otázkách technických a organizačních ve věci odvodnění a hospodaření s 

dešťovou vodou. 

63. jednání dne 27. 3. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- účetní závěrku ZŠ a MŠ za rok 2016; 

- účetní závěrku MČ Praha – Ďáblice za rok 2016; 

- Kroniku MČ Praha – Ďáblice za rok 2015; 

- použití znaku MČ Praha – Ďáblice Tiskárně Sprint za účelem tisku 

pohlednic; 

- poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč ČSCH ZO Ďáblice; 

- cenovou nabídku společnosti L+L rekonstrukce a stavitelství s.r.o. na 

vícepráce v rámci zakázky Oprava bytu č. 3 v ul. Ďáblická 160. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s programem 18. veřejného zasedání zastupitelstva; 

- s poptáním víceprací na zakázce Dostavba a stavební úpravy Základní 

školy Praha – Ďáblice; 
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- se záměrem pronajmout prostory ordinací v novém obecním domě za 

účelem provozování lékařské praxe; 

- s uzavřením dodatku k nájemním smlouvám na byty ve správě MČ. 

Rada MČ vyhodnotila: 

- cenovou nabídku společnosti Bonsoft s.r.o. na zajištění velkoobjemových 

kontejnerů na bioodpad v celkové hodnotě 94.080 Kč bez DPH jako cenově 

nejvýhodnější. 

Plánovací smlouva se společností Bydlení Ďáblice s.r.o.: 

- pan starosta informoval o chystané Plánovací smlouvě a dále sdělil 

možnosti čerpání. Rada se po diskuzi rozhodla podpořit variantu finančního 

plnění. 

64. jednání dne 10. 4. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- smlouvu o nájmu nebytových prostor objektu Komunitního centra Ďáblice 

Vlna s Komunitním centrem Vlna Ďáblice, z.ú.; 

- návrh smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi MČ Praha – Ďáblice 

a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.; 

- pronajmutí sálu Sokolovny za částku 2.500 Kč na akci „Beseda 

o odvodnění Ďáblic a hospodaření s dešťovou vodou“, která se bude konat 

dne 19. 4. 2017; 

- odpisové plány pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ na rok 2017, které se 

stávají zdrojem investičního fondu PO ZŠ a MŠ; 

- návrh rozdělení hospodářského výsledku PO ZŠ a MŠ v poměru 80% do 

fondu odměn a 20% do rezervního fondu. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s pronájmem celého objektu Komunitního centra Ďáblice Vlna 

předkladatelkám nejvhodnější nabídky: paní Lucii Sandrové a paní Michaele 

Ničové; 

- s uzavřením Příkazní smluv s Ing. Janem Pumprem o organizačním a 

administrativním zajištění zadavatelských činností na stavební akci 

„Dostavba a stavební úpravy ZŠ Ďáblice“ i na stavební zakázce „Obecní dům 

Ďáblice“; 
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- s programem 19. veřejného zasedání zastupitelstva; 

- s cenovou nabídkou společnosti Montiva s.r.o. na zastínění terasy 

Komunitního centra Vlna v celkové hodnotě 89.924 Kč včetně DPH; 

- s cenovou nabídkou společnosti Iris-Španihel s.r.o. na zakázku „Demolice 

zahradního domku a úprava území par.č. 587/51“ pro potřeby ZŠ v celkové 

hodnotě 141.561,17 Kč bez DPH; 

- s žádostí pana Berouska o nájem části pozemku 1229/1 v k.ú. Ďáblice pro 

zázemí divadelního rytířského představení Excalibur ve dnech 13. - 14. 4. 

2017; 

- s poptáním veřejné zakázky malého rozsahu na zahradnické a s tím 

související práce v Komunitní zahradě Ďáblice. 

Rada MČ po projednání vyhodnotila: 

- nabídku pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. za celkovou cenu 

112.784 Kč za rok jako cenově nejvýhodnější pojištění majetku MČ Praha – 

Ďáblice. 

Rada MČ po projednání zamítla: 

- žádost SDH na finanční příspěvek na dětský letní tábor z důvodu 

rovnocenného přístupu ke všem spolkům pracujícím v oblasti MČ Ďáblice s 

dětmi s tím, že SDH již finanční dar v letošním roce obdrželo, a to ve stejné 

výši jako ostatní žadatelé. 

65. jednání dne 24. 4. 2017 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s cenovou nabídkou společnosti ATELIER K2 na Projekt interiéru ZŠ 

v celkové hodnotě 425.000 Kč bez DPH; 

- s vyjádřením MČ Praha – Ďáblice k dokumentaci vlivů záměru Goodman 

Zdiby Logistics Centre na životní prostředí. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2017; 

- připomínky ke zveřejněné podobě návrhu zprávy o uplatňování zásad 

územního rozvoje hl. m. Prahy ze dne 25. 3. 2017. 
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Informace starosty: 

- o souhlasu ředitelky hl. m. Prahy JUDr. Děvěrové se jmenováním Mgr. 

Renaty Henych do funkce tajemnice ÚMČ Praha – Ďáblice; nová tajemnice 

bude jmenována s účinností od 1. 5. 2017; 

- o prodejci, který v Ďáblicích nabízí nezákonný prodej elektřiny; 

- o získané finanční podpoře pro akci „Zažít Vlnu jinak“ - Zakládáme tradici, 

a to ve výši 165.000 Kč. 

66. jednání dne 5. 5. 2017 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s cenovou nabídkou společnosti VW WACHAL, a.s., na „Rozšíření SLB 

systémů v základní škole — Etapa 3“ v celkové hodnotě 858 268 Kč bez 

DPH; 

- s cenovou nabídkou společnosti GARPEN Zahradnická spol. s r.o., na 

zakázku „Komunitní zahrada v Ďáblicích — zahradní a související služby — 

II. vyhlášení“ v celkové hodnotě 992 745,52 Kč bez DPH. 

Rada MČ po projednání jmenovala: 

- členy Školské rady při ZŠ a MŠ pana PhDr. Václava Trojana, Ph.D. a paní 

Mgr. Simonu Dvořákovou. 

67. jednání dne 15. 5. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- prodloužení tří nájemních smluv na obecní byty; 

- rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu MČ na rok 2017; 

- směrnici k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, 

jejich dokumentaci a evidenci v pokladnách a na odborech Úřadu městské 

části Praha - Ďáblice; 

- příkazní smlouvu o organizačním a administrativním zajištění 

zadavatelských činností s Ing. Janem Pumprem, jejímž předmětem je 

zajištění zadavatelských činností „Gastrotechnologie pro základní školu“ za 

částku 35.000 Kč; 
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- smlouvu o dílo se společností GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o., jejímž 

předmětem je realizace zakázky „Komunitní zahrada v Ďáblicích – zahradní 

a související služby“ dle projektové dokumentace za částku 992 745,52 Kč 

bez DPH; 

- příkazní smlouvu o organizačním a administrativním zajištění 

zadavatelských činností s Ing. Janem Pumprem, jejímž předmětem je 

zajištění zadavatelských činností „Sériově vyráběné vybavení základní 

školy“, „Nábytek na zakázku“, „Posuvné systémy“, „Komunitní zahrada – 

stavební práce“ a „Oprava chodníku ke hvězdárně“, a to vše v celkové 

hodnotě 56 000 Kč. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s podáním připomínek na Ministerstvo životního prostředí, odbor 

posuzování vlivů na životní prostředí k Dokumentaci EIA týkající se záměru 

“Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“; 

- s uzavřením Plné moci pro předsedkyni Komise školské a kulturní paní 

Mgr. Simonu Dvořákovou při uzavírání smluv o uměleckém vystoupení a 

dodatků k nim se sjednaným honorářem v max. výši 20 000 Kč. Je 

oprávněna samostatně rozhodovat o uzavření jednotlivých smluv o 

uměleckém vystoupení a smlouvy o uměleckém vystoupení podepisovat. 

Tato plná moc je platná do 31. 12. 2017. 

Rada MČ prohlásila: 

- náhradnicí za člena zastupitelstva městské části na uprázdněný mandát 

paní Jitku Tomkovou. 

68. jednání dne 29. 5. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- systematizaci pracovních míst ÚMČ Praha – Ďáblice z důvodu rozšíření 

pracovních úvazků v rámci projektu Komunitní život v Ďáblicích od 1. 6. 

2017 do 31. 12. 2018; 

- nájemní smlouvu s paní H. N., a to na dobu určitou od 1. 5. do 31. 8. 2017; 

- program 20. ZMČ, které se bude konat dne 21. 6. 2017 od 18 hodin 

v budově ZŠ;  
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- poskytnutí finančního daru ve výši 7357 Kč Komunitnímu centru Vlna 

Ďáblice, z.ú.; 

- nájemní smlouvu se změnou údajů – se společností Studio FAN, s.r.o., 

jejímž předmětem je pronájem všech reklamních ploch v přístřešku 

autobusové zastávky Květnová – směr centrum Praha od r. 2017 za částku 

4 000 Kč ročně; 

- žádost ředitele ZŠ o pořízení hardwarového vybavení ZŠ. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s předloženým návrhem Závěrečného účtu MČ Praha - Ďáblice za rok 

2016; 

- s cenovou nabídkou pana Ondřeje Šorma na Informační a orientační 

systém ZŠ v celkové hodnotě 219.160,- Kč; 

- s předloženou nabídkou firmy Forgys s.r.o. na projekt slaboproudých 

instalací pro akci: „Rekonstrukce ZŠ Ďáblice – změny vyvolané při stavbě“ za 

částku 60.000 Kč. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- přidělení podpory s názvem Komunitní život v Ďáblicích ve výši 3 321 500 

Kč; spoluúčast MČ 5% na financování projektu je ve výši 166 075 Kč bude 

rozpočtově kryta z nespecifikované rezervy; 

- návrh směrnice o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ 

Praha - Ďáblice; 

- dodatečně návrh na schválení studijní zahraniční služební cesty starosty 

MČ Praha – Ďáblice pana Ing. Miloše Růžičky na pozvání europoslance 

JUDr. Stanislava Polčáka do Štrasburku, v termínu 16. -18. 5. 2017; 

- oznámení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., o záměru úpravy 

základnové stanice T-Mobile, jejímž cílem je optimalizace pokrytí cílového 

území a vylepšení tzv. volných úhlů panelových antén. 

Rada MČ po projednání jmenovala: 

- hodnotící komisi pro otevírání obálek k veřejné zakázce malého rozsahu s 

názvem: „Nábytek na zakázku“ pro ZŠ; 

- hodnotící komisi pro otevírání obálek k podlimitní veřejné zakázce 

„Gastrotechnologie pro základní školu“. 
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69. jednání dne 12. 6. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- podání žádosti o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ 

HMP v kap. 10 v roce 2017 – ostatní, pro MČ ve výši 35 000 000,- Kč na 

Výstavbu multifunkčního domu veřejných služeb; 

- nabídku firmy Albatros Moving, s.r.o. na vystěhování vybavení ZŠ dle 

zadání ve dnech 23. 6. - 24. 6. a opětovné nastěhování v měsíci srpnu; 

vystěhování vč. obalového materiálu 33.220 Kč, nastěhování zpět 28.160 

Kč; 

- příkazní smlouvu o organizačním a administrativním zajištění 

zadavatelských činností s Ing. Janem Pumprem, jejímž předmětem je 

zajištění zadavatelských činností směřujících k zadání veřejné zakázky 

zjednodušeným podlimitním řízením: „Nábytek na míru pro základní školu“ 

za částku 12.000 Kč; 

- prodloužení nájemních smluv na obecní byty za stejných podmínek na 

dobu 1. 7. 2017 – 31. 12. 2018; 

- uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě se společností T-Mobile Czech 

Republic a.s., jehož předmětem je úprava základnové stanice. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- informaci o přijetí kandidatury paní Jitky Tomkové na uprázdněný mandát 

v zastupitelstvu městské části Praha – Ďáblice. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha – Ďáblice a firmou 

AKROS, s.r.o.. 

Rada MČ po projednání schválila a jmenovala: 

- pana Marka Pěkného členem komise pro životní prostředí s účinností od 

12. 6. 2017; 

- paní Janu Poláčkovou členkou sociální komise s účinností od 1. 6. 2017. 

 Rada MČ po projednání jmenovala: 

- hodnotící komise pro otevírání obálek k veřejným zakázkám malého 

rozsahu: Sériově vyráběné vybavení základní školy, Posuvné systémy, 

Oprava chodníku ke hvězdárně. 
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70. jednání dne 16. 6. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

-uzavření Smlouvy o nájmu s Rytířským řádem Křižovníků s červenou 

hvězdou, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 260/1, zahrada, 

o velikosti 511 m2 pod dětským hřištěm (Kostelecká) za částku 2 555 Kč 

ročně na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2017; 

- ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Sériově vyráběné vybavení 

základní školy“ na návrh hodnotící komise společnost SANTAL spol. s.r.o. 

jako vhodného dodavatele předmětu veřejné zakázky malého rozsahu 

v celkové hodnotě 459 275 Kč bez DPH; 

- ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Posuvné systémy“ na návrh 

hodnotící komise společnost VERTI s.r.o. jako vhodného dodavatele 

předmětu veřejné zakázky malého rozsahu v celkové hodnotě 824 252 Kč 

bez DPH. 

 Rada MČ po projednání jmenovala: 

- hodnotící komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na pozici 

koordinátora volnočasových aktivit a na pozici koordinátora dobrovolníků 

v rámci projektu „Komunitní život v Ďáblicích“. 

71. jednání dne 26. 6. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč spolku TJ Stolní tenis Praha 

z.s.; 

- hodnotící komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče/čky na pozici vedoucí 

sekretariátu/asistentka vedení MČ; 

- ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku 

k Ovčínu“ na návrh hodnotící komise společnost Stavební společnost 

Šlehofer s.r.o. jako vhodného dodavatele předmětu veřejné zakázky 

malého rozsahu v celkové hodnotě 882 363,40 bez DPH. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s pronájmem KC Vlna Ďáblice organizaci Věda nás baví, o.p.s. na akci 

„Příměstský tábor pro děti“, který se uskuteční ve dnech 17. 7. - 21. 7.2017; 
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- s přidělením obecního bytu panu Mgr. T. N. od 1. 7. 2017 v souvislosti 

s výkonem zaměstnání pro ZŠ; 

- s přidělením obecního bytu panu T. K. od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 

s možností prodloužení; 

- s vypsáním veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení: 

Stavební práce v Komunitní zahradě a Nábytek na míru pro ZŠ. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- informaci tajemnice ohledně ukončeného výběrového řízení na pozice 2 

koordinátorů volnočasových aktivit (2 poloviční úvazky) a 1 koordinátora 

dobrovolníků (1 úvazek ¼) v rámci projektu „Komunitní život v Ďáblicích“: 

MgA. Michaela Ničová – koordinátor volnočasových aktivit – ½ úvazek, 

Lucie Sandrová – koordinátor volnočasových aktivit – ½ úvazek, Markéta 

Dlouhá – koordinátor dobrovolníků – ¼ úvazek; 

- informaci starosty ve věci Podnětu k zahájení přezkumného řízení na 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní 

prostředí k Dokumentaci EIA týkající se záměru „Paralelní RWY 06R/24L, 

letiště Praha Ruzyně“; 

Informace: 

- paní Jana Ouředníčková informovala radu o možnosti vzniku Rady seniorů 

v Ďáblicích; koordinace aktivit bude řešena se sociální komisí a komunitním 

centrem Vlna, případně radou MČ; 

- pan starosta radu informoval o vstupních podmínkách pro zpracování 

podkladové studie pro návrh změny Územního plánu č. Z 2898/00 (Koňská 

louka); 

- paní tajemnice radu informovala, že od 1. 7. 2017 přichází v účinnost 

zákon č. 250/2016 Sb. 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kterým se ruší doposud platný 

zákon č. 200/1990 Sb.; v souvislosti s tím, bude třeba hledat do budoucna 

předsedu přestupkové komise a posílit tuto agendu uvnitř úřadu. 

72. jednání dne 17. 7. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu MČ na rok 2017. 
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Rada MČ po projednání souhlasila: 

- ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Stavební práce v komunitní 

zahradě“ na návrh hodnotící komise s výběrem společnosti První KEY-STAV, 

a.s. jako dodavatele předmětu zakázky v celkové hodnotě 819 190 Kč bez 

DPH; 

- ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Nábytek na míru“ na návrh 

hodnotící komise s výběrem společnosti Michal Pavlík jako dodavatele 

předmětu v celkové hodnotě 1 159 653,- Kč bez DPH; 

- s umístěním nové keramické dílny ve stávajícím objektu Obecního domu a 

s výstavbou krytého venkovního prostoru pro umístění keramické pece. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- zánik mandátu člena zastupitelstva Jitky Schmiedové na základě písemné 

rezignace. 

Rada MČ po projednání prohlásila: 

- náhradníkem za člena zastupitelstva na uprázdněný mandát pana 

Norberta Rybáře. 

Rada MČ po projednání jmenovala: 

- hodnotící komisi k podlimitní veřejné zakázce s názvem: „Herní prvky 

v komunitní zahradě“; 

- komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na pozici sociálního pracovníka 

v rámci projektu „Komunitní život v Ďáblicích“. 

Informace: 

- pan starosta radu informoval o úpravě podpořeného projektu v oblasti 

místní Agendy 21; 

- pan Ing. Rexa radní informoval o dotační výzvě v Operačním programu 

Životní prostředí k efektivnějšímu hospodaření s dešťovou vodou; RMČ na 

základě prezentovaných informací podporuje podání žádosti o dotaci. 

73. jednání dne 19. 7. 2017 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Herní prvky v komunitní 

zahradě“ na návrh hodnotící komise s výběrem společnosti DŘEVOARTIKL, 
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spol. s r.o. jako dodavatele předmětu v celkové hodnotě 517 450 Kč bez 

DPH. 

 

74. jednání dne 7. 8. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- příkazní smlouvu s Ing. Petrem Šiškou o organizačním a administrativním 

zajištění zadavatelských činností směřujících k zadání veřejné zakázky 

zjednodušeným podlimitním řízením: „Dotační program: Odvodnění Ďáblic 

– hospodaření s dešťovou vodou“ za částku 6 500 Kč bez DPH; 

- vypsání veřejné zakázky s názvem: „Odvodnění Ďáblic – hospodaření 

s dešťovou vodou“; 

- uzavření Smlouvy o výpůjčce k akci „Zažít město jinak 2017“ dne 16. 9. 

2017 - předmětem smlouvy je bezplatné užití pozemku/komunikace – ul. 

Osinalická mezi ulicemi Mannerova a Ke Kinu; 

- žádost o investiční dotaci MČ Praha-Ďáblice na rok 2018 z rozpočtu hl. 

města Prahy; 

- vyjádření MČ Praha-Ďáblice k oznámení záměru „Březiněves, obchvat, 

č. akce 999050“, který byl zveřejněn na úřední desce Středočeského kraje. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s prodloužením tarifu s 30 % slevou „S námi síť nesíť v podnikání“ 

u společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- informace ohledně havárií vody v bytových domech Legionářů 88 a 

Ďáblická 339 a souhlasila s objednáním oprav; 

- informaci o povinnosti zapsat veřejné funkcionáře do Centrálního registru 

oznámení; 

- informaci o obecném nařízení o ochraně osobních údajů 

Informace: 

- pan starosta radu informoval o proběhlé schůzce s předsedou Národní 

rady osob se zdravotním postižením panem Václavem Krásou ohledně 

přístupu ke hvězdárně v Ďáblicích. 
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75. jednání dne 14. 8. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- vícepráce na zakázce „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – 

Ďáblice“ dle soupisu uvedeném na změnovém listu v celkové částce 990 

709,26 Kč bez DPH i uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo na stavební 

zakázku „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ se 

společností VW Wachal a.s.. 

Rada MČ po projednání schválila: 

- úhradu výdajů spojených s akcemi Komunitního centra Vlna Ďáblice, z.ú. 

z prostředků MČ ve výši 26.500 Kč; 

- uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Amerex, s.r.o., jehož 

předmětem je, z důvodu stavební nepřipravenosti, dokončení montáže a 

uvedení do provozu zařízení, vč. zaškolení obsluhy, nejpozději do 31. 8. 

2017. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s objednáním a montáží nového elektroměrového rozvaděče RE1-400A 

pro Základní školu (z důvodu požadavků a připojovacích podmínek 

PREdistribuce a.s.) u firmy JEZL ELEKTRO s.r.o. v celkové hodnotě 78 559 Kč 

bez DPH. 

76. jednání dne 21. 8. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- vícepráce na zakázce „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – 

Ďáblice“ v celkové částce 991 694,18 Kč bez DPH i uzavření dodatku č. 7 ke 

Smlouvě o dílo na stavební zakázku „Dostavba a stavební úpravy Základní 

školy Praha – Ďáblice“ se společností VW Wachal a.s.; 

- zadání objednávky výměna kotlů firmě TD servis, s.r.o. v celkové částce 

214 670 Kč bez DPH; 

- podání žádosti MČ Praha - Ďáblice o dotaci z „Programu Čistá Praha 2017“ 

na částečnou úhradu nákladů na výměnu kotlů v bytových domech. 

Rada MČ po projednání jmenovala: 

- hodnotící komisi pro výběr nájemce bytu č. 13 v ulici Ďáblická č. p. 

339/14. 
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Rada MČ po projednání požaduje: 

- v rámci projektu „Dešťovka 2017“ doplnit do Prověřovacích studií ověření 

proveditelnosti navrženého řešení s ohledem na výškové poměry a 

existující areálové přípojky; zajistit dokumentaci stávajících areálových 

přípojek MŠ, ÚMČ, SK Ďáblice a revizi areálové dešťové kanalizace MŠ; 

vypracovat projektovou dokumentaci stupně DPS a zajistit potřebný 

inženýring pro objekty (SK Ďáblice, MŠ) v případě, že řešení navržené 

v příslušné Prověřovací studii je proveditelné. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s návrhem nového ceníku pro vydávání inzerce v Ďáblickém zpravodaji; 

- se záměrem pronájmů v Obecním domě: horní a dolní sál a místnost 

bývalé jídelny; 

- se záměrem pronájmu části obecního pozemku (130 m2) p. č. 259 v k. ú. 

Ďáblice v ulici Ďáblická; 

- s návrhem Zřizovací listiny ZŠ a MŠ a s návrhem Smlouvy o výpůjčce mezi 

MČ Praha – Ďáblice a 

ZŠ a MŠ; 

- se zpřesněním již uděleného souhlasu společnosti Bydlení Ďáblice s.r.o., 

k využití pozemků p. č. 65/1 a p. č. 1562/31 v k. ú. Ďáblice. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- aby na základě výsledků provedených revizí spalinových cest a zjištění 5 

vadných kotlů byla provedena jejich výměna v bytových domech.  

Informace: 

Pan ředitel ZŠ Mgr. Bc. Josef Buchal přítomné radní informoval o nově 

nastoupených pedagogických pracovnících, o počtu přijatých dětí do 

mateřské i základní školy, o koordinaci provozu školy se stavebními 

úpravami ZŠ a o přípravách zahájení nového školního roku včetně 

podstatných předpokládaných termínů. 
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77. jednání dne 28. 8. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky 

elektřiny se společností Energie ČS, a.s., jejímž předmětem je úprava 

fakturačních údajů; 

- odpisový plán pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ na rok 2017, který se 

stává nástrojem fondu investic p. o. ZŠ a MŠ. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s odprodejem 2 ks dýchacích přístrojů Saturn S7 Jednotky SDH za částku 

2500 Kč za kus z důvodu nepoužitelnosti, bez revize a nahrazení 

modernějšími a bezpečnějšími dýchacími přístroji Drager; 

- s objednáním věcí pro potřeby JSDH bez výběrového řízení u firmy Duffek 

s.r.o. v celkové hodnotě 114 570 Kč vč. DPH (jedná se o specifickou 

dodávku, firma je výhradním dodavatelem výzbroje a výstroje pro hasiče); 

- se splátkovým kalendářem za nedoplatek za vyúčtování služeb z bytu 

U Parkánu 18 za období 2016-2017 ve výši 1678 Kč pro paní O. M. s tím, že 

úhrada nedoplatku bude provedena nejpozději do konce měsíce listopadu 

2017. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- informaci o výběru Mgr. Pavlíny Vermešové na pozici sociální pracovník 

v rámci projektu „Komunitní život v Ďáblicích“ s předpokládaným nástupem 

do zaměstnání ke dni 1. 11. 2017. 

78. jednání dne 4. 9. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- uzavření smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení s kapelou Circus 

Problem na akci ZMJ za částku 25 000 Kč.  

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s objednáním zdravotního a bezpečnostního řezu v parku v ulici Osinalická 

u společnosti Treewalker, s.r.o. v celkové hodnotě 81 965 Kč vč. DPH. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- vícepráce na zakázce „Dostavba a stavební úpravy ZŠ Praha – Ďáblice“ 

v celkové částce 2 505 624,34 vč. DPH; 
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- rezignaci RNDr. Ing. Michala Trauriga na funkci předsedy Přestupkové 

komise ke dni 30. 8. 2017; 

- informaci ohledně zdravotního a bezpečnostního řezu v parku v ulici 

Osinalická. 

Rada MČ po projednání doporučila: 

- ponechat celkovou částku kompenzačního příspěvku za provoz skládky 

pro rok 2018 na 1 900 000 Kč. 

79. jednání dne 18. 9. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- uzavření objednávky s Mgr. Martinem Širokým, akad. sochařem a 

restaurátorem na výrobu kamenného stolu o rozměrech 165x255x20cm, 

nohy 140x65x27cm do komunitní zahrady v Ďáblicích za částku 130 786 Kč 

vč. DPH. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s návrhem dočasného Ceníku pronájmu prostor v KC Vlna do doby 

uzavření dodatku k nájemní smlouvě s platným ceníkem s KC Vlna Ďáblice; 

- s rozsahem vybavení audio/video/světla společenského sálu v novém OD 

Ďáblice a s přípravou výběrového řízení;  

- se záměrem změnění druhu osvětlení z navržených konvenčních zářivek a 

halogenových světel na LED svítidla;  

- s vystavením objednávky na závěrečné etapy projektové dokumentace od 

společnosti A.LT Architekti v.o.s. na řešení interiérů – společenský sál 

s předsálím, veřejné prostory radnice, kanceláře. Rozsah této projekční 

fáze, která nebyla v roce 2016 smluvně objednána, byl upraven a snížen. 

Stávající finanční rozsah je 337 500 Kč bez DPH; 

- s převzetím technického zhodnocení budovy hřiště ve výši 400 000 Kč do 

majetku MČ od SK Ďáblice; 

- s objednáním IT techniky v rámci projektu „Komunitní život v Ďáblicích“ 

pro KC Vlna od společnosti RCOM.cz s.r.o. za částku 73 123 Kč bez DPH; 

- s objednáním keramické pece a hrnčířského kruhu v rámci projektu 

„Komunitní život v Ďáblicích“ pro KC Vlna od společnosti KeramikCZ s.r.o. za 

částku 70 870 Kč vč. DPH; 
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- s cenovou nabídkou pana Ondřeje Šorma na realizaci Informačního a 

orientačního systému ZŠ v celkové hodnotě 89 400 Kč vč. DPH; 

- s návrhem darovací smlouvy předloženým ředitelem ZŠ a MŠ, jejímž 

předmětem je poskytnutí daru (30 ks počítačů v hodnotě 24 000 Kč a 3 ks 

tiskáren v hodnotě 900 Kč) v celkové hodnotě 24 900 Kč od ČSOB, a.s. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- informaci o průběhu výstavby Obecního domu v Ďáblicích, včetně 

časového harmonogramu, i o přípravě změnových listů; 

- informaci FIO o návrhu „Průvodního listu k dokumentu“, který by byl 

součástí každé smlouvy a objednávky (pro vnitřní potřeby) ještě před jejím 

podpisem. 

80. jednání dne 2. 10. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- provozní řád dětského hřiště – Osinalická ul. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s možností vyhledat dotační titul, který by umožnil nákup nové techniky 

pro JSDH (místo dvou starých hasičských cisteren pouze jednu novou); 

- s objednáním studie na rekonstrukci stávajícího Obecního domu dle 

předložené nabídky Ing. arch. Magdy Říhové za částku 80 000 Kč včetně 

DPH; 

- s přestěhováním ordinací lékařů do prostor nové výstavby Obecního 

domu (praktický lékař – ordinace o velikosti 65,30 m2 a dětský lékař – 

ordinace o velikosti 78,10 m2) na pozemcích parc. č. 606 a 607/1 z důvodu 

nutné rekonstrukce staré budovy Obecního domu; 

- s pronájmem prostor – ordinace specializovaného lékaře (MUDr. Tomáš 

Knejfl) o velikosti 75,20 m2 v nové výstavbě Obecního domu na pozemku 

parc. č. 606 a 607/1 mezi ulicemi Osinalická a Prácheňská; 

- s objednáním architektonické studie objektu pro bydlení – Akcíz 2 u MgA. 

Ing. arch. Michala Fišera za částku 95 000 Kč bez DPH; 

- s umístěním reklamního banneru „Kruhové a kondiční tréninky – 

sebeobrana“ společnosti Dento Ryu Budokan, o.s. o rozměrech 1,30 x 1,10 

m na zeď budovy v ul. Květnová č.p. 48, Praha - Ďáblice; 
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- s použitím znaku MČ Praha - Ďáblice na pohlednicích paní Ivany Černé 

z Dolních Počernic s doporučením vyhledat atraktivnější místa v obci a 

pohledy faktograficky zajímavější, než např. stará náves, areál školky, 

křižovatka – možno nahradit nově provedenou přístavbou ZŠ, KC Vlna se 

svou atraktivní architekturou, aktuální fotografie kaple, atika kaple osazená 

novými sochami, jinou úpravou okolí apod.; 

- s objednáním úpravy zahrady ZŠ Ďáblice od firmy Iris Španihel s.r.o. za 

částku 83 655 Kč bez DPH, tj. 101 222,55 Kč vč. DPH (uvedení zázemí 

staveniště do původního stavu). 

Rada MČ po projednání nesouhlasila: 

- s použitím znaku MČ Praha - Ďáblice na banner umístěný v sokolovně, 

neboť z textu není zřejmé, komu MČ poskytla příspěvek a na co. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- informaci o doplnění prověřovacích studií pro objekty: MŠ, SK a budovy 

ÚMČ v rámci akce Dešťovka 2017; nesouhlasila s dalším rozpracováním 

prověřovacích studií do projektových dokumentací; 

- informaci o přípravě poptávek na opravu vozu JSDH – CAS25 Liaz (oprava 

motoru – 50 000 Kč a repase celé nástavby hasičské cisterny – 550 000 Kč, 

rok výroby 1990), která bude hrazena z finančních prostředků poskytnutých 

MHMP na opravy do výše 600 000 Kč; 

- informaci, že JSDH vlastní 2 hasičské cisterny – rok výroby 1975 a 1990; na 

dotaci na nákup nové cisterny z finančních prostředků MHMP jednotka 

nedosáhne, neboť JSDH je zařazena v kategorii JPO5, což je působnost 

pouze místní, a proto lze dostat dotaci pouze na opravy, a nikoliv na 

investici do nové techniky; 

- informaci o žádosti JSDH o nutných úpravách na budově hasičské 

zbrojnice a dokoupení vybavení; 

- informaci Ing. Lukavce o seznámení vedení Diakonie se záměrem opravy 

OD; zástupkyně Diakonie požádala o prezentaci jejich služeb pro občany 

MČ Praha - Ďáblice na příští RMČ; 

- informaci o zřízení Přestupkové; informaci o jmenování předsedy PK, 

kterým se stala Mgr. Erika Jiříčková s účinností od 1. 10. 2017 i informaci 

o jmenování členů PK; 
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- informaci starosty, že Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo o přidělení 

investiční účelové dotace z rozpočtu Prahy na realizaci fitparku v MČ Praha 

- Ďáblice ve výši 600 000 Kč, které je třeba vyčerpat do 31. 12. 2017; 

- uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání s Augustinem 

Gonzalo de la Cruz - Jazyková škola Superb Learning, jejímž předmětem je 

pronájem prostor Obecního domu – sál o výměře 67,8 m2 pro výuku cizích 

jazyků v termínu od 3. 10. 2017 do 31. 1. 2018. 

Rada MČ po projednání jmenovala: 

- komisi k výběrovému řízení na pozici referent Odboru vnitřní správy 

Úřadu MČ Praha-Ďáblice. 

81. jednání dne 16. 10. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu MČ na rok 2017. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s opakovaným podáním žádosti o dotaci z programu MHMP - Celoměstské 

programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na projekt: 

„Multifunkční celoroční hala SK Ďáblice“; žádost podává SK Ďáblice; 

- s předloženým návrhem Zásad pro udělování čestných občanství a cen MČ 

Praha - Ďáblice na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, 

v platném znění, jako projev úcty a uznání osobám, které se zvláště 

významně zasloužily o městskou část; 

- s čerpáním investičního fondu ZŠ v roce 2017 na nákup mycího automatu 

na podlahy v předpokládané výši do 90 000 Kč; 

- s objednáním opravy chodníků dle předložené nabídky firmy IRIS Španihel 

s.r.o. v celkové částce 176 404 Kč. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- předložený rozpočet akce Výstavba sportovní haly (celkové odhadované 

náklady stavby 23 mil. Kč vč. DPH, max. výše podpory z programu MHMP 

15 mil. Kč vč. DPH, spoluúčast podpory 20%); 

- informaci tajemnice o vládou schválené úpravě Nařízení vlády č. 564/2006 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

kterým se zvyšují platy zaměstnancům o 10% s účinností od 1. 11. 2017; 
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- informaci zástupce starosty o havarijním stavu chodníků v ulicích: 

Hořínecká, Statková, Legionářů a Ďáblická. 

82. jednání dne 30. 10. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- systematizaci pracovních míst ÚMČ Praha - Ďáblice z důvodu rozšíření 

pracovního úvazku s ohledem na vznik nové agendy – GDPR – archiv, 

spisová služba, skartační řízení apod. od 1. 1. 2018; 

- ceník pronájmů v KC Vlna; 

- organizační řád ÚMČ Praha-Ďáblice s účinností od 1. 11. 2017; 

- rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu MČ na rok 2017. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s návrhem tajemnice úřadu MČ na jmenování inventarizačních komisí pro 

zajištění inventarizace MČ Praha - Ďáblice za rok 2017; 

- s objednáním montáže a demontáže vánočních dekorací v MČ Praha -

Ďáblice od společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o., za částku 81 292,64 Kč vč. 

DPH; 

- s použitím znaku MČ Praha - Ďáblice na banner (umístěný v sokolovně), 

na kterém bude uvedeno poděkování MČ Praha - Ďáblice za podporu 

sportu, kulturních a volnočasových aktivit v centru Ďáblice – sokolovně; 

- s uzavřením dodatku č. 9 k nájemní smlouvě s panem Š. L., jehož 

předmětem je prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2018; 

- s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku s Českou 

telekomunikační infrastrukturou, a.s., jehož předmětem je pronájem části 

pozemku parc. č. 591/1 za částku 13 000 Kč/rok bez DPH na dobu určitou 

do 31. 12. 2022. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- informaci o žádosti JSDH Praha-Ďáblice o dotaci MHMP na rekonstrukci 

budovy JSDH v celkové výši 2 950 485,43 Kč s DPH; 

- informaci o průběhu výstavby obecního domu v Ďáblicích; přípravě 

změnových listů, které odrážejí změny zaznamenané k 30. 10. 2017 a po 

revizi budou připraveny ke schválení RMČ. 
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83. jednání dne 13. 11. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- úhradu příspěvku na svoz a likvidaci komunálního odpadu (TKO) ve výši 

poplatkové povinnosti na 2. pololetí 2017 bezhotovostním převodem 

z rozpočtu MČ přímo správci poplatku dle seznamu odsouhlaseného 

správcem poplatku (MHMP) 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s umístěním sídla pobočného spolku Svazu důchodců České republiky, z.s., 

IČ: 00408182 na adrese Osinalická č. p. 1069/26, Praha - Ďáblice (KC Vlna); 

- s objednáním provedení analýzy stavu zpracování osobních údajů s cílem 

zvýšit stupeň připravenosti na režim ochrany osobních údajů v rámci 

činnosti úřadu MČ Praha - Ďáblice od společnosti RELSIE spol. s.r.o. 114 950 

Kč vč. DPH; 

- s objednáním PENB (průkazů energetické náročnosti budov) od 

společnosti chciPRŮKAZ.cz za částku 94 730 Kč bez DPH; 

- s objednáním oprav v bytě na Ďáblické ul. č. p. 339 dle položkového 

rozpočtu od společnosti L+L rekonstrukce a stavitelství za částku 

223 000,58 Kč vč. DPH; 

- s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě, jehož předmětem je 

zpřesnění označení pozemku parc. č. 180 na 180/4 v k. ú. Ďáblice; 

- s objednáním opravy vozu  CAS25 Liaz pro potřeby JSDH u společnosti 

ANZA s.r.o. za částku 554 422 Kč vč. DPH; 

- s výběrem dodavatele veřejné zakázky „Vybudování fitparku v Ďáblicích“ - 

společnosti ONYX wood, spol. s.r.o. za částku 636 115 Kč s DPH; 

- s objednáním opravy komunikace u vstupu do MŠ u společnosti FOR STAR 

EXPRES s.r.o. za částku 96 932,37 Kč bez DPH; 

- s objednáním údržby zeleně u společnosti IRIS Španihel s.r.o. za částku 

172 815,83Kč vč. DPH; 

- s čerpáním rezervního fondu do výše 900 000 Kč na úhradu potřebného 

dovybavení a na údržbu MŠ; 

- s objednáním projektové dokumentace pro stavební povolení, vč. 

rozpočtu a výkazu výměr, pro výběrové řízení na zhotovitele pro objekt 

Víceúčelová sportovní hala SK Ďáblice + šatny od společnosti BBV – 

projekty, stavby a inženýrská činnost za částku 56 000 Kč bez DPH; 
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- s poskytnutím mimořádného kompenzačního příspěvku na dítě (L.S. ) 

v pěstounské péči žijící v blízkosti skládky ve výši 2.500 Kč; 

- s uzavřením dohody o pořízení fotografií a videozáznamu stavby a jejich 

použití pro reklamní účely se společností VW Wachal a.s. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- informaci o přetíženosti zaměstnance ÚMČ THP s tím, že se bude touto 

problematikou zabývat; přípravu návrhu pracovní náplně na přijetí nového 

zaměstnance OVS, který by vykonával samostatnou práci jako terénní 

zaměstnanec; 

– informaci paní tajemnice o ukončení výběrového řízení na obsazení 

pracovního místa referenta/tky Odboru vnitřní správy, které vyhrála paní 

Kateřina Dohnalová s předpokládaným nástupem do zaměstnání ke dni 

1. 3. 2018; 

- informaci paní tajemnice o uzavření Úřadu MČ Praha - Ďáblice v období 

vánočních svátků (27. - 29. 12. 2017). 

84. jednání dne 20. 11. 2017 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- se zahrnutím částky ve výši 200 000 Kč do rozpočtu 2018 a vypsáním 

výběrového řízení na nákup nového ozvučení sportovního areálu 

v Kokořínské ul. pro SK Ďáblice, z.s.; 

- s uzavřením smlouvy o zápůjčce nového ozvučení mezi MČ Praha – 

Ďáblice a SK Ďáblice, z.s.; 

- se spolupořadatelstvím plesu MČ Praha - Ďáblice a SK Ďáblice z.s., 

- s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě mezi MČ Praha - Ďáblice a obcí 

Hovorčovice o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ze dne 30. 5. 

2012. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- informaci paní tajemnice o výši odměn za výkon funkce neuvolněných 

členů zastupitelstva od 1. 1. 2018. 

 

 

 



139 

 

 

85. jednání dne 27. 11. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- program 23. ZMČ, které se bude konat 20. prosince 2017 od 18 hodin 

v budově ZŠ; 

- poskytnutí finančních darů. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s návrhem Smlouvy o nájmu nebytových prostor se společností Lekdab 

s.r.o, zastoupenou MUDr. Kateřinou Auzkou, jehož předmětem bude 

užívání nebytových prostor o výměře 65,30 m2 v budově nového obecního 

domu za nájemné 92 726 Kč ročně; 

- s návrhem Smlouvy o nájmu nebytových prostor MUDr. Romanou 

Benešovou s.r.o., jehož předmětem bude užívání nebytových prostor 

o výměře 78,10 m2 v budově nového obecního domu za nájemné 110 902 

Kč ročně; 

- s návrhem Smlouvy o nájmu nebytových prostor s MUDr. Tomášem 

Kneiflem, jehož předmětem bude užívání nebytových prostor o výměře 

75,20 m2 v budově nového obecního domu za nájemné 106 784 Kč ročně; 

- s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám; 

- s uzavřením Příkazní smlouvy s Ing. Janem Hrdličkou, jejímž předmětem je 

vykonávat služby spočívající v dozorování staveb, zastupování 

v reklamačních řízeních a konzultační činnosti ve stavebnictví a správě 

nemovitostí apod.; 

- s vyřazením majetku MČ Praha-Ďáblice umístěného na adrese: U Parkánu 

765 (JSDH) v celkové částce 76 858,80 Kč; 

- s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor se 

společností Diakonie ČCE-Středisko křesťanské pomoci v Praze, jehož 

předmětem je zmenšení prostor nájmu a úprava nájemného; 

- s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání s panem 

Augustinem Gonzalo de la Cruz – jazyková škola Superb Learning na dobu 

určitou od 11. 1. 2018 do 23. 5. 2018; 

- rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ na rok 2017; 

- s návrhem na udělení čestného občanství in memoriam panu Zdeňku 

Cornovi, nar. 24. 4. 1921, zemř. 5. 1. 2003, u příležitosti 116. výročí 

otevření Základní školy v Ďáblicích a 61. výročí založení Hvězdárny Ďáblice; 
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- s návrhem rozpočtu i rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha – 

Ďáblice na rok 2018; 

- s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na roky 

2019–2023; 

- s úhradou víceprací souvisejících s autorským dozorem od společnosti 

ATELIER K2 na akci: „Dostavba a stavební úpravy ZŠ v Ďáblicích“, a to ve výši 

150 000 Kč bez DPH z důvodu rozdělení stavby na dvě etapy, dořešení 

jednotlivých dodávek souvisejících se změnami technologií a složitostí 

rekonstrukce jako takové; 

- s objednáním materiálu a zhotovení vnitřního obkladu recepce, vč. 

zhotovení pracovní desky v prostorách budovy ZŠ v rámci akce „Dostavba a 

stavební úpravy ZŠ v Ďáblicích“ za částku 95 239,10 Kč vč. DPH; 

- s návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě pozemků, jejichž 

součástí je komunikace včetně chodníků, odvodnění a dopravního značení, 

jejichž užívání bylo povoleno kolaudačním rozhodnutím za částku 1000 Kč 

vč. DPH od společnosti EKOSPOL, a.s. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- žádost SK Ďáblice o investici do sportovního areálu v Kokořínské ul. ve výši 

200 000 Kč na ozvučení areálu, které sníží nežádoucí akustický dosah na 

okolní pozemky (aparatura vč. zesilovače, reproduktory, rozvody). 

86. jednání dne 11. 12. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu MČ na rok 2017; 

- na základě žádostí finanční dar: TJ Ďáblice – tenisový oddíl ve výši 10 000 

Kč (jeden dar ve výši 10 000 Kč byl již vyplacen); Hudebnímu sdružení Ďáblík 

ve výši 20 000 Kč; Spolku Parkán ve výši 20 000 Kč; 

- novou systematizaci pracovních míst ÚMČ Praha - Ďáblice (terénní 

komunitní pracovník) z důvodu rozšíření pracovních úvazků v rámci 

projektu Komunitní život v Ďáblicích; 

- dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku (parc. č. 259) užívaného 

jako zahrádka mezi MČ Praha - Ďáblice a panem J.H., jejímž předmětem je 

ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 12. 2017. 
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Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s poskytnutím účelové neinvestiční dotace SK Ďáblice z.s. ve výši 400 000 

Kč, která bude využita na úhradu provozních nákladů oddílů fotbalu a 

tenisu v roce 2018; 

- s uzavřením dodatku č. 12 k nájemní smlouvě s panem K.B., jehož 

předmětem je prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 1. 2018 

do 31. 12. 2019; 

- s mimořádným prominutím zmeškaného termínu pro podání žádosti o 

kompenzační příspěvek na dítě žijící v blízkosti skládky. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- informaci o rezignaci paní Mgr. Barbary Tranové na funkci předsedkyně 

sociální komise ke dni 31. 12. 2017; 

- informaci o vyúčtování akce „Rekonstrukce chodníku k Ovčínu“, jedná se 

o navýšení částky o 22 168,67 Kč bez DPH, tj. 2,5 % z původní ceny díla; 

- informaci o průběhu výstavby Obecního domu v Ďáblicích, včetně 

časového harmonogramu a o přípravě změnových listů. 

87. jednání dne 18. 12. 2017 

Rada MČ po projednání schválila: 

- rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018; 

- střednědobý výhled rozpočtu PO – ZŠ a MŠ na rok 2019-2020; 

- text Kroniky MČ Praha - Ďáblice za rok 2016. 

Rada MČ po projednání souhlasila: 

- s uzavřením bezplatné smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 

64,5 m2 (horní sál) v Obecním domě s paní Bc. M.D. (pod záštitou kulturní 

komise vznikla zájmová činnost, která se věnuje ochotnickému divadlu; 

nové uskupení, které si říká „Ďábličtí ochotníci“ požádalo o poskytnutí 

bezplatného pronájmu); 

- s odpisem pohledávek (promlčené pokuty za přestupky); 

- s uzavřením smlouvy příkazní o poskytování právní pomoci se společností 

Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o.; 
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- s přípravou a následným uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě mezi MČ Praha - Ďáblice a společností PRE 

distribuce, a.s.; 

- s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě s paní V.V., jehož předmětem 

je prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2018. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí: 

- informaci o ukončeném výběrovém řízení na pozice v projektu „Komunitní 

život v Ďáblicích“ s tím, že pozice budou obsazeny: terénní komunitní 

pracovník -  Bc. Petra Beželová s nástupem po udělení souhlasu MHMP; 

koordinátor dobrovolníků - Jana Kohoutová s nástupem ke dni 1. 1. 2018. 
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Zastupitelstvo městské části Praha - Ďáblice 

17. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice - 1. 3. 2017 

Kontrola zápisu z 16. veřejného zasedání ZMČ. K zápisu neměl nikdo 

z přítomných zastupitelů žádnou připomínku. 

Volný mikrofon. V rámci volného mikrofonu vystoupili pan Ing. Rexa (na 

téma odvodnění a odhlučnění Ďáblic), paní Ouředníčková (na téma 

bezbariérového přístupu na zasedání zastupitelstva a péče o seniory), pan 

Michek (na téma odvodnění Ďáblic a k porušování zákazu vjezdu nákladních 

aut), paní Soukupová (na téma odměny pro učitele ZŠ a problematika 

seniorů), paní Bajerová (na téma odvodnění Ďáblic, stacionář pro seniory a 

Mratínský potok). 

Odvod finančních prostředků Základní školy do rozpočtu zřizovatele. 

Zastupitelstvo MČ po projednání nařídilo příspěvkové organizaci Základní 

škola a mateřská škola odvod finančních prostředků ve výši 916.835,32 Kč 

z nevyčerpané provozní dotace do rozpočtu zřizovatele, a to nejpozději ke 

dni 15. 3. 2017. 

Přijetí daru – ideální části pozemků. Zastupitelé po projednání souhlasili 

s převzetím daru ideální 1/3 pozemku parc. č. 1548/47, orná půda, 

o výměře 653 m2, a pozemku parc. č. 1548/74, orná půda, o výměře 173 

m2, zapsaných na LV č. 602 pro k. ú. Ďáblice. 

Žádost o odkup části pozemku. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo 

na základě podané žádosti záměr prodat část pozemku parc. č. 180 v k. ú. 

Ďáblice o výměře 17 m2 za cenu dle cenové mapy stanovenou na 4.520 

Kč/m2. 

Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům. Zastupitelstvo schválilo 

návrh výše odměn neuvolněným zastupitelům stanoveným v souladu 

s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce 

neuvolněným členům zastupitelstva, ve znění Nařízení vlády č. 414/2016 

Sb. 

Rozpočtová opatření č. 13, 14 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice za rok 2016. 

RO byla vzata na vědomí. 
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Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice za rok 2017. 

Zastupitelé RO schválili. 

Rozpočtový výhled MČ Praha – Ďáblice do roku 2022. Návrh rozpočtového 

výhledu byl schválen. 

Odpis pohledávek. Zastupitelstvo MČ po projednání souhlasilo s odpisem 

pohledávky vůči společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy ve 

výši 20.467,85 Kč; s odpisem pohledávky vůči paní M. H. ve výši 32.943 Kč; 

s odpisem závazku ke společnosti Wefel, s.r.o. ve výši 87.182,26 Kč. 

Zpráva hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ 

Praha – Ďáblice k 31. 12. 2016. Zastupitelstvo schválilo zprávu HIK 

k inventarizaci majetku a závazků; vyřazení movitých předmětů v souladu 

s písemnými protokoly ústřední likvidační komise MČ Praha – Ďáblice, a to 

dle rekapitulace uložené ve složce inventura 2016; způsob vypořádání 

movitých věcí (dle schválení ÚLK) uvedeném pro příslušná inventarizační 

místa. 

Zpráva o probíhajících soudních sporech. Na základě požadavku zastupitelů 

z minulého zasedání pan starosta předložil zastupitelům zprávu 

o probíhajících soudních sporech a o čerpání finančních nákladů na 

zastupování MČ v soudních sporech. Dále podal zprávu o faktickém 

průběhu těchto sporů, které v následné rozpravě upřesnil dle dotazů 

přítomných zastupitelů. 

Zimní a letní údržba Ďáblic. Pan zástupce informoval, že na letní a zimní 

údržbu MČ Praha – Ďáblice pro období od dubna 2017 do dubna 2019 byla 

vybrána firma Pražské služby s.r.o. 

Diskuze. Pan starosta Ing. Růžička a předsedající Ing. Dvořák poděkovali 

panu RNDr. Traurigovi za spolupráci a předávání funkce. Pan starosta dále 

informoval, jakým způsobem budeme vykazovat dotaci za skládkování. Pan 

Ing. Niebauer vznesl připomínky k poslednímu zápisu jednání RMČ. 

18. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice - 5. 4. 2017 

Kontrola zápisu ze 17. veřejného zasedání ZMČ. Zápis byl bez připomínek 

schválen. 
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Volný mikrofon. Ing. Rexa pozval přítomné na besedu o hospodaření 

s dešťovou vodou; vyzval vedení MČ k vyčlenění finančních prostředků na 

odvodnění a odhlučnění Ďáblic i k vytvoření pravidel pro poskytování 

příspěvku na hospodaření s dešťovou vodou. Ing. Šifner, zástupce ředitele 

Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy promluvil na téma vybudování 

bezbariérové komunikace k ďáblické hvězdárně.  Ing. arch. Chromík (člen 

stavební komise) upozornil na problematiku akčního plánu hl. m. Prahy a 

tvorbu studie proveditelnosti hlukových opatření Ďáblic. Paní Rosenferová 

si stěžovala na retardéry v ul. Šenovské v souvislosti s průjezdem 

nákladních vozidel. 

Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice. Po projednání 

zastupitelé RO schválili. 

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na roky 2017 až 2022. 

Zastupitelstvo revokovalo usnesení č. 151/17/ZMČ ze dne 1. 3. 2017 a 

výhled schválilo. 

Účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2016. Zastupitelstvo po projednání vzalo na 

vědomí Radou schválenou účetní závěrku. 

Účetní závěrka MČ Praha – Ďáblice za rok 2016. Zastupitelstvo Radou 

schválenou účetní závěrku vzalo na vědomí. 

Vybudování komunikace ke hvězdárně. Zastupitelé po projednání schválili 

záměr vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na rekonstrukci chodníku 

K Ovčínu v katastrálním území Ďáblic v maximální hodnotě 1.000.000 Kč 

bez DPH. 

Plánovací smlouva se společností Bydlení Ďáblice s.r.o. Pan starosta 

seznámil zastupitele s kostrou plánovací smlouvy. 

Informace starosty a zastupitelů: 

- Pan starosta navrhl, aby příští jednání ZMČ bylo svoláno na 26. 4. 2017 od 

18 hod. 

- Pan zástupce starosty přítomným sdělil informace k vyřazenému bodu 

Vícepráce na zakázce „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – 

Ďáblice“. 

Diskuze: 

- Pan Ing. Niebauer upozornil na vrak obytného automobilu v ul. 

U Červeného mlýnku; dotázal se na aktuální stav provozu KC Vlna a na 

výběrové řízení na nového tajemníka. 
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- Paní Mgr. Bouzková vznesla dotaz k pronájmu komunitního centra Vlna. 

Pan starosta zastupitelům sdělil jemu dostupné informace o zastupiteli 

panu Ing. Kužmovi a požádal přítomné o minutu ticha. 

19. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice - 26. 4. 2017 

Pan starosta představil novou tajemnici ÚMČ (od 1. 5. 2017) Mgr. Renatu 

Henych. 

Kontrola zápisu z 18. veřejného zasedání ZMČ. Zápis byl schválen. 

Volný mikrofon. Ing. Rexa informoval přítomné o besedě z 19. 4. Pan 

Michek přednesl námět na měření rychlosti vozidel v ul. Šenovská, dále pak 

stížnost na neukázněné majitele psů a lepší zprůjezdnění dopravy v ranní 

špičce. 

Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice. RO bylo po 

projednání schváleno. 

Vícepráce na zakázce „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – 

Ďáblice“. Zastupitelé po projednání souhlasili s poptáním víceprací a 

schválili Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na tuto stavební zakázku. 

Plánovací smlouva se společností Bydlení Ďáblice s.r.o. Zastupitelstvo 

schválilo Dohodu o investiční činnosti a vzájemné spolupráci (Dohoda) se 

společností Bydlení Ďáblice s.r.o. a MODAD s.r.o. pro zástavbu v lokalitě 

Statková – Šenovská. 

Přijetí daru – ideálních 2/3 pozemků parc. č. 1548/47 a 1548/74 v k.ú. 

Ďáblice. Zastupitelé s převzetím daru souhlasili. 

Odvod finančních prostředků ZŠ do rozpočtu zřizovatele. Zastupitelé 

revokovali usnesení č. 144/17/ZMČ; schválili převod části hospodářského 

výsledku PO ZŠ a MŠ ve výši 916.835,32 Kč do rezervního fondu (ZŠ) a 

následné posílení investičního fondu ZŠ ve výši 916.835,32 Kč z rezervního 

fondu ZŠ; uložili PO ZŠ a MŠ odvod finančních prostředků ve výši 

916.835,32 Kč z investičního fondu (ZŠ) do rozpočtu zřizovatele. 

Diskuze.  

- Pan Ing. Niebauer vystoupil na téma hospodaření s dešťovou vodou. 

- Paní radní Dohnalová vystoupila na téma problematika nově stavěných 

bytových domů. Pan Ing. Zajíček se k tématu připojil. 
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- Pan Mgr. Soukup konstatoval, že by se v Ďáblicích mohla zlepšit 

vybavenost. 

20. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice - 21. 6. 2017 

Kontrola zápisu z 19. veřejného zasedání ZMČ. Zápis byl bez připomínek 

schválen. 

Slib nového zastupitele. Nová zastupitelka Jitka Tomková složila slib 

zastupitele MČ do rukou pana starosty. Zastupitelé poté vzali na vědomí 

přijetí kandidatury paní Tomkové a potvrdili platnost volby člena ZMČ Praha 

– Ďáblice. 

Volný mikrofon. V rámci volného mikrofonu vystoupily: paní Beranová - 

informovala o úspěších své dcery, a paní Ouředníčková - téma zeleň 

u pomníku, zastínění venkovních prostor v KC Vlna a připomínky 

k jednacímu řádu ZMČ. 

Exkurze členů ZMČ a občanů po nových prostorách ZŠ. Pan Ing. Dytrych 

provedl přítomné po nových prostorách základní školy. 

Smlouva o spolupráci s firmou AKROS s.r.o. Zastupitelé po projednání 

schválili uzavření Smlouvy o spolupráci s firmou AKROS, s.r.o. 

Závěrečný účet MČ Praha – Ďáblice. Po projednání zastupitelé schválili 

Závěrečný účet MČ Praha – Ďáblice za rok 2016 bez výhrad. 

Rozpočtová opatření č. 4/2017 a č. 5/2017. Zastupitelé po projednání vzali 

na vědomí RO č. 4 a schválili RO č. 5 k rozpočtu na rok 2017. 

Přijetí dotace – KC Vlna. Zastupitelstvo po projednání schválilo přidělení 

podpory na projekt s názvem Komunitní život v Ďáblicích ve výši 2 852 000 

Kč. Spoluúčast MČ na financování projektu je ve výši 142 600 Kč. 

Záměr na pořízení gastrotechnologie do školní jídelny ZŠ U Parkánu. 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo souhlasné stanovisko RMČ 

k návrhu hodnotící komise pro výběr účastníka ve věci zadávacího řízení 

veřejné zakázky „Gastrotechnologie“ pro ZŠ. Jako nejvhodnější uchazeč 

byla vybrána společnost AMEREX trade s.r.o. jako dodavatel předmětu 

zakázky v celkové hodnotě 2 102 909 Kč bez DPH. 
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Vícepráce na zakázce Dostavba a stavební úpravy ZŠ. Zastupitelstvo MČ po 

projednání schválilo vícepráce na zakázce „Dostavba a stavební úpravy 

Základní školy Praha – Ďáblice“ v celkové částce 4 508 217,50 Kč bez DPH. 

Záměr na pořízení nábytku na míru do ZŠ. Zastupitelé po projednání 

schválili záměr pořízení nábytku na míru do objektu ZŠ; vzali na vědomí 

informaci o uzavření Příkazní smlouvy o organizačním a administrativním 

zajištění zadavatelských činností s Ing. Janem Pumprem, jejímž předmětem 

je zajištění zadavatelských činností směřujících k zadání veřejné zakázky 

zjednodušeným podlimitním řízením: „Nábytek na míru pro základní školu“ 

za částku 12.000 Kč, kterou schválila RMČ; vzali na vědomí informaci, že 

dne 19. 6. 2017 bylo vyhlášeno zadávací řízení veřejné zakázky malého 

rozsahu s názvem: „Nábytek na míru“ s uzávěrkou nabídek ke dni 30. 6. 

2017. 

Smlouva k vegetačním úpravám ZŠ U Parkánu. Zastupitelstvo MČ po 

projednání schválilo Smlouvu o dílo se společností Imramovská – vegetační 

úpravy spol. s r.o., jejímž předmětem je zhotovení sadových úprav na 

stavbě označené jako „Vegetační úpravy ZŠ Ďáblice“ za částku 1 225 396,90 

Kč bez DPH. 

Směrnice o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ. 

Zastupitelé po projednání schválili Směrnici o zveřejňování dokumentů na 

webových stránkách MČ Praha - Ďáblice. 

Diskuze. Paní Beranová přítomné pozvala na výstavu drobného zvířectva, 

která proběhne 8. - 10. 9. 2017. Pan Ing. Rexa informoval, že státní dotace 

na dešťovou vodu Dešťovka byla vyčerpána během dvou dnů a vznesl 

dotaz, jak bude fungovat příspěvek obce občanům na podporu hospodaření 

s dešťovou vodou na vlastním pozemku. 

Informace starosty a zastupitelů.  

- Zástupce starosty pan Ing. Mgr. Tumpach informoval o dvou výběrových 

řízeních: „Posuvné systémy do ZŠ“ a „Sériově vyráběné vybavení ZŠ“. 

- Starosta pan Ing. Růžička informoval, že proběhne VŘ na chodník ke 

Hvězdárně. Dále konstatoval, že 15. 6. 2017 zastupitelstvo HMP schválilo 

zrušení změny územního plánu Z-2156 na další rozšíření skládky v Ďáblicích. 
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21. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice – 26. 7. 2017 

Kontrola zápisu z 20. veřejného zasedání ZMČ. Zápis byl po úpravách 

schválen. 

Volný mikrofon. V rámci volného mikrofonu vystoupili: pan Michek na téma 

kolaudace inženýrských sítí developerské firmy Spiritex a.s., projíždění 

nákladních vozů obcí a přeletu letadel nad Ďáblicemi; paní Prokešová na 

téma dopravní značení komunikace v Ďáblicích v lokalitě Blata a zajištění 

dopravy školáků do lokality Blata v září, kdy bude ještě omezena doprava 

v ulici Kostelecká. 

Rozpočtová opatření č. 6/2017 a č. 7/2017. Zastupitelé po projednání vzali 

na vědomí RO č. 6 a schválili RO č. 7 k rozpočtu na rok 2017. 

Dotační titul „Dešťovka 2017“. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na 

vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci z Operačního 

programu Životní prostředí, tzv. Dešťovka pro objekty v majetku obce; 

schválilo záměr podání žádosti o dotaci na využití srážkové vody v OPŽP 

v termínu do 31. srpna 2017 pro objekty MŠ, SK Ďáblice a radnici MČ (stará 

budova). 

Diskuze. Pan Lonek vznesl dotaz k pořizování audiozáznamu. 

Informace starosty a zastupitelů. Pan starosta Ing. Růžička sdělil, že se MČ 

rozhodla připomínkovat přípravu dokumentace a sledovat, zda bude nebo 

nebude vyhlášena EIA na obchvat Březiněvsi. 

22. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice - 13. 9. 2017 

Kontrola zápisu z 21. veřejného zasedání ZMČ. Zápis byl bez připomínek 

schválen. 

Slib nového zastupitele. Nový zastupitel Mgr. Norbert Rybář (za hnutí ANO 

2011) složil slib do rukou pana starosty. 

Volný mikrofon. Pan Ing. Rexa poděkoval panu starostovi Ing. Růžičkovi a 

místostarostovi panu Mgr. Ing. Tumpachovi za realizaci dostavby a 

přestavby ZŠ Praha – Ďáblice. Pan starosta doplnil, že poděkování patří také 

panu Ing. Dytrychovi za kvalitní stavební dozor. 

Zřizovací listina ZŠ a MŠ. Zastupitelstvo po projednání schválilo Zřizovací 

listinu ZŠ a MŠ a Smlouvu o výpůjčce mezi MČ Praha - Ďáblice a ZŠ a MŠ. 
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Rozpočtové opatření č. 8/2017. Zastupitelé po projednání schválili RO č. 8. 

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo – VW Wachal, a.s. Tento dodatek byl po 

projednání schválen. 

Kompenzační příspěvek za provoz skládky v roce 2018. Podmínky pro 

vyplácení příspěvku, jeho výši i způsob vyplácení zastupitelé po projednání 

schválili. 

Ceník inzerce Ďáblického zpravodaje. Zastupitelstvo MČ po projednání 

schválilo přílohu Pravidel pro vydávání Ďáblického zpravodaje (nový ceník 

pro vydávání inzerce), která byla schválena ZMČ dne 12. 10. 2016. 

Diskuze: 

- Pan Martin Lonek upozornil na padající zeď nemovitosti v ul. Na 

Štamberku a požádal pana místostarostu Mgr. Ing. Tumpacha, zda by na 

tento problém mohl upozornit stavební úřad.  

- Pan Ing. Niebauer požádal, zda by příští zasedání ZMČ mohlo probíhat ve 

třídě, kde se lze připojit na Wi-Fi.  

- Pan Ing. Zajíček se připojil k návrhu pana Ing. Niebauera, aby i v ZŠ bylo 

bezdrátové připojení na internet. Dále Ing. Zajíček upozornil na novou 

směrnici EU „GBDR“ na ochranu osobních dat, která začne platit od května 

2018, a na kterou je třeba se řádně připravit v ZŠ a na úřadu MČ.  

- Pan místostarosta Mgr. Ing. Tumpach poděkoval všem zastupitelům za 

pomoc a podporu během stavebních úprav školy a za to, že se vždy 

operativně dostavili na jednání zastupitelstva. 

Informace starosty a zastupitelů:  

- Pan starosta Ing. Růžička informoval, že 11. 9. proběhl sněm starostů. 

Dále všechny přítomné informoval o procesu schvalování rozpočtu hl. m. 

Prahy, o nástupu nové pracovnice sekretariátu starosty MČ Praha – Ďáblice 

paní M. Köhlerové. Současně pozval přítomné na mši a následné žehnání 

kopií tří barokních soch, které budou po 10 letech opět zdobit kapli. Pozval 

přítomné také na komentovanou prohlídku ZŠ spojenou s jejím svěcením, 

slavnostním otevřením školní knihovny a sázením stromu, které proběhne 

6. 10. 2017 od 17:00 hod. v ZŠ Praha – Ďáblice.  

- Paní Mgr. Dvořáková všechny přítomné pozvala na 3. ročník „Zažít Ďáblice 

jinak“.  

- Paní Mgr. Bouzková vznesla dotaz na možnosti a výši pronájmu 

Komunitního centra VLNA pro komerční účely.  
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- Paní Mgr. Tranová informovala o nástupu nové sociální pracovnice pro 

ďáblické občany, a to na plný úvazek. 

23. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice - 20. 12. 2017 

Volný mikrofon. Paní Beranová informovala o úspěchu své dcery Jaroslavy 

v Německu. Paní Ouředníčková podala informace o vzniku základní 

organizace Svazu českých důchodců ČR v Ďáblicích a o potřebě prostoru a 

finančních prostředků. Paní Beranová na ni navázala s tím, že by pomoc 

potřebovaly i postižené děti. Paní Šťastná poděkovala za vznik organizace 

pro seniory a vznesla požadavek na zařazení jednoho člena z řad seniorů do 

sociální komise. 

Rozpočet 2018. Zastupitelstvo po úpravách rozpočet schválilo. 

Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2018. I tento rozpočet byl 

schválen. 

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2023. Výhled rozpočtu byl 

schválen. 

Rozpočtová opatření č. 9, 10, 11, 12/2017. Zastupitelstvo MČ po projednání 

vzalo na vědomí 

informaci finančního výboru o rozpočtových opatřeních. 

Rozpočtové opatření č. 13/2017. Zastupitelé RO č. 13 schválili. 

Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2017. Zastupitelé schválili 

zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 poskytnutých městské 

části na základě písemného rozhodnutí oprávněných orgánů vyšších 

rozpočtů, které nebyly součástí rozpočtových opatření schválených na 

posledním jednání RMČ a ZMČ v roce 2017. 

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace SK Ďáblice, z.s. Zastupitelstvo 

schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

SK Ďáblice z.s., ve výši 400 000 Kč, která bude využita na úhradu provozních 

nákladů oddílů fotbalu a tenisu v roce 2018. 

Zprávy o činnosti Kontrolního výboru a Finančního výboru. Zastupitelé vzali 

zprávy na vědomí. 
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Zásady pro udělení čestného občanství. Zastupitelé schválili zásady jako 

projev úcty a uznání osobám, které se zvláště významně zasloužily 

o městskou část. 

Udělení čestného občanství – in memoriam. Zastupitelstvo MČ po 

projednání schválilo udělení čestného občanství městské části Praha - 

Ďáblice in memoriam panu Zdeňku Cornovi. 

Výstavba sportovní haly. Zastupitelé souhlasili s případnou výstavbou 

víceúčelové sportovní haly a šaten; s opakovaným podáním žádosti o dotaci 

z Programu MHMP - Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy 

v hl. m. Praze na projekt: „Multifunkční celoroční hala SK Ďáblice“. 

Odměny za výkon funkce neuvolněným zastupitelům. Zastupitelstvo MČ po 

projednání schválilo návrh výše odměn neuvolněným zastupitelům a 

funkcionářům stanovených v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. a 

nenárokový souhrn odměn za výkon funkce neuvolněných členů 

zastupitelstva jako maximální souhrn odměn za 3 různé funkce. 

Inventarizace majetku MČ Praha - Ďáblice 2017.  Zastupitelstvo MČ po 

projednání vzalo na vědomí návrh tajemnice úřadu MČ na jmenování 

inventarizačních komisí pro zajištění inventarizace MČ Praha - Ďáblice za 

rok 2017. 

Příspěvek na svoz komunálního odpadu za rok 2017. Zastupitelé vzali na 

vědomí informaci z RMČ č. 83, která schválila úhradu příspěvku za Svoz 

komunálního odpadu za rok 2017 ve výši poplatkové povinnosti na 2. 

pololetí 2017 bezhotovostním převodem z rozpočtu MČ přímo správci 

poplatku dle seznamu odsouhlaseného správcem poplatku (MHMP). 

Finanční dary občanům. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí 

informaci o poskytnutí finančních darů občanům. 

EKOSPOL – kupní smlouva. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo 

uzavření kupní smlouvy se společností EKOSPOL a.s., jejímž předmětem je 

odkup pozemků, jejichž součástí je komunikace včetně chodníků, 

odvodnění a dopravního značení, za částku 1 000 Kč včetně DPH. 

Veřejnoprávní smlouva – TJ Stolní tenis Praha, z.s. Zastupitelé po 

projednání schválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace TJ Stolní tenis Praha z.s. ve výši 30 000 Kč, která bude 

využita na úhradu provozních nákladů oddílu v roce 2018. 
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Kalendář akcí – 2017 

 
15. 1.    Lyžařský zájezd do Rokytnice nad Jizerou 
20. 1.    Trénuj hlavu, trénuj tělo 
31. 1.    Cestopisná přednáška Z Gruzie do Iráku 
 
24. 2.    Trénuj hlavu, trénuj tělo 
25. 2.    Ďáblický masopust 
 
1. 3.    Vernisáž / prodejní výstava děl z výtvarných kurzů 
3. 3.    Workshop základů aromaterapie 
7. 3.    Třídím BIOmateriál 
11. 3.    Tajné zprávy, šifry, kryptografie… 
17. 3.    Ukaž, co umíš 
17. 3.    Ples fotbalistů 
21. 3.    Burza knih 
21. 3.    Zaplať básní 
23. 3.    Jarní petrklíč 2017 
24. 3.    Trénuj hlavu, trénuj tělo 
25. 3.    Dopoledne s deskovými hrami 
25. 3.    Ples stolních tenistů 
28. 3.    Cestopisná přednáška o Indii 
 
1. 4.    Aprílové dopoledne pro tatínky s dětmi 
1. 4.    Výstava kreseb Vladimíra Urbánka 
4. 4.    Dámský klub – beseda s Marie-Claude 
7. 4.    Velikonoční tvoření 
8. 4.    Pirátská bojovka pro děti 
8. 4.    Komentovaná procházka po Praze 
10. 4.    Cestopisná přednáška o Vietnamu dalekém i blízkém 
11. 4.    Předvelikonoční setkání nejen s pamětníky 
19. 4.    Odvodnění Ďáblic a hospodárné nakládání s dešťovou vodou 
21. 4.    Jarní posezení se zpěvem a muzikou 
22. 4.    Den země 
24. 4.    Ochrana mořských želv nejen v Indonésii 
30. 4.    Slavnostní znovuotevření Vlny 
30. 4.    Čarodějnice + ohňostroj 
 
13. 5.    Férová snídaně 
13. 5.    Burza rostlin 
14. 5.    Den matek 
16. 5.    Pub Quiz 
20. 5.    LEGOrobotika 
22. 5.    Mýty o autismu 
26. - 27. 5.  Jarní ďáblická burza 
26. 5.    Nordic walking 
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29. 5.    Hasičem na zkoušku 
30. 5.    Májový detox 
 
3. 6.    Jarní výlet seniorů 
3. 6.    Zábavné odpoledne (nejen) pro děti 
3. 6.    Zábavný večer (nejen) pro dospělé 
9. 6.    Noc kostelů 
9. 6.    Koncert pro violu a klavír 
17. 6.    Jarmark 
22. 6.    Humor a píseň 
27. 6.    Jazzový večer 
 
 
10. - 14. 7.  Kemp fotbalové školy IFS 
17. - 21. 7.  Letní kemp Veselé míče z Ďáblic 
26. 7.    Život začíná po stovce 
24. - 28. 7.  Letní kemp Veselé míče z Ďáblic 
31. 7. - 4. 8.  Kemp fotbalové školy IFS 
 
3. 8.    Na sever od slunce 
4. 8.    Trampské buřtování 
10. 8.    Cesta do fantazie 
11. 8.    Retro disco 
16. 8.    HipHop-erace 
17. 8.    O čertech a vodnících aneb Jak se české loutky zabydlely v Americe? 
18. 8.    Žhavé flamenco 
23. 8.    Eva Nová 
25. 8.    Country Amerika 
30. 8.    Cesta do školy  
 
1. 9.    Exotická Arábie 
7. - 8. 9.   Lektorské dny 
16. 9.    Zažít město jinak 
19. 9.    Život žen ve východní Africe 
20. 9.    Na obranu jídla 
21. 9.    Rukodělná dílna 
23. 9.    Podzimní výlet seniorů na Hlubokou 
23. 9.    Rodinná sportovní liga – fotbal 
30. 9.    Den seniorů 
 
5. 10.    Elena Sonenshine & Jocose Jazz 
13. – 14. 10. Podzimní burza 
17. 10.   Historie vývoje počítačů 
19. 10.   Síla zelených potravin 
20. 10.   Music Wave – Ups & Downs 
21. 10.   Masáže ve Vlně 
22. 10.   Drakiáda 
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23. 10.   Právní poradenství na téma nemovitosti 
24. 10.   Život a práce na míru 
25. 10.   Duševní hygiena pro seniory 
28. 10.   Ženský kruh 
30. 10.   Právní poradenství na téma rodinné právo 
31. 10.   Cestovatelská přednáška Island – ostrov ledu a ohně 
 
1. 11.    Mše svatá za zemřelé 
2. 11.    Rukodělná dílna 
2. 11.    Pub Quiz 
3. 11.    Večer s Rock´n´rollem s Elvisem 
4. 11.    Halloweenské odpoledne 
9. 11.    Jan Vodňanský a Bytová Jádra 
11. 11.   Svatomartinský lampionový průvod 
14. 11.   Music Wave – Španělský večer v rámci festivalu Den flamenca 
21. 11.   Rukodělná dílna 
22. 11.   Mléko: fakta, čísla a pověry 
23. 11.   Improvizačně – divadelní večer (nejen) pro seniory se skupinou A45 
24. 11.   Adventní posezení seniorů s hudbou 
25. 11.   Divadlo Bufet: Věci 
26. 11.   Adventní tvoření 
 
1. 12.    Adventní tvoření 
1. 12.    Vánoční cukroví jinak a zdravě 
3. 12.    Adventní koncert 
5. 12.    Trénuj hlavu-trénuj tělo! 
5. 12.    Divadlo Toy Machine: Betlém 
5. 12.    Mikulášská nadílka 
7. 12.    Školní vánoční jarmark 
9. 12.    Roráty 
9. 12.    Společné pečení cukroví 
10. 12.   Vlněný jarmark 
11. – 14. 12. Sběr starého papíru 
13. 12.   Mikrozrození 
14. 12.   Dárek pro mě 
18. 12.   Setkání před Betlémem 
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Pozvánky na akce 
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