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1. Události ďáblického roku 2020
Nemyslitelné se stalo skutkem. Situace, o kterých jsme četli v knihách či
je vídali v katastrofických filmech, jsme najednou pocítili na vlastní kůži.
Ulice měst, obcí i vesnic zely prázdnotou, jet MHD se odvážil málokdo. Život
se v březnu „zastavil“ i v Ďáblicích. V průběhu většiny roku jsme bojovali
s nebezpečnou nemocí covid-19, která se z Číny rozšířila po celém světě.
Učili jsme se důkladně si mýt i dezinfikovat ruce, sháněli a šili roušky na
zakrytí úst, přestali si podávat ruce při pozdravení… Postupně jsme zjistili,
co vše se dá dělat pomocí počítačů online z domova: podnikat i pracovat,
učit se i vyučovat, pořádat konference či rodinná setkání. Na povrch se
vynořila také vzájemná soudržnost a snaha pomoci svému okolí. Více
v kapitolách 3, 9, 11, 12.
Společenských akcí jsme se mohli zúčastnit jen omezeně na začátku
roku, v létě a z kraje podzimu mezi dvěma celostátními lockdowny.
(Anglické slovo „lockdown“ znamená „uzavření“, ale v přeneseném smyslu
se vžilo jako výraz pro zákaz volného pohybu v době pandemie.) V té době
se smělo opouštět domov pouze za účelem práce, nákupu či venčení psů.
Závěrem netradičního roku se pak mohlo uskutečnit alespoň venkovní
adventní setkání. I proto je tato kronika mnohem tenčí než ty předchozí…
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2. Ďáblice 2020 – přehled
Počet obyvatel k 1. 1.:
Počet obyvatel k 31. 12.:
Narozené děti:
Zesnulí:
Sňatky:
Rozvody:

3 647
3 678
37
39
14
18

Volební období 2018–2022
Rada MČ:
Ing. Miloš Růžička – starosta
Ing. Jan Hrdlička – místostarosta
Ing. Tomáš Dvořák – radní
Mgr. Simona Dvořáková – radní
Ing. Ludvík Tesař, Ph.D. – radní
Zastupitelstvo MČ:
Mgr. Ilona Blažková
Ing. Tomáš Dvořák
Mgr. Simona Dvořáková
Ing. Jan Hrdlička
Michal Klímek
Mgr. Jiří Kříž
PhDr. Ing. Marek Pěkný
Ing. Jindřich Pavel
David Prokeš, DiS.
Ing. Radimír Rexa, CSc.
Ing. Miloš Růžička
Markéta Stránská
Ing. Ludvík Tesař, Ph.D.
Ing. Mgr. Martin Tumpach
Michael Vlach
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3. Úřad a samospráva MČ
Opět máme sociálního pracovníka
Zahájení projektu na vytvoření pracovní pozice sociálního pracovníka
pro MČ Praha-Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry V loňském roce MČ PrahaĎáblice obdržela dotaci projektu „Sociální pracovník na MČ Praha-Ďáblice
a MČ Praha-Dolní Chabry“, který je spolufinancován Evropskou unií
z Operačního programu Zaměstnanost. Realizace projektu bude probíhat
po dobu 30 měsíců.
Obě městské části tak od 1. března zaměstnávají jednu pracovnici na
poloviční úvazek. Tento Projekt doplňuje a rozšiřuje dostupnost sociálních
služeb s individuálním přístupem ke každému klientovi na území naší
městské části.
Od 1. března na této pozici začala v Ďáblicích působit paní Dagmar
Vosyková. Od března 2020 nabízí služby sociálního pracovníka, které jsou
určeny zejména pro některé rizikové skupiny obyvatelstva MČ PrahaĎáblice. Pomoc budeme nabízet především těmto skupinám osob:
1) se zdravotním postižením (s tělesným, mentálním, duševním,
smyslovým nebo kombinovaným postižením a s chronickým duševním
onemocněním), které se mohou stát závislými na pomoci druhých osob;
2) sociálně vyloučeným a osobám, které jsou ohroženy sociálním
vyloučením a které se v důsledku nepříznivé sociální situace nemohou
zapojit do běžného života společnosti;
3) osobám bez přístřeší nebo žijícím v nevyhovujících podmínkách.
Čím může sociální pracovnice pomoct?
1) Odborným sociálním poradenstvím, pomocí s vyřizováním sociálních
dávek, podporou při jednání s úřady (s úřadem práce, s odborem sociálních
věcí a zdravotnictví, OSPOD);
2) pomocí v orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb
a podpor, pomocí s vyhledáváním vhodných sociálních služeb;
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3) pomocí pro osoby se zdravotním postižením při vyřizování průkazu
mimořádných výhod (např. ZTP), příspěvku na mobilitu, příspěvku na péči,
pomocí při získání potřebných zdravotních pomůcek;
4) poradenstvím pro osoby ohrožené předlužením – kontakty na
odborníky;
5) pomocí osobám ohroženým domácím násilím a závislostmi.
Vztah mezi klientem a sociálním pracovníkem je založen zcela na
dobrovolnosti, nicméně při osobním kontaktu a jednání bude vyžadováno
poskytnutí základních identifikačních údajů. Služby sociálního pracovníka
nebude možné využít anonymně.
Renata Henych (ĎZ 03/2020)
Úřad i samospráva dál plní všechny svoje svěřené úkoly
Přes všechna pracovní i osobní omezení a problémy s veřejnou
dopravou se všichni pracovníci, resp. pracovnice úřadu, naplno zapojili do
řešení všech aktuálních potřeb souvisejících s krizí i se zajištěním všech
závazků, oprav a údržby obce. Pomáhají sobě navzájem, ďáblickým
dobrovolníkům a jsou oporou občanům, Radě městské části i krizovému
štábu Prahy a Ďáblic. Jsem rád, že mohu spolupracovat s takovým týmem.
Zajištění a nákup ochranných prostředků, ďáblické infocentrum, nákupy,
zajištění léků, potravinová pomoc, materiální a organizační pomoc
dobrovolníkům, sociální pomoc a poradenství a mnoho dalšího by tak
nefungovalo bez zájmu a účasti všech kolegů.
Rada městské části plní také roli krizového štábu
V životě Ďáblic zatím naštěstí nebylo moc příležitostí psát nebo se přímo
setkat s Radou městské části v situacích, kdy přebírá roli a povinnosti
krizového štábu. Při povodních jsme dost vysoko, při suchu máme stále
ještě relativně dost pitné vody… Až koronavirus prověřil připravenost,
odbornou i organizační způsobilost všech členů Rady a tedy krizového
štábu. Konečné zhodnocení nechám na každém z vás. Za sebe sděluji, že
všichni se v této mimořádné situaci aktivně zapojili, dali k dispozici své
životní i profesní zkušenosti a jsou rovnocenným partnerem krizovému
štábu hl. m. Prahy i Prahy 8.
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Sledujte prosím aktuální zprávy na webu MČ Ďáblice (dablice.cz),
připomeňte si informační leták „Pomoc při koronavirové krizi“, který byl
roznesen do všech poštovních schránek. Nejrychleji se k vám nejdůležitější
informace a upozornění dostanou pomocí SMS Mobilního rozhlasu, který
provozujeme náhradou za již mnoho let nefunkční tzv. rozhlas –
vzpomínáte na křičící, neovladatelné a věčně reklamované rádiové
přijímače? Zaregistrujte se i vy na prahadablice.mobilnirozhlas.cz.
Spolupracujeme a vyměňujeme si také zkušenosti na úrovni starostů
městských částí a i díky tomu se domnívám, že Ďáblice se v oblasti krizové
pomoci a řízení nemají za co stydět.
Miloš Růžička (ĎZ 03/2020)
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4. Obecní záležitosti
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
začátek nového roku s unikátním označením 2020 je pro nás Evropany
opravdu ojedinělý a pro většinu nečekaný. Vždyť kdo by ještě před několika
týdny věřil, že pár desítek či stovek lidí žijících daleko od nás, ve městě
ležícím na úplně jiném světadílu, nastartuje v tak krátké době, a tak silně,
změny v životě, kulturních zvyklostech i myšlení většiny obyvatel naší
země? Nebo si někdo myslí, že to bylo ještě nějak jinak?
Každopádně je to velká výzva – výzva pro nás všechny, pro všechny
věkové kategorie, od těch nejmladších až po ty nejstarší. A jsem
přesvědčený, že tuto výzvu společně i každý sám u sebe úspěšně
zvládneme. Přeji všem klid, důvěru ve vlastní sílu a pevné zdraví.
Funkci krizového štábu plní Rada městské části
Jsme malou městskou částí bez velkého úřednického aparátu, pouze
s vybranými úkoly státu v tzv. přenesené působnosti. I proto povinnosti
krizového štábu a jeho komunikaci se složkami krajského (tedy
celopražského) Integrovaného záchranného systému (IZS) převzala Rada
městské části. Statutárním zástupcem MČ je stále starosta. Průběžně
komunikujeme a vykonáváme úkoly vyplývající z rozhodnutí vlády,
krizového štábu vlády a hlavního města Prahy, v koordinaci jsme
i s krizovým štábem spádové MČ Praha 8.
Sledujte zejména oficiální informační zdroje – především Ministerstva
zdravotnictví a hl. města Prahy. Pro získání aktuálních lokálních informací
čtěte, prosím, zejména oficiální web Ďáblic, rodiče pak především web naší
školy a školky, na tomto se nic nemění.
Dětem nezačaly prázdniny, ale probíhá výuka – jen jinou formou
Městská část jako zřizovatel základní a mateřské školy je v pravidelném
kontaktu s vedením této naší příspěvkové organizace. Pan ředitel Josef
Buchal informuje vedení MČ o všech problémech, opatřeních a o provozu
v obou zařízeních. Mimo jiné jsme se seznámili s přístupem školy k výuce na
dálku a se způsobem určování množství, zadávání a vyhodnocování úkolů.
Škola chápe mimořádnost situace, přesto připomíná, jak nezastupitelná je
motivační a organizační role rodičů v takto nastaveném režimu výuky. Proto
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se i já v nadpisu přidávám se svou parafrází popisu stavu, ve kterém se tzv.
„školní docházka/výuka“ nachází.
Ochota i odvaha pomáhat druhým
Říká se: „všechno špatné je pro něco dobré“. Mám velkou radost, jak se
po celé Praze spontánně rozběhla sousedská výpomoc a méně i více
organizovaná služba dobrovolníků. A ještě větší radost mám z toho, že
mnozí z těchto obětavých a statečných lidí mezi námi žijí i v Ďáblicích.
Rozbíhá se nejbližší sousedská výpomoc, postupně vzniká přehled nabízené
pomoci, nápadů, inspirace i seznam nejdůležitějších potřeb. Zpřesňují se
možnosti, jak vedle přímé ochrany pomoct odlehčit rodinám členů IZS
(lékařům, záchranářům, policistům…). Skláním se před každým, kdo je
v současné situaci ochoten obětovat část svého soukromí a bezpečí pro
pomoc druhým.
Existuje řada profesionálně organizovaných „náborů“ např. do
zdravotních či sociálních služeb, v případě zájmu se můžete na místní
úrovni s nápadem, nabídkou či potřebou v rámci Ďáblic obrátit přímo na
mne sekretariát starosty. Jsme samozřejmě v kontaktu se členkami sociální
komise, s pracovnicemi KC Vlna i jejich přáteli, kde se to dobrovolníky také
jen hemží.
Nenahraditelná je vaše znalost nejbližšího okolí vašeho bydliště.
Děkujeme za všechny zprávy, pokud si ve svém okolí všimnete nebo se jinak
dozvíte, že je ve vašem okolí někdo, komu se nedostává potřebné pomoci.
Samozřejmě, pokud je potřeba rychlý a odborný zásah, postupujte dle
instrukcí krizového štábu a centrálních informačních telefonických linek.
Miloš Růžička (ĎZ 03/2020)
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5. Hospodaření obce
Rozpočet obce pro rok 2020
usnesení č. 79/19/ZMČ
Městská část Praha-Ďáblice
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost
2020

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
DAŇOVÉ

z toho: Neinvestiční transfery od SR
z toho: Neinvestiční transfery od HMP
z toho: Investiční transfery od HMP

5 731 000
5 500 000
308 000
33 027 000
119 000
32 568 000
0

5 731 000
5 500 000
1 351 800
74 952 400
119 000
38 746 500
28 450 400

5 592 466
5 311 831
1 446 263
56 178 306
119 000
38 458 765
10 700 000

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

39 066 000

82 035 200

63 217 035

Kapitola 1 Rozvoj obce
BĚŽNÉ VÝDAJE
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

780 000
1 000 000

780 000
1 200 000

306 094
133 941

z toho: Pozemky
Centrum II. – Multifunkční dům veř. služeb

0
1 000 000

200 000
1 000 000

89 220
44 721

4 940 000
1 400 000
300 000
300 000

10 234 300
1 400 000
300 000
300 000

7 161 530
1 152 081
270 961
270 961

2 012 300
0
0
0

2 062 300
2 331 000
2 081 000
250 000

734 345
275 565
83 780
191 785

8 524 100
4 600 000
460 000
2 020 000

10 761 300

9 761 454

4 600 000
460 000
2 020 000

4 600 000
450 000
1 742 500

z toho: Daň z nemovitosti

NEDAŇOVÉ
PŘIJATÉ TRANSFERY

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Kapitola 2 Městská infrastruktura

BĚŽNÉ VÝDAJE
z toho: Příspěvek na TKO

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
z toho: Kontejnerová stání
Kapitola 3 Doprava

BĚŽNÉ VÝDAJE
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
z toho: Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně
z toho: Autobusové zastávky
Kapitola 4 Školství a mládež

BĚŽNÉ VÝDAJE
z toho: Příspěvek ZŠ a MŠ
Příspěvek sdružením, spolkům
Kompenzační příspěvky
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KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
z toho: Stavební a venkovní úpravy ZŠ – zařízení
Stavební úpravy a opravy chodníků MŠ
Stavební a venkovní úpravy ZŠ
Herní prvek
OPPPR – ZŠ spoluúčast
OPPPR – ZŠ

600 000
0
100 000
200 000
300 000
0
0

20 774 700
1 657 800
2 122 500
15 694 000
300 000
250 000
750 400

5 757 792
1 657 833
1 982 739
1 751 001
227 311
138 908
0

300 000
0
1 500 000
1 500 000

1 061 000

501 518

761 000
22 901 800
22 901 800

315 607
991 755
991 755

2 023 000
175 000
345 100
45 100
200 000
0
100 000

2 143 000
175 000
1 519 400
45 100
200 000
224 300
1 050 000

1 386 608
120 000
352 639
45 100
0
224 334
83 205

434 000
0
200 000
0
0
200 000

2 481 900
1 191 700
2 100 000
1 500 000
250 000

1 920 535
745 344
733 018
342 044
237 496

350 000

153 479

200 000
2 091 000
0
191 000
0
1 900 000

200 000
28 834 800
180 000
191 000
60 000

0
1 457 301
147 717
190 124
55 534

28 403 800

1 063 927

12 668 100
3 075 000
9 593 100
0
0
0

12 610 700
3 107 000
9 503 700
120 000
45 000
75 000

10 886 326
2 987 285
7 899 041
112 641
41 856
70 785

Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast

BĚŽNÉ VÝDAJE
z toho: OPZ – sociální pracovník

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
z toho: Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby (80777)
Kapitola 6 Kultura, sport a cestovní ruch

BĚŽNÉ VÝDAJE
z toho: Příspěvky sdružením

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
z toho: Sportovní zařízení
Přesměrování a modernizace ozvučení hřiště SK
Investiční transfer SK – sekačka
Odhlučnění SK areálu
Kapitola 7 Bezpečnost

BĚŽNÉ VÝDAJE
z toho: Covid-19

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
z toho: Rekonstrukce služebny MP (81129)
Nákup investiční techniky termokamera
Nákup investiční techniky (81100–81108)
Kapitola 8 Hospodářství

BĚŽNÉ VÝDAJE
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
z toho: Rekonstrukce Ďáblická 339
Bytové hospodářství (půdní vestavby – spl. 2011)
Rekonstrukce Ďáblická 339 – zařízení
Akcíz II. Bytový dům
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva

BĚŽNÉ VÝDAJE
z toho: Samospráva
Vnitřní správa

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
z toho: Stroje, přístroje, zařízení
Nákup software
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Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa
BĚŽNÉ VÝDAJE

CELKEM Běžné výdaje
CELKEM Kapitálové výdaje
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Ponechané prostředky z dotací minulých let
Financování – zapojení zůstatku z let minulých
Financování – rezervní fond

1 148 400

8 411 700

304 578

33 029 900

50 746 200

32 962 987

6 036 100

80 081 700

10 085 615

39 066 000
39 066 000
0
0
0
0

82 035 200
130 827 900
-48 792 700
48 792 700
0
0

63 217 035
43 048 602
20 168 434
0
0
0

Participativní rozpočet – Ďáblice 2020
Po vzoru jiných městských částí připravujeme v roce 2020 i v naší
městské části něco, co zde ještě nebylo – možnost občanů získat veřejné
prostředky na záměry či projekty, které budou sloužit občanům Ďáblic
a o jejichž zařazení do plánu realizace budou hlasovat přímo obyvatelé
Ďáblic! Jde o tzv. Participativní rozpočet.
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2020 máme v rezervě vyhrazenou
částku ve výši celkem 350 tis. Kč a rádi bychom vás touto cestou předběžně
seznámili se základními postupy, na jaké projekty a jakým způsobem se
mohou občané o tyto peníze ucházet.
Oblast
Povaha uplatnění alokovaných finančních prostředků není omezena.
Vhodné jsou zejména návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném
prostoru, zkvalitnění životního prostředí, sousedská setkání, vzdělávání,
volnočasové aktivity a podobně. Z důvodu časové náročnosti nejsou
vhodné návrhy na stavební úpravy budov, opravy komunikací, veřejného
osvětlení apod. Slovy účetních – možné jsou projekty „investičního“
i „nákladového“ charakteru.
Cena
Návrh nesmí překročit finanční rozpočet pro daný rok.
Celkový objem financí alokovaných na participativní rozpočet pro rok 2020
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je 350 tis. Kč. Náklady na jeden projekt by neměly přesáhnout 50 tis. Kč
(včetně DPH a všech nákladů souvisejících s realizací, např. náklady na
zpracování projektové dokumentace, odborného dozoru, bude-li to povaha
projektu vyžadovat apod.). V případě vyšší finanční náročnosti si Rada MČ
vyhrazuje právo projekt/záměr vyřadit z programu participativního
rozpočtu pro letošní rok a případně ho realizovat v rámci běžného
rozpočtového plánu pro příští období.
Majetkoprávní vazba
Návrh musí být realizován na území nebo majetku městské části PrahaĎáblice.
Jde-li o technickou realizaci či úpravu prostor, musí být návrh umístěn buď
přímo na pozemcích, které má MČ Praha-Ďáblice ve správě, nebo musí být
zajištěn předběžný souhlas majitele pozemku alespoň na 5 let.
Proveditelnost
Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti
realizace návrhu.
Návrh musí být zpracován v písemné podobě. Součástí musí být
zejména položkový návrh rozpočtu a přesná lokalizace a prostorové
požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou
(nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické podklady (výkresy, vizualizace,
typy navrhovaných prvků aj.). Součástí návrhu by měl být odhad
předpokládaných ročních provozních/udržovacích nákladů, které by neměly
nepřiměřeně zatížit rozpočet MČ v budoucnosti. MČ si vyhrazuje právo
posoudit a případně vyřadit návrhy, u kterých jsou odhadované roční
provozní náklady vyšší než 20 % nákladů na realizaci nebo u kterých nejsou
tyto náklady uvedeny.
Délka realizace
Projekt musí být realizovatelný do 30. listopadu 2020 včetně
vyúčtování.
Zkušenosti z roku 2020 využijeme v dalším rozpočtovém období.
Využitelnost pro širší veřejnost
Návrh musí být podpořen alespoň 15 podpisy obyvatel městské části
Praha-Ďáblice starších 15 let.
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Na realizaci projektu nevzniká podáním návrhu právní nárok. Rada MČ si
vyhrazuje právo odmítnout projekt ve fázi návrhu, případně i po hlasování
v pozdějších fázích projektu (například z důvodu náhlé nutnosti finančních
prostředků pro nouzové situace).
Jak se bude hlasovat?
Jednáme o možnostech využití aplikace hlasováním pomocí SMS zpráv,
kterou nabízí Mobilní rozhlas, jejž využíváme k rozesílání krizových či
informačních SMS zpráv. Tento způsob by samozřejmě vyžadoval přihlášení
do systému Mobilního rozhlasu pro všechny, kteří budou chtít hlasovat.
Hlasování by tak bylo maximálně transparentní!
O způsobu hlasování ale ještě není rozhodnuto. Bude rozhodovat i cena.
Jak se bude vyhodnocovat výsledek hlasování?
Až proběhne hlasování, projekty se seřadí podle toho, kolik dostaly
hlasů, a vybere se prvních „x“ projektů, aby cena vybraných projektů
v součtu nepřesáhla 350 tis. Kč.
Ostatní projekty „pod čarou“ by se v tomto roce nerealizovaly.
Jak a kdo může návrh podat?
Navrhovatelem může být obyvatel MČ Praha-Ďáblice starší 15 let, který
je občanem České republiky nebo má trvalý pobyt na území ČR.
Svůj návrh musí navrhovatel podpořit podpisy alespoň 15 obyvatel MČ
Praha-Ďáblice starších 15 let.
Podpisový arch pro vyjádření podpory 15 obyvatel MČ Praha-Ďáblice
bude k dispozici pro stažení.
Jaká je role občana navrhovatele?
Navrhovatelé návrhů budou klíčovými aktéry procesu – realizátory
projektu/záměru. Je žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem
i s veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami
účastníkům představovat své náměty a návrhy. Úřad bude plnit pouze roli
odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů,
organizátora veřejných projednání a realizátora investic.
Náklady bude nutné účtovat přes úřad MČ. Bude tedy nutné dodržet
pravidla závazná pro úřad (např. pravidla týkající se zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu). Zde se úřad bude (v rámci zákona) snažit vyjít
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navrhovatelům maximálně vstříc s vysvětlením a naplněním pravidel podle
povahy projektu/záměru.
Čeho se může návrh týkat?
Návrhy budou muset splnit několik základních podmínek.
Oblasti návrhů nejsou nijak omezeny. Vaše nápady se mohou týkat
čehokoliv od opravy lavičky či koše v parku, zřízení bezbariérového přístupu
či přechodu, realizace divadla či uspořádání přednášky se zajímavým
hostem až například po zasazení stromu, novou funkcionalitu na web
stránkách apod.
Jedním z hlavních kritérií je realizace návrhu na území MČ Praha-Ďáblice
a v případě úprav veřejných prostor musí být realizovány na pozemcích
v majetku MČ. V opačném případě musí navrhovatel zajistit předběžný
souhlas majitele pozemku na umístění návrhu na nejbližších 5 let. Při
tvorbě návrhu věnujte pozornost dodržení pravidel pro jeho podání a tomu,
abyste úřadu poskytli co nejvíce informací k posouzení jeho proveditelnosti
Představte svůj návrh ostatním!
Mluvte o svých nápadech s lidmi ze svého okolí – se sousedy, kamarády,
známými, na ulici i na internetu.
O realizaci projektů budou ve veřejném hlasování rozhodovat sami
obyvatelé městské části Praha-Ďáblice, a proto je potřeba mezi nimi pro
svůj nápad najít dostatečnou podporu. Vaše návrhy zveřejníme a dostanou
prostor během veřejné diskuze v květnu. Ale to pro jejich úspěch nemusí
stačit.
Využijte všechny možné způsoby, jak dát ostatním obyvatelům vědět,
proč by měli hlasovat právě pro váš nápad – mluvte o něm v pozitivním
duchu, přesvědčujte, využijte sociální média i sousedské vztahy!
Předběžný časový plán realizace
březen 2020: vyhlášení záměru a podmínek realizace
duben–květen 2020: shromažďování
návrhů,
veřejná
prezentace
(Zpravodaj, web stránky MČ, veřejná prezentace během zasedání
zastupitelstva či pro tento účel svolaného setkání)
červen 2020: hlasování o projektech
červenec–listopad 2020: realizace
Ludvík Tesař, Jan Hrdlička (ĎZ 03/2020)
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Správa MČ a investiční projekty jsou finančně kompletně zajištěny
Rozpočet MČ byl včas před krizí připraven a schválen: Naše městská
část již na konci minulého roku připravila a schválila rozpočet MČ pro rok
2020 – to není samozřejmé, některé MČ jsou stále ještě spravovány
v režimu tzv. rozpočtového provizoria, což může být v současném
mimořádném stavu docela komplikace.
Hloubková kontrola hospodaření MČ za rok 2019 ukončena: Stejně tak
jsme úspěšně provedli a ukončili dobrovolný externí audit hospodaření MČ
za rok 2019 (odbor kontrolních činností HMP), což je opět důležitý vstup do
letošního účetního a ekonomického roku.
Finanční zajištění rozpracovaných projektů: S vedením hlavního města
Prahy jsme projednali, obhájili a zajistili investiční finanční prostředky pro
všechny námi rozpracované projekty v objemu přes 48 mil. Kč.
Nové investiční prostředky: Byli jsme úspěšní také v získání nových
investičních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy 2020 ve výši 9 mil. Kč,
celkem včetně provozní dotace na aktivity spojené s koronavirovou krizí jde
o další navýšení o více než 10 mil. Kč.
Shrnuto:
Z vlastního rozpočtu máme zajištěny provozní náklady na správu obce,
údržbu zeleně, provoz školy, školky, na seniorské, sociální, kulturní
a sportovní aktivity a programy, kompenzační příspěvky atd. A díky výše
uvedenému mají Ďáblice zajištěnu také veškerou zatím připravovanou
(převážně investiční) činnost v objemu dalších více než 58 mil. Kč, aniž
musíme sahat na rezervu a vlastní úspory MČ, které každým rokem
navyšujeme.
Miloš Růžička (ĎZ 04/2020)
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6. Podnikání na území obce
Pohostinství: Restaurant Červený mlýn, Restaurace Pod Hvězdárnou,
Restaurace Na Růžku, Fotbalová kantýna
Penziony: 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,
Zlatnictví, Lékárna, Oční optika, Flopp
Přehled firem, které v Ďáblicích podnikají, není úplný, neboť jejich evidence
neexistuje.

20

7. Životní prostředí a doprava
Skládka v roce 2020
V loňském roce proběhlo několik kroků týkajících se záměru společnosti
FCC Česká republika, s. r. o., pokračovat ve skládkování v Ďáblicích. Jak jsme
informovali, záměr „doplnit plánovanou kapacitu“ nebyl zatím realizován
pro nesplnění nutných legislativních kroků v rámci schvalovacího procesu.
Dokumentace byla v rámci procesu EIA vrácena k přepracování. Povolení na
ukládání tuhého komunálního odpadu na ďáblickou skládku pozbylo
koncem roku platnosti.
Společnost FCC Uhy, s. r. o., provozovatel překládací stanice odpadu
v areálu ďáblické skládky, podala počátkem prosince 2019 žádost o souhlas
k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a o souhlas
s provozním řádem zařízení na odbor ochrany prostředí Magistrátu
hl. m. Prahy.
Městská část Praha-Ďáblice podala připomínky týkající se zejména
jasného stanovení příjezdových tras pro přepravu odpadu do areálu skládky
mimo zastavěné území naší městské části, např. instalací vhodného
dopravního značení a dopracování provozního řádu o doplnění požadavku
na dodržování stanovených tras pro dovážení odpadů do areálu skládky.
Požadovali jsme, aby souhlas nebyl udělen a předložený provozní řád byl
vrácen k doplnění.
Dne 21. 1. 2020 proběhlo místní šetření v areálu skládky a překládací
stanice. Během tohoto jednání došlo k dohodě, že předložený provozní řád
bude v kapitole 3.4. doplněn o konkrétní ustanovení o doporučené trase
pro příjezd či odjezd automobilů do areálu skládky od křižovatky
Cínovecká–Ďáblická, a tak se stalo.
Dopravní značení na komunikacích toto řízení nevypořádalo z důvodu,
že se netýká zákona o odpadech.
Další požadavky na umístění doporučené trasy pro dodavatele či
dovozce odpadů do areálu skládky nebyly vynutitelné právně, ale věříme,
že společnost FCC mapku se zákresem trasy do areálu a z areálu skládky
přímo z křižovatky Cínovecká–Ďáblická doplní, aby nedocházelo
k nežádoucím průjezdům plných i prázdných nákladních aut přes křižovatku
Ďáblická – U Parkánu/Kostelecká.
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Vnitroareálová doprava k překládací stanici zůstává vedena dle
předchozích rozhodnutí při severní straně skládky.
Provozní doba překládací stanice je stanovena od 7 do 20 hod.
v pracovních dnech, o sobotách pouze do 15 hod.
Vydaný souhlas má platnost do 30. 6. 2025.
Tomáš Dvořák, Jan Hrdlička (ĎZ 02/2020)

Modré zóny v Ďáblicích?
Řídíte? Pak jste to asi zažili. Potřebujete do centra a chcete zaparkovat
třeba na Ládví a pokračovat metrem. Narazíte ale na „modré“ zóny. Ty jsou
podél ulic na Praze 8 vyznačené už přes tři roky. Kdo bydlí v této části
metropole, parkuje za relativně nízký poplatek (viz box). Ale ouha, Ďáblice,
Dolní Chabry a Březiněves jsou sice „osmička“, ale jako samosprávné celky
mají smůlu.
Nejenže nemůžeme jen tak odstavit auto u metra nebo tramvaje, ale
často se stává, že naše ulice jsou přeplněné auty přespolních. Nejen
u Ďáblického háje, kam jezdí lidé z širokého okolí na procházky, ale každé
ráno i „dole“ v obci. Jak z toho ven?
Na Praze 4 našli řešení například v Kunraticích, kde byla situace
podobná. Připojili se k zónám a mohou parkovat po celé čtyřce. „Problém
zón vnímáme a zajímal by nás názor lidí naší městské části, protože
parkování je na některých místech velmi obtížné. Chtěli bychom dosáhnout
toho, aby Ďábličáci mohli parkovat po celé osmičce. Bylo by to fér.
A všichni, kdo do Ďáblic jezdí pravidelně, odstavují zde auta na celý den
a pokračují autobusem na Ládví, by také za parkování museli zaplatit.
I k tomuto kroku nás spoluobčané vyzývají. Logicky by to ale přineslo
mnohá omezení. Například nutnost vyřídit si parkovací karty a pravidelně je
obnovovat. A zaplatit za parkování. Vyznačení zón by zřejmě znamenalo
vytvoření jednosměrných ulic tam, kde se dnes jezdí obousměrně. Zasáhlo
by to celé Ďáblice, protože vyznačení zón pouze na některých místech by
znamenalo přesunutí problému do sousedních ulic. Bude to potřeba
promyslet z mnoha stran, protože jednoznačné a snadné řešení
neexistuje,“ říká místostarosta Jan Hrdlička s tím, že mezi zastupiteli
i občany proběhne anketa, ve které se budou moci k situaci vyjádřit.
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A jak postupovat nyní? Buď nechat auto doma a vyjet městskou
hromadnou dopravou. Nebo „odhodit“ vůz na záchytných parkovištích P+R.
Najdete je na Ládví, v Letňanech nebo u nádraží Holešovice. Ale kapacita
bývá velmi omezená.
Alexandr Kliment (ĎZ 02/2020)
Anketa: Příznivci modrých zón převažují, ale těsně
Modré zóny v Ďáblicích. Ano, či ne? Hamletovská otázka. Někdo vnímá
jejich absenci jako neblahou realitu, jiný jako požehnání. Zajímal nás pohled
Ďábličáků, a proto jsme před dvěma měsíci spustili anketu, ve které jste
mohli projevit svůj názor. Odpovědi jste odevzdávali ve Vlně, na radnici
nebo posílali e-mailem. Sešlo se 82 hlasů. Vyplývá z nich, že mírně převažují
zastánci zavedení zón (53 procent hlasů). Argumenty obou stran jsou však
silné a problematika vyžaduje další diskuzi mezi zastupiteli i občany.
Pro a proti
Zastánci zón v Ďáblicích předkládají především dva argumenty. Chtějí
možnost parkovat po celé Praze 8, kam jezdí pracovat, za příbuznými, do
tzv. Bílého domu či k lékaři. Druhým důvodem je, že se Ďáblice stávají
odstavným parkovištěm pro přespolní, kteří cestují dál do centra městskou
dopravou.
Odpůrci zón nechtějí další poplatky a současná situace jim vyhovuje.
Zóny považují často jen za zdroj další byrokracie a nových nákladů
souvisejících s pořízením automatů a zónováním ulic. Nechtějí komplikaci
místní dopravy ani zřízení jednosměrek, k čemuž by patrně v některých
částech obce došlo.
Jak dál?
„Předně bych chtěl poděkovat všem, kteří reagovali jinak než doma
u stolu, za jejich hlas a za názor. Rád bych, aby důvody každého
respondenta byly přístupné, protože i v naší relativně malé městské části
jsou názory občanů na problematiku parkování naprosto odlišné. A v tomto
případě je to 50:50!“, říká místostarosta Jan Hrdlička.
Při čtení důvodů „pro a proti“ zavedení modrých zón v Ďáblicích jsem
byl překvapen zejména třemi závěry:
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- pouze 10 odpovědí „Ano“ zmiňuje jako alespoň jeden z důvodů
problém, že není kde parkovat, zejména na Ďáblické a Kokořínské;
- 34 odpovědí „Ano“ je motivováno otevřením možnosti parkování
v zónách na Praze 8 (např. v Karlíně, v Libni, v Kobylisích, u metra na Ládví);
- v mnoha z 38 záporných odpovědí je konstatováno, že parkování
v Ďáblicích problém není a zavádění „modrých zón“ je pouze dalším
byrokratickým nařízením, prostředkem tahajícím lidem peníze z kapes
apod.
Co občan, to názor? Bylo by škoda anketu takto jednoduše odbýt.
Jednotlivé podněty nám naznačují i více. Již jsme zadali projekt organizace
parkování na Kokořínské u fotbalového hřiště a spolu s návrhem
vodorovného značení projektu budeme znát další reálné argumenty do
diskuze „ano“, či „ne“. Na úrovni Magistrátu hlavního města Prahy je
diskutován návrh strategie rozvoje parkování 2020–2025. Takže rozhodně
mohu slíbit, že se k problematice parkování budeme pravidelně vracet.
Alexandr Kliment (ĎZ 04/2020)
Bleskové povodně
Ďáblice postihují povodně. Je to k nevíře vzhledem k poloze naší
městské části na úbočí nejvyššího kopce na severním okraji Prahy, ale je to
tak.
Silné přívalové deště čas od času způsobí přetížení a zahlcení dešťové
kanalizace v ulicích Ďáblic (nejsilněji v historickém jádru Ďáblic – U Parkánu,
Na Štamberku) a způsobí okamžité zvednutí hladiny na Mratínském
(Červenomlýnském) potoce, do kterého se vlévají. Varování před
přicházejícími, tzv. bleskovými povodněmi je vzhledem k jejich charakteru
téměř nemožné. Ale alespoň již dnes existují informace, podle kterých je
možné riziko přicházejících srážek, jež mohou podobné povodně způsobit,
předpovědět.
Co způsobuje povodně v Ďáblicích?
Voda do potoka přitéká nejen z prameniště a nádrže Ohrada, ale také
z dešťové kanalizace. Do té je svedeno odvodnění komunikací a také
většina střech a zpevněných ploch ďáblických objektů – tak byly stavby
dříve povolovány. Odvodnění Prosecké radiály – Cínovecké ulice je do
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potoka přímo svedeno pouze z krátkého úseku, jinak je podél Cínovecké
vybudováno několik retenčních a usazovacích nádrží.
Pražská vodohospodářská společnost, a. s. (dále jen PVS), která má na
starosti kanalizační infrastrukturu v Praze, její úpravy a rozvoj, zpracovala již
několik studií, které navrhují kroky vedoucí k lepšímu zprůchodnění
a odlehčení kanalizačních stok v Ďáblicích.
Navrženy jsou stavby, které berou v potaz tři základní typy opatření na
stávající kanalizační síti:
- přepojení a „přespádování“ některých uličních stok a „odlehčení“
zejména přetíženému úseku U Parkánu;
- zvýšení průchodnosti „kritických míst“ v současném systému
kanalizačních stok;
- budování objemných podzemních retenčních nádrží pod
komunikacemi, které pomohou snížit nárazový maximální průtok a zpozdit
odtok dešťových vod do kanalizace.
PVS pracuje na detailní studii proveditelnosti. Vzhledem k faktu, že
všechny tyto stavby jsou náročné po stránce finanční, technické
i organizační, je příprava a projednávání dlouhodobé. Finanční náročnost
převyšuje několikanásobně možnosti městské části.
Nejefektivnějším způsobem, jak snížit míru zahlcení kanalizace, je
zachycení co největšího množství srážek na zastavěném území. Přímo
v místě, kde spadnou tak, aby do stok dešťové kanalizace vůbec nedotekly
nebo přitekly se zpožděním. Navíc – cenná zachycená voda může být dále
využita: zalévání, splachování, vsakování do půdy apod. V posledních letech
je u všech novostaveb, nástaveb a rekonstrukcí objektů posuzován soulad
s požadavky tzv. vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.), do kterého jsou
požadavky na zachycování srážkových vod zapracovány.
Opatření jsou relativně jednoduchá a snadno realizovatelná pro nové
stavby tzv. „na zelené louce“. Složitá řešení mohou nastat u rekonstrukcí,
nástaveb, přístaveb apod., kdy zejména v zástavbě hrozí nebezpečí ztráty
stability sousedních staveb. Pro budování dešťových jímek je stále možné
čerpat peníze z dotačního programu Dešťovka (vypsán Ministerstvem
životního prostředí ČR a Státním fondem životního prostředí ČR na podporu
udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech).
Při prudkých přívalových deštích také dochází i ke splavování ornice
z polí. Zde by jednoduchým opatřením byla důsledná orba „po vrstevnici“,

25

nikoliv „z kopce dolů“, aby brázdy mohly zachytit větší množství vody
a nedocházelo k odplavování cenné ornice.
Při této příležitosti je nutné zmínit, že neméně důležitou oblastí je také
zamezení vypouštění dešťových vod do splaškové kanalizace. Jak objevily
průzkumy v předešlých letech, ale zejména jak je patrné z charakteru
a množství splaškových vod během srážek, které přitékají do přečerpávací
stanice u Mratínského potoka, jsou do splaškové kanalizace na území Ďáblic
nelegálně svedeny i dešťové vody, a tím dochází během dešťů k vyšší
intenzitě zaplavování splaškové kanalizace dešťovou vodou. Problémy to
způsobuje nejen v přečerpávací stanici, ale i v obytných objektech ve
spodní části Ďáblic. Náprava je v tomto případě pouze na každém majiteli
nemovitosti v Ďáblicích.
Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (dále jen PVK), správce kanalizace,
bude namátkově pokračovat v kontrolách, zdali nejsou do splaškové
kanalizace zaústěny i dešťové vody ze střech, okapů, teras, verand apod.
PVS paralelně pokračuje v přípravě realizace projektu „Zvýšení kapacity
přečerpávací stanice splaškové kanalizace“ včetně zvětšení retenčního
prostoru v oblasti u přečerpávací stanice. I to by mohlo pomoci částečně
eliminovat škody v domácnostech, ke kterým v minulosti při výjimečných
deštích docházelo.
Způsoby varování a předpověď bleskových povodní
Na horním toku Mratínského (Červenomlýnského) potoka, několik set
metrů od jeho prameniště, je předpověď zvýšené hladiny na potoce
a v dešťové kanalizaci velice problematická. Nikdo není schopen přesně
předpovědět množství vody, které skutečně během přívalového deště nebo
bouřky spadne na severovýchodní úbočí Ládví a která přiteče do potoka.
Hladina se zvedá velice rychle. Hlásné profily, podle kterých jsou
vyhlašovány stupně povodňové aktivity, jsou umístěny níže na toku potoka
– v Miškovicích a ve Veleni, a to už bývá voda z ulic v Ďáblicích pryč.
Z dostupných informací je však možné dozvědět se, zdali EXISTUJE
a jaká je MÍRA RIZIKA, že přicházející srážky mohou krizovou situaci vyvolat!
Nejsnáze dostupnými informacemi o rizicích bleskových povodní jsou
výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) – zde
jsou uvedeny zvláštní oddíly pro varování před silnými dešti a povodněmi.
Tato varování jsou vydávána pro každý okres ČR, v případě Prahy pro celé
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území hlavního města, a aktualizována jsou dle vývoje situace v reálném
čase: bit.ly/výstrahy_CHMU
Podrobnější informace zaměřené na lokální přívalové povodně jsou
dostupné v sezoně od dubna do října na Portálu ČHMÚ v aplikaci Indikátor
přívalových dešťů: bit.ly/indikátordešťů.
Na přehledném grafickém výstupu se můžeme dozvědět aktuální
stupeň nasycení půdního podloží a množství potenciálně rizikových srážek
za jednu, tři nebo šest hodin.
Riziko vzniku přívalové povodně je pak vyobrazeno přímo v mapové
aplikaci barevnou škálou: bez označení – bez rizika nebo zanedbatelné
riziko; žlutá – malé až střední riziko, hnědá – vysoké riziko, červená – velmi
vysoké riziko. Podrobnou mapovou aplikaci naleznete nejsnáze také
z portálu ČHMÚ: bit.ly/rizikopovodně.
Údaje o množství spadlých srážek v nejbližší měřicí stanici Praha-Ďáblice
(stanice HMP) včetně indexu nasycení půdy jsou dostupné online
(s minimálním zpožděním) na adrese: bit.ly/spadlésrážky.
Jaké chystáme další kroky?
Požadavky na zachycování dešťové vody, zpomalení jejího odtoku,
zadržení, vsakování do půdy i možné způsoby využití se nevyhnou žádným
stavebníkům. To vyplývá jak z nutnosti hospodaření s dešťovou vodou, tak
z podmínek vyplývajících z výše uvedeného vodního zákona.
Pokračujeme v jednání s PVS a přípravě jednotlivých investičních kroků
na straně hl. města Prahy, které by měly vést ke snížení dopadů prudkých
srážek přímo v ulicích Ďáblic.
Během let 2020 a 2021 bude dokončován digitální povodňový plán
v rámci jednotného celopražského systému, který bude zveřejněn na našich
webových stránkách včetně propojení na Portál ČHMÚ a jeho mapové
aplikace.
Letos v říjnu navíc čeká naši městskou část ze zákona nutná povodňová
prohlídka se správcem Povodí Labe, a. s. Majitele pozemků v korytu potoka
a na jeho březích budeme po prázdninách individuálně informovat
o přípravách na tuto akci.
Jan Hrdlička (ĎZ 06/2020)
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Chceme Ďáblice krásné, zelené, zdravé
Na jaře se mnohé části Ďáblic dočkaly nové zeleně v podobě keřů
a různých druhů stromů. Jednou z osob, která za výsadbou stála, je
Markéta Pešičková, jejíž povolání je autorizovaný krajinářský architekt. Paní
Pešičková nám vysvětlila, proč se stromy vysazovaly i v blízkosti lesa,
prozradila oblasti pro další část výsadby a pozastavila se nad vandaly, kteří
některé rostliny poničili či zničili úplně.
Jak jste se dostala do Ďáblic?
Bydlím nedaleko, takže jsem skoro „místní“ služba, což myslím plně
zapadá do ekologického smýšlení vedení ďáblické radnice :-). Před několika
lety realizovala firma mého manžela park u Vlny. Při té příležitosti jsme se
seznámili s panem starostou a zjistili, že náš pohled na svět, životní
prostředí i životní prostor v sídle vnímáme hodně podobně. Postupně se
z toho vyvinula spolupráce, jejíž dílčí výsledky jsou již v Ďáblicích vidět.
Jste spokojena s kvalitou výsadby?
Výsadbu prováděly dvě firmy, s jednou jsem byla spokojená moc,
s druhou méně, ale celkový výsledek je za mě uspokojivý a stromy vypadají
životaschopně. Některé budou ještě vyměněny na podzim (vícekmeny
místo zavětvených soliter apod).
Jaké další lokality pro výsadbu spolu s vedením MČ připravujete a proč?
Prozatím vytipované lokality pro podzimní výsadbu prý jsou: parčík
Ďáblická, prostor kolem úřadu MČ, hřbitov a jeho okolí, školní zahrada,
lokální výsadba vzrostlých keřů.
Ano, připravujeme tyto lokality a ještě několik dílčích dosadeb
(u hvězdárny apod.), ve výhledu je i arboretum... Proč? Vzrostlá zeleň
představuje nejlevnější klimatizaci, lapač prachu a hluku, vytváří zdravý
prostor pro život. Benefity zeleně v sídle by vydaly na vlastní článek. Cílem
je vytvořit Ďáblice zelené, krásné, zdravé a uživatelsky příjemné.
Proč se sázely stromky a keře na hranici lesa u Ďáblického háje a ne
doprostřed?
Les je hospodářská plocha, která může být kdykoliv odtěžena (tedy
v intencích lesního hospodářského plánu). Hospodářský les má také často
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dost produkční charakter, tj. není přirozený – monokultura, bez
přechodových společenstev. Pokud si vybavíte přirozený les v krajině, jeho
kraj je smíšený, tvořený směsicí stromů a keřů, které jednak chrání „interiér
lesa“ (například před větrnými kalamitami – vytváří ochranný plášť), jednak
poskytuje útočiště drobným živočichům, ptactvu, hmyzu, skýtá jim potravu.
A v „našem“ případě vytvoří koridor, který by mohl fungovat nezávisle na
hospodaření v lese. Pokud dojde k odtěžení, zůstane alespoň tento
přechodový prvek, za ním pak zas pomalu poroste les, doufejme, že
nemonokulturní, ale smíšený a převážně listnatý.
Proč se stromy vysazovaly tak blízko lesa (koridor podél pěšiny z Květnové
ke hvězdárně, na konci louky u hvězdárny)? Některé stromy jsou přímo pod
větvemi stávajících dubů.
I tady jde o okraj lesa, důvody jsou tedy stejné. V tomto prostoru je
navíc limit inženýrských sítí, takže jiné varianty výsadeb nebyly příliš možné
(například alej podél pěšiny k hvězdárně).
Proč se sázely tak velké stromy? Muselo to být drahé oproti menším
a mladším stromkům.
Velikost stromů vychází z dotačního programu, ze kterého byly výsadby
financovány. Domnívám se, že pro dané prostředí se jedná o optimální
velikost. Už jsou to stromy, které budou hned od začátku částečně plnit své
funkce a snad i respekt. Vysazená velikost dle mého názoru není pro
městské prostředí nadstandardní ani přehnaně drahá.
Na jaře bylo vysazeno 31 druhů stromů. Co rozhodovalo o jejich výběru
a umístění?
Při výběru stromů zohledňujeme vždy několik kritérií. Pokud je to
možné, navrhujeme druhy domácí, exoty používáme v místech, kde by
domácí dřeviny neobstály nebo nás k tomu vedou jiné zásadní důvody
(např. historické vazby nebo jiné požadované charakteristiky). Dále
zohledňujeme charakter lokality, do které se snažíme doslova „nacítit“
a respektovat její „náladu“. Situování výsadeb je podobný proces – tvoříme
jimi prostor, takže respektujeme dané místo a jen se ho snažíme
dokomponovat. Velkým limitem nám však jsou inženýrské sítě, řada
výsadeb díky jejich existenci nebyla vůbec realizována, anebo byla trasám
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sítí přizpůsobena. Například v Ďáblické ulici nejde vysadit ani strom, uvnitř
zástavby jsou místa doslova prošpikovaná dráty a trubkami.
Co byste vzkázala vandalům, kteří nad hvězdárnou novou výsadbu
poškodili?
Těžko říct, zda jsou argumenty, které by dolehly k vandalskému uchu.
Nejsem schopna vhledu do mentality ničitele. Vše, co mě napadá, jako
ohleduplnost, živý organismus, naše budoucnost, trestný čin, karma... Vše
po takových lidech asi jen steče a asi je spíš pobaví, než přesvědčí. Ubližují
tím sami sobě, ale je otázka, zda to někdy pochopí.
Doslechli jsme se, že nechcete navrhnout „vánoční smrček“ před radnici.
Zajímal by nás důvod.
Vánoční strom je velké téma. Já osobně tento prvek jako živý a rostoucí
ráda nemám, parafrázuji v této souvislosti vždy citát pana Wericha:
„Jedenáct měsíců v roce ten strom lže...“ Jeho tradice je vlastně velmi
mladá (cca 100 let), jehličnan se navíc do převážné většiny sídel naprosto
nehodí (klima, charakter sídla, tradiční vegetace), ani se mu ve většině sídel
příliš nedaří. Tak jako si Pražané nevysadí smrk na Staroměstském náměstí,
stejně tak by si ho mohli odpustit obyvatelé menších sídel. Nicméně chápu,
že před Vánocemi tyto argumenty pozbývají na síle a každoroční obětina
v podobě živého smrku není slučitelná s ekologickým nastavením ďáblické
radnice, což respektuji, a proto hledám pro strom místo, které by bylo
nejmenším zlem v tomto zadání.
red (ĎZ 07–08/2020)
„Rekordní“ déšť
aneb voda byla tam, kde ještě nikdy nebyla
V posledních dvou číslech jsme psali o bleskových povodních – zda a jak
nás postihují, kde získat informace, že se podobný jev dá očekávat. Na vše
se ale opravdu připravit nelze, což nám příroda opět ukázala plnou silou.
V pátek 14. srpna přes Česko přešla bouřková fronta a přinesla zejména
pro Prahu vydatný déšť:
* Silné bouřky zasáhly celou Prahu a nad Ďáblicemi se nakonec
bouřkový mrak téměř zastavil.
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* Podle ČHMÚ spadlo v Ďáblicích 70,3 mm srážek, nejvíce na celém
území Prahy. Jednalo se o druhou nejvyšší naměřenou hodnotu v celé
České republice. A to za pouhé dvě hodiny! Během jedné hodiny dokonce
napršelo téměř 65 mm srážek, tj. 6,5 cm na každý metr čtvereční za hodinu,
což znamená, že na každý čtverec o rozměrech 4 m x 4 m dopadl
v Ďáblicích za dvě hodiny 1 m3 vody!
* Bouřky způsobily výpadky proudu na železniční trati mezi Smíchovem
a Radotínem.
* Pražští hasiči vyjížděli k více než padesáti nahlášeným událostem.
Prováděli převážně odčerpávání vody ze sklepů a lagun na silnicích.
* Svědci nahlásili, že po ohlušující ráně a otřesu domu začala z vozovky
(Ďáblická v křižovatce s Hoříneckou) tryskat voda... Blesk praštil
pravděpodobně do kovového krytu uzávěru vody ve vozovce. A od
pronikající vody byl „zespodu“ roztržen živičný kryt vozovky.
* Voda ze školní zahrady nestačila odtékat a přes těsnění dveří natekla
do dvou prvních tříd ZŠ, které již byly připraveny pro příchod prvňáčků. Díky
obětavosti zaměstnanců školy i jejich rodinných příslušníků a pochopení
stavební firmy se podařilo obě třídy uvést do provozuschopného stavu před
zahájením školního roku!
* Bohužel, deštěm naředěnými splaškami byl opět vytopen dům pana
Haleše – stanice Svazu ochrany přírody v Kokořínské ulici. Upozorňujeme
všechny občany, ať si prověří napojení dešťové kanalizace ze střech
a zpevněných ploch kolem domu. Je nelegální vypouštět dešťové vody do
splaškové kanalizace!
* Manželé Šubertovi nám napsali: Přestože máme výše položený dům,
déšť nám zatopil podsklepení domu a poničil mnoho věcí. Po návratu
z dovolené nás tak doma čekala několikahodinová práce vyklízení
a vysoušení zatopených prostor.
Podobných příspěvků jsme na úřadě obdrželi mnoho. Ať od obyvatel,
kteří bydlí přímo podél ulic Šenovská – U Parkánu a Ďáblická, na kterých
kanalizace nestačí odvádět přívaly vody z komunikací a ze střech
sousedních domů, tak i od spoluobčanů, kterým dešťová voda zaplavila
jejich zahrady, dvorky a odtud byty, sklepy, garáže.
Vyzýváme proto spoluobčany, kteří by chtěli poskytnout fotografie či
zaznamenaná videa z pátku 14. 8., aby informovali náš úřad. Jednak pro

31

účely kroniky městské části, jednak bychom chtěli situaci lépe zmapovat a
podpořit prioritu pro navržené úpravy dešťové kanalizace v Ďáblicích.
Rád bych ještě doplnil několik informací, kvůli kterým jsme jako vedení
městské části z různých stran konfrontováni a které netajíme…, aby si
čtenáři mohli udělat sami představu o snadnosti řešení známých problémů:
- Během května jsme zahájili jednání s magistrátem, Pražskou
vodohospodářskou společností a Rytířským řádem Křižovníků s červenou
hvězdou o možnostech přepojení dešťové kanalizace v ulici U Parkánu
a napojení a využití „retenčního prostoru“ rybníka Parkánu. O výsledku
budeme informovat.
- Se správcem potoka, Povodí Labe, a. s., jsem začal komunikovat
osobně během loňského roku, i díky iniciativě pana Prokeše ml. Od té doby
provedli pracovníci Povodí Labe, a. s., již dvě prohlídky toku. A na 22. října
2020 je dlouho plánovaný termín pro „oficiální“ povodňovou prohlídku
toku Mratínského potoka na katastru naší městské části.
- Přibližně před 25 lety nebyl majetkoprávně dořešen převod vodního
díla pod Cínoveckou včetně trubního obchvatu Blat po vybudování
Cínovecké ulice. Mezitím byly pozemky pod vlastním objektem cca
5 m x 100 m dokonce vydány křižovníkům, a vznikl poměrně složitý
majetkoprávní problém, který je třeba začít postupně rozmotávat. Společně
se současným vedením hl. m. Prahy se snažíme najít řešení tak, aby byla
„určena“ správa tohoto objektu. Řešení existuje a postupujeme tímto
směrem. Pokud ví někdo o jiném, prosím, ozvěte se mi.
Ale – a to je podstatné pro funkci tohoto objektu – od loňska zajišťují
ďábličtí dobrovolní hasiči pravidelné prohlídky a čistí česla u nátoku do
trubního obchvatu. Naposledy to dělali týden před povodní a dva dny po
povodni!
Ale co dělat, když je v korytu vody tolik, že voda přetéká i půl metru nad
česly tak, jako tomu bylo v pátek 14. 8.? Mimochodem, byli bychom vděční
za jakékoliv obrázky tohoto stavu, pokud se to někomu podařilo zachytit.
Hasiči neměli z pochopitelných důvodů čas fotit.
- Postižený dům rodiny Prokešových stojí na Blatech přímo
u Mratínského potoka na hranici záplavového pásma „5leté vody“. To
znamená, že toto území bývá přirozeně zaplavováno pravidelně každých
pět let. Současná rozloha záplavového území byla stanovena
v devadesátých letech minulého století a je zakotvena v územním plánu.
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V současnosti je záplavové území přepočítáno, ale podle neoficiálních
výstupů není v této oblasti žádná změna rozlohy území.
Tato čerstvá zkušenost může paradoxně pomoci posunout některá
jednání blíže k cíli. Ale nezapomínejme, že s přírodou bojovat nelze! V pátek
14. 8. to svým rozsahem byl neočekávaný a podle pamětníků nevídaný
příval vody!
Jan Hrdlička (ĎZ 09/2020)
Nová pravidla pro poskytování příspěvku na hospodaření
s dešťovou vodou
Jedním ze základních předpokladů k lepší motivaci majitelů rodinných
a bytových domů, aby se začali zamýšlet nad vybudováním systémů, které
začnou zachycovat dešťovou vodu ze střech a ze zpevněných ploch v místě
spadu na vlastních pozemcích s možností dalšího využití, bylo nastavení
právního a ekonomického rámce, z kterého bude možné poskytnout
příspěvek ze strany městské části bez ohledu na podporu z programu
Státního fondu životního prostředí – Dešťovka (bit.ly/dotaceD).
Základní informace o podpoře ze strany městské části včetně celé
schválené směrnice, formuláře pro podání žádosti a textu smlouvy
o případném poskytnutí příspěvku naleznete na našich webových stránkách
bit.ly/st_akce, pod záměrem NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU.
Stručně o způsobu podpory projektů
- Mělo by se jednat o nově budované systémy pro zachycování dešťových
vod.
- Podzemní či nadzemní napevno vybudované akumulační nádrže by měly
mít objem min 3 m3.
- K žádosti o podporu musí být podána kopie výpisu z katastru nemovitostí
a zjednodušená projektová dokumentace (nákres, schéma).
- Po schválení záměru Radou bude s žadatelem sepsána smlouva
o poskytnutí příspěvku ve výši 20 tisíc Kč. Tento příspěvek bude vyplacen po
fyzické kontrole dokončených stavebních a instalačních prací.
Jan Hrdlička (ĎZ 11/2020)
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Povodňová prohlídka Mratínského (Červenomlýnského) potoka
Ve čtvrtek 22. 10. 2020 proběhla plánovaná prohlídka toku Mratínského
potoka. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu se z důvodu interních
směrnic během nouzového stavu a omezení kontaktů omluvili zástupci
Povodí Labe, příslušného vodoprávního úřadu a odborů magistrátu, ale
vlastní prohlídku jsme rušit nechtěli. Již jednou byla z důvodu nouzového
stavu na jaře přesunuta. Shodnout se na termínu prohlídky trvalo dlouho,
způsob oznámení a všech formálních pravidel jsme se snažili dodržet. A tak,
vědomi si povinnosti dodržovat rozestupy, s dezinfekcí při ruce a s rouškami
na obličejích jsme nazuli holinky a vyrazili.
Prohlídka nakonec trvala přes tři hodiny. Byla rozdělena na dvě části
a prošli jsme potok v celé jeho délce, tj. od km 15,25 pod nádrží Ohrada
nad ulicí Ďáblickou až po km 13,75, kde za mostem pro ulici Červený Mlýn
vytéká potok z našeho katastru. Obou částí prohlídky se zúčastnilo 21
účastníků, většinou z řad pozvaných majitelů pozemků, přes které potok
vede, a vzhledem k aktuálnosti tématu po srpnové bleskové povodni se
zúčastnili také čtyři zastupitelé včetně mě.
Nálezy z prohlídky budou zpracovány do záznamu včetně
fotodokumentace a zpřístupněny na webu městské části. Již nyní je jasné,
že nás čeká spousta práce se zpracováním výsledků prohlídky i se
zahájením následných kroků s využitím zjištěných skutečností během
prohlídky:
- vyčištění koryta zejména v úsecích Ďáblická–Chřibská (staré větve, spadlé
stromy);
- posílení argumentace k našemu již adresovanému požadavku na zajištění
správy multifunkčního objektu, prověření zúžení profilu koryta pod
soutokem potoka s jeho pravým přítokem V Topolech (v této souvislosti
uvádím, že multifunkční objekt byl opět čistý bez naplavenin díky našim
hasičům);
- iniciace prověření zúžení profilu koryta potoka pod jeho soutokem
s pravým přítokem V Topolech;
- vyčištění koryta od výtoku trubního obchvatu Blat a v okolí přítoku zpět do
koryta potoka.
Dále byly zjištěny tři černé skládky, v rámci jedné z nich i rozsáhlé, nyní
zdánlivě opuštěné tábořiště bezdomovců.
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Děkujeme ještě jednou touto cestou všem občanům za zpřístupnění
jejich pozemků a za aktivní podněty ke stávajícímu stavu potoka a jeho
okolí.
Příští rok zcela jistě budeme prohlídku organizovat znovu.
Jan Hrdlička (ĎZ 11/2020)
Zahájeno posuzování vlivu stavby na životní prostředí a zdraví
obyvatel
Dálniční okruh kolem Ďáblic?
Minule jsme informovali o zahájeném řízení na posouzení vlivů záměru
„D0 stavba 520, Březiněves–Satalice“ na životní prostředí dle nařízení
zákona č. 100/2001 Sb., tzv. „zákona EIA“. Již v minulém roce, kdy běželo
podobné zjišťovací řízení pro úseky „D0, stavba 518 Ruzyně–Suchdol“ a
„D0, stavba 519 Suchdol–Březiněves“, podávala naše městská část
připomínky ke stavbě, která výrazně ovlivní životní podmínky pro obyvatele
Ďáblic. Nejvíce kvůli tomu, že na území Ďáblic je plánována kromě trasy
dálnice (3+3 pruhy) i největší křižovatka celé severní části pražského
dálničního okruhu. Křižovatka je nazvaná MUK Březiněves zřejmě proto,
aby nás to v Ďáblicích nevyděsilo, protože křižovatka a její jednotlivé
nájezdy, rampy a související objekty leží z 95 % na území Ďáblic! A vše je mj.
odvodněno do Mratínského potoka. Oproti minulému roku jsme pro
analýzu uvažovaného záměru přizvali na pomoc a konzultace řadu
odborníků na jednotlivé oblasti životního prostředí, protože výsledky
zjišťovacího řízení hodláme uplatňovat nejen pro řízení EIA.
Stanovisko městské části se skládá celkem z 21 kapitol, které by se daly
shrnout do několika základních oblastí:
Požadavek na posouzení variant prosazovaného návrhu úseků 518, 519
a 520 s variantou od Ďáblic vzdálenější Regionální trasy, která byla letos
podle zadání sdružení okolních městských částí a středočeských obcí
autorizovaným dopravním inženýrem Strnadem a dopravní projekční
kanceláří aktualizována. Pro úsek 520 byly předloženy tři varianty trasy, ale
ve skutečnosti se jedná jen o tři výškové varianty ve shodné trase.
Magistrát hl. m. Prahy podporuje tzv. tunelovou variantu, jejíž zahloubené
části se ale nenacházejí na katastru Ďáblic a problematika mimoúrovňové
křižovatky je tedy pro nás zásadní a neměnná ve všech provedeních stavby.
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Dáváme i požadavek na zahrnutí křižovatky MUK Březiněves do
posuzování obou úseků, tedy staveb 519 a 520, aby nedošlo k opomenutí
některých aspektů, které křižovatka spojující oba úseky s dálnicí D8 přinese
svému okolí.
1. Zdroje hluku, znečištění ovzduší, vod a ostatních složek prostředí:
Požadavky týkající se plánovaného nárůstu dopravy a jeho dopadu na celé
spektrum vlivů na životní prostředí a zdraví člověka: znečištění ovzduší, vliv
na hlukové zatížení, na veřejné zdraví, na přírodu a krajinu, na půdní fond,
na podzemní a povrchové vody, na klima, na světelné znečištění.
Nenechme se mýlit informacemi o plánovaném mírném poklesu intenzit
dopravy v roce 2030 na ulici Cínovecká (D8) na cca 90 tisíc vozidel za den.
V tom okamžiku by totiž mělo po dálničním okruhu „za skládkou“ jezdit
dalších cca 90 tisíc vozidel!
2. Ochrana proti hluku: Speciální pozornost věnoval náš odborný tým
otázkám hluku. V kapitole jsou formulovány jasné požadavky na ochranu
proti šíření hluku na Cínovecké. Požadavky aplikované na vlastní dálniční
okruh a jeho plánované stavby požadujeme zohlednit i na ulici Cínoveckou
a na přemostění Cínovecká/Kbelská, kudy má stále jezdit i po zprovoznění
celé severní části obchvatu cca 90 tisíc vozidel, i když podíl těch
nejhlučnějších se má údajně snížit (tranzit nákladních vozidel).
3. Ochrana povrchových a podzemních vod: Rozsáhlá pozornost byla
věnována podnětům v oblasti vlivu na podzemní a povrchové vody.
Vzhledem k přetížení všech stávajících staveb souvisejících s odvodněním
Cínovecké a kapacitou Mratínského potoka je to požadavek naprosto
zásadní. Pro nový úsek dálnice a křižovatku MUK Březiněves je navržena na
katastru Ďáblic velká retenční nádrž, kterou mají být vody pomalu
vypouštěny do Mratínského potoka v místě před mostkem u Červeného
mlýnku. Požadujeme přezkum výpočtů a s uvažováním intenzity deště
p=0,05 (tj. s opakováním jednou za dvacet let) s posouzením stavů při
průtoku „stoleté vody“. Dále požadujeme dobudování retencí na přítocích
dešťové kanalizace do Mratínského potoka z obou směrů. V této souvislosti
požadujeme vyprojektovat přesměrování stávajících odvodňovacích stok
Cínovecké do nově plánované retenční nádrže a tím úměrně navýšit její
kapacitu. Našimi požadavky je i prověření kapacity a funkce stávající nádrže
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pod Cínoveckou a obtoku Blat. Požadujeme zpracování nové detailní
hydrotechnické studie (na náklady investora!). Ta by měla v další fázi
posuzování naznačit mnohé o stávající kapacitě a funkci těchto objektů.
4. MUK Březiněves: Nemalý zájem ze strany MČ Ďáblice vyvolalo již dříve
navržené dopravní řešení křižovatky MUK Březiněves, se kterým nelze
souhlasit s ohledem na přivedení značné dopravní zátěže do oblasti
křižovatky Ďáblická/Kostelecká.
Celé vyjádření městské části včetně příloh je k nahlédnutí na webových
stránkách na webu dablice.cz.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem majitelům pozemků,
obyvatelům Ďáblic, kteří se vyjadřovali k návrhu severních úseků dálničního
okruhu samostatně nebo prostřednictvím různých spolků.
Vyhodnocení připomínek očekáváme během cca 6 měsíců (čeká se
několik tisíců podnětů). Následné detailní posuzování vlivu záměru stavby
D0, úseku 520, se dá očekávat v horizontu 2–3 let.
Miloš Růžička, Jan Hrdlička (ĎZ 12/2020)
Zahájení výstavby obytného souboru Pod hvězdárnou
V souvislosti s viditelným oplocením prostoru pro výstavbu obytného
souboru Pod hvězdárnou jsme byli investorem, společností M Ďáblická,
s. r. o., informováni o plánovaném průběhu výstavby.
Stavbu bude provádět společnost EKVATOR - RN, s. r. o. – kontakty na
společnost a stavbyvedoucího budou uvedeny na informační tabuli.
Vjezd na staveniště bude z ulice Kučerové, cca 30 m pod napojením na
Hřenskou.
Po provedení oplocení a ochrany stávajících dvou stromů, které budou
zachovány na původních pozicích, by měly v závislosti na klimatických
podmínkách následovat:
- osazení provizorního dopravního značení;
- skrývka ornice z celého pozemku;
- doplnění dopravního značení dle rozhodnutí Policie ČR;
- přesazení stávajících stromů podél Květnové;
- návoz zařízení staveniště, příprava staveništní komunikace uvnitř
areálu, usazení kamerového systému v prostoru staveniště;
- vybudování staveništních přípojek médií přes komunikaci Kučerové;
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- archeologický průzkum;
- přeložky a zásahy do komunikací budou prováděny až v roce 2021 dle
klimatických podmínek. Termíny záborů budou upřesněny. První bude
přeložka vodovodního řadu do ulice Květnová.
- Stanoviště tříděného odpadu bude dočasně přemístěno z ulice
K náměstí do zálivu u ulice Hřenská do té doby, než bude vybudováno
stanoviště u křižovatky ulice Kučerové (bez nádoby na sklo).
Výstavba všech 24 domků by měla být dokončena do léta 2022. Po
investorovi požadujeme, aby postupně informoval jak nás, tak dotčené
sousedy v oblasti staveniště o plánovaných činnostech.
Touto cestou vyzýváme všechny spoluobčany, kteří chtějí být
informováni SMS zprávami (nejen) o uzavírkách v této oblasti, aby se
přihlásili do systému Mobilní rozhlas (prahadablice.mobilnirozhlas.cz), který
bude městská část pro komunikaci důležitých termínů a informací
o průběhu stavby využívat.
Jan Hrdlička (ĎZ 12/2020)
Nová retenční nádrž nad ulicí Statková
V těchto dnech probíhá v areálu bývalých Spojů výstavba betonové
retenční nádrže o objemu 563 m3!, do které bude svedena dešťová voda
z komunikací areálu bytových a řadových domů, které buduje společnost
Doma-je doma, s. r. o., a retenční stoky o objemu cca 85 m3, do které bude
sváděna voda z přilehlé části ulice Šenovská.
Celkem tedy bude zachycováno přímo v místě spadu cca 650 m3, které
během přívalových dešťů stékaly po Statkové a Šenovské do spodní části
Ďáblic.
Půjde o první konkrétní realizaci zlepšení stávajícího stavu odvodnění
dešťových vod v této části Ďáblic, které se podařilo vedení městské části
dojednat s investorem celé akce.
Kromě výše zmíněných objemů bude mít každý vybudovaný objekt
i každý řadový domek vlastní retenční nádrž na dešťové vody dle schválené
dokumentace. Další část případných srážek bude sváděna přímo ke
kořenům stromů, které budou vysázeny podél všech komunikací a na všech
veřejných zelených plochách. Důležité bude také ochranné opatření na
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horním konci ulice Statková, které zamezí stékání vody a splavování kamení
z polí a polní cesty v této severovýchodní okrajové části Ďáblic.
Jan Hrdlička (ĎZ 12/2020)
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8. Výstavba
Sešli jsme se kvůli výstavbě
Příprava výstavby obytného souboru v bývalém areálu Vegacom (Spojů)
dospěla do fáze stavebních řízení pro jednotlivé objekty.
Vzhledem k faktu, že Spolek pro Ďáblice nebyl letos v květnu uznán
stavebním úřadem jako účastník stavebních řízení pro tento záměr (poté,
co nebyl opakovaně uznán ani jako účastník předchozího územního řízení),
zorganizoval starosta M. Růžička informační schůzku mezi zástupci spolku
a investorem, společností Doma je doma, s. r. o., s cílem zajistit přímé
zodpovězení technických otázek ze strany vedení spolku a předání
případných připomínek vedení městské části.
Improvizované schůzky se kromě pozvaného vedení spolku účastnilo
i několik dalších zájemců o tento projekt. A vzhledem k významu a rozsahu
naplánovaných staveb pro odvod dešťových vod v Ďáblicích jsme vyzvali
investora, aby jednoduše hlavní prvky, které jsou od počátku projektu
vyžadovány a do projektu začleněny, popsal i širší veřejnosti žijící
v Ďáblicích.
Jan Hrdlička (ĎZ 06/2020)
Výstavba projektu Evergreen v areálu Spojů
Hospodaření s dešťovou vodou je palčivým problémem dnešní doby
a zdá se, že do budoucna nás lepší klimatické podmínky nečekají. Současně
je odvod dešťové vody ze stále častějších přívalových lijáků v Ďáblicích
dlouhodobým problémem. Proto jsme se v návaznosti na opakované
dotazy veřejnosti rozhodli sepsat základní informace o hospodárném
nakládání s dešťovou vodou v projektu Evergreen a popsat kroky, které
činíme pro zlepšení environmentální a záplavové situace.
Výstavba v Ďáblicích je založená na jemnozrnných spraších, které
neumožnují vsakování vody, ale při deštích rozbředají a mohou způsobit
popraskání domů. Proto je v Ďáblicích dešťová voda tradičně svedená na
vozovku a odtud do dešťové kanalizace. Toto řešení ale v dnešní době, kdy
se častěji střídají prudké a vydatnější deště s obdobími sucha, již nestačí
a vede k lokálním bleskovým povodním.
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Projekt Evergreen v první řadě přináší oproti stávajícímu stavu násobné
množství stromů, zeleně a parčíků, které pomohou zadržovat vodu
přirozeně. Tím se zároveň sníží rozsah zastavěných ploch, ze kterých stékala
voda dál do Ďáblic. Voda z vozovek bude v projektu Evergreen v první řadě
svedena ke kořenům hustě vysázených stromů do speciálně
strukturovaného substrátu. Substrát je navržený tak, aby zadržel vodu
a současně filtroval sůl z vozovek. Strukturální substrát je dále doplněn
o drenáž zabraňující případnému uhnívání kořenů při dlouhodobé vlhkosti.
Dešťová voda ze střech domů bude v první řadě svedena do
podzemních akumulačních nádrží o objemu minimálně pěti zahradních
sudů u každého jednotlivého domu. Ty pak budou v období sucha využívány
k zalévání zahrádek. Dešťovou vodu, která se v projektu neudrží přirozeně
v akumulačních nádržích ani u jednotlivých domů, budeme zachycovat
v podzemní retenční nádrži o objemu 500 m3. Tato retenční nádrž je
navržena od počátku v návaznosti na požadavky městské části PrahaĎáblice tak, aby nedocházelo k žádnému zatížení okolí dešťovou vodou od
nás.
Teprve naplní-li dešťová voda akumulační a retenční nádrže, bude
odváděna kontrolovaně do dešťové kanalizace. Systém zadržování vody
navíc nepředstavuje ekonomickou zátěž pro MČ Ďáblice, protože menší
nádrže jsou ve správě vlastníků jednotlivých domů a velkou retenční nádrž
převezme do správy Pražská vodohospodářská společnost, a. s.
Zatím posledním prvkem systému budou zelené střechy. V první etapě
na vybraných domech otestujeme, zda kombinace zelené střechy
a akumulační nádrže dává smysl. Máme obavu, že při slabých srážkách, kdy
se zalévání v zahradách hodí, většinu deště spotřebuje zelená střecha
a nádrž bude zůstávat prázdná.
Na závěr bychom rádi poděkovali za trpělivost všem, které právě
probíhající demolice v areálu omezují. Děláme vše pro to, aby se
z brownfieldu bývalých Spojů stala co nejdříve součást Ďáblic.
Ing. arch. Lukáš Kohl (ĎZ 06/2020)
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Dětská hřiště
Na dětském hřišti U Prefy došlo k velké změně. Místo původní lanovky,
která již nesplňovala požadavky na bezpečný provoz a případná oprava by
byla nerentabilní, zde máme novou sestavu síťových a lanových prvků
určených pro děti od dvou let. Zakázka byla na základě výběrového řízení
zadána firmě Berger - Huck, s. r. o. Zároveň byla provedena vstupní
odborná technická kontrola, vše splňuje bezpečnostní normy. Kolem
vedlejší asfaltové plochy využívané k hraní fotbalu, výuce ježdění na kole či
na bruslích byly vyměněny mantinely, natřeno zábradlí, plocha byla
vyčištěna od náletů. Ještě bude opět nainstalován basketbalový koš, snad
vydrží déle než jeho předchůdci – jeden byl zničen zhruba po měsíci, druhý
pak ukraden. V plánu je pořízení dalších laviček.
Jen je škoda, že se nám často nabídne pohled na neskutečné množství
poházeného odpadu po konzumaci potravin a alkoholu kolem stolu
s lavičkami, přitom hned vedle je odpadkový koš, nehledě na to, že alkohol
na dětském hřišti nemá co dělat. Tento problém řešíme s městskou policií,
která se zaměří na častější kontroly tohoto prostoru.
Na hřišti v Červencové je opraven celý plot, kde byly vyměněny
polámané plaňky (včetně těch, se kterými se původně nepočítalo, kdy
někdo, komu zřejmě vadí žlutá barva, těsně před rekonstrukcí systematicky
všechny žluté plaňky vylámal) a poté byl na všech proveden nový nátěr.
Rovněž byl obnoven nátěr herních prvků, laviček, odpadkového koše.
Na hřišti u Kostelecké byly upraveny dopadové plochy kolem herních
prvků a navezen nový písek. Ještě letos budou na tomto hřišti a na
Koníčkově náměstí vyměněna za nová dvě pružinová houpadla.
Mrzí nás, že naše snaha o postupné zvelebování hřišť a jejich údržba je
čím dál častěji zmařena vandalismem…
Odbor vnitřní správy ÚMČ (ĎZ 06/2020)
Nový orientační systém
Pro lepší orientaci v Ďáblicích začala v červnu instalace orientačního
systému, který upozorní nejen řidiče, ale i obyvatele na důležitá místa, ať už
se jedná např. o úřad při vyřizování různých záležitostí, historickou
památku, nebo sportoviště. Instalace by měla být dokončena v červenci.
Odbor vnitřní správy ÚMČ (ĎZ 06/2020)
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Nové zkušební kontejnerové stání
V měsíci květnu bylo v ulici Humenecká instalováno nové zkušební
kontejnerové stání od společnosti ASACONT, s. r. o. Jedná se o jednoduchý
stavebnicový systém. Umístění jednotlivých kontejnerů zabraňuje
samovolnému pohybu. Celé stání je doplněno o zadní i boční zástěny.
Během instalace došlo současně i k rozšíření plochy včetně úpravy zeleně.
Pokud se systém osvědčí, bude použit i na dalších stanovištích.
Odbor vnitřní správy ÚMČ (ĎZ 06/2020)
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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
ANGIOCHIRURGIE – MUDr. Tomáš Kneifl
Fyzioterapie Ďáblice – Mgr. Ludmila Chasáková
Zubní ordinace: MDDr. Jiří Procházka
Zubní chirurgie – MUDr. Jiří Skalický
Stomatologická ordinace se zubní laboratoří – OK Dental Clinic s. r. o.
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze

Rozpočet sociální komise pro rok 2020 byl významně navýšen
Sociální komise je i letos připravena financovat nejrůznější aktivity
seniorů. Ve stejném režimu jako v minulém roce poběží kurzy pro seniory.
Dále se senioři mohou těšit na tři velké oslavy s hudbou v sále (MDŽ,
Mezinárodní den seniorů a Vánoční posezení). Pojedeme opět na dva
výlety, novinkou však je, že na výlet s námi mohou jet i ďábličtí vozíčkáři.
Sociální komise bude ze svého rozpočtu i nadále přispívat na plavenky,
nově i na pedikúru. Ďáblickým seniorkám a seniorům, kteří letos oslaví své
narozeniny – 80., 85., 90. a více – pogratulujeme za přítomnosti pana
starosty několikrát v roce. Sociální komise bude nově financovat klub
Šikovné ruce, který během roku povede nejrůznější rukodělné aktivity.
Senioři, kteří si nechávají dovážet obědy od Diakonie, mohou i letos počítat
s tím, že jim bude přispíváno 10 Kč na každý oběd.
Díky navýšení rozpočtu zřídila sociální komise také tzv. sociální fond,
v němž jsou uloženy finanční prostředky určené na pomoc občanům, kteří
se ocitnou v tíživé životní situaci.
Simona Dvořáková (ĎZ 02/2020)
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Činnost sociální komise v době nouzového stavu
Koronavirová pandemie a vyhlášený nouzový stav včetně veškerých
protiepidemických opatření se v posledních dvou měsících citelně dotkly
života nás všech. Stejně tak se přijaté zákazy a nařízení projevily na činnosti
sociální komise.
V prvních dnech vyhlášení nouzového stavu a nařízení povinnosti nosit
ochranu dýchacích cest jsme se soustředili na šití roušek. Naštěstí máme
v Ďáblicích šikovné dámy, které ihned sedly k šicím strojům, a tak se nám
během několika dní podařilo ušít značné množství roušek, které jsme
následně spolu s dezinfekcí ve Vlně rozdávali občanům Ďáblic. Celkem se
ušilo téměř tisíc roušek a já bych touto cestou chtěla moc poděkovat všem
„šičkám“ za jejich obětavou práci.
V prvním týdnu po vyhlášení nouzového stavu se nám také podařilo
zajistit jednorázové ústenky. Bylo to v době, kdy byly nedostatkové úplně
všude, a i my jsme jich měli jen tolik, že jsme je mohli rozdat pouze
seniorům starším 75 let v počtu jedné roušky na osobu. Zde děkuji všem
členkám sociální komise, dalším dobrovolnicím i naší sociální pracovnici
paní Vosykové za to, že tak rychle a operativně ústenky seniorům roznesly.
Zajistili jsme a pravidelně i nadále zajišťujeme potravinovou pomoc
z potravinové banky, která pomáhá především matkám samoživitelkám
a sociálně slabým rodinám. Zájemci o tuto pomoc se mohou hlásit u paní
Lydie Veselé (tel. 725 553 195).
K dobrovolnické práci v té době patřily i nákupy těm seniorům, kteří
nemohli nebo nechtěli chodit do obchodu. I zde děkuji všem, kteří takto
pomohli.
Protiepidemická opatření velmi narušila program sociální komise, který
je na jaře obvykle velmi nabitý. Museli jsme na podzim přesunout Vítání
občánků, museli jsme zrušit jarní výlet seniorů, takže se uskuteční pouze
ten podzimní. Museli jsme zrušit slavnostní gratulace jubilantům. V druhé
polovině března a po celý duben jsme se kvůli možnému ohrožení seniorů
nákazou neodvažovali přání s pozvánkou předávat jubilantům osobně,
proto jsme jim je házeli do schránek. Od začátku května opět předáváme
přání s gratulací osobně. Slavnostní gratulace s panem starostou na úřadě
se tedy taktéž přesouvají na podzim. Všechny jubilanty budeme o přesném
termínu s dostatečným předstihem informovat.

45

Samozřejmě jsme museli také pozastavit veškeré aktivizační kurzy pro
seniory – rehabilitační cvičení, jógu, cvičení zdravá záda, rukodělné aktivity
klubu Šikovných rukou, trénink paměti, keramiku. Stejně tak musel svou
činnost pozastavit i Klub seniorů. V souladu s harmonogramem rušení
vybraných omezení tyto aktivity opět rozjedeme 8. června, kdy se za
dodržování všech preventivních opatření otevřou mimo jiné sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro
všechny cílové skupiny, kromě seniorů v omezeném režimu. Do té doby
musíme přesně nastavit pravidla užívání prostor OD Ke Kinu, kde se tyto
aktivity konají, a to především z hlediska úklidu a dezinfekce.
Na závěr bych chtěla připomenout, že sociální komise po navýšení
svého rozpočtu v letošním roce disponuje tzv. sociálním fondem, v němž
jsou shromážděny prostředky určené pro občany, kteří se neočekávaně
ocitnou v tíživé životní situaci. Bohužel se již začínají množit aktivity různých
„šmejdů“, kteří zneužívají neštěstí jiných. Prosím tedy, než si od někoho
takového půjčíte peníze, obraťte se nejdříve na nás.
Zdá se, že koronavirovou nákazu v Ďáblicích i v celém Česku prozatím
zvládáme dobře. Přeji nám všem, aby tomu tak bylo i nadále a abychom se
postupně mohli všichni ve zdraví navrátit k normálnímu životu.
Simona Dvořáková (ĎZ 05/2020)
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10. Veřejný a kulturní život
Kulturní a společenské akce
Masopustní totem!
O Vánocích se mu říkalo strom nestrom, nyní je z něj koláčovník.
Seniorky z klubu Šikovných rukou začaly hned po svátcích plést
a háčkovat, takže obruče jsou nyní ověšeny 47 koláči, 18 preclíky, 2 pivy, 45
jitrnicemi a jelity, 46 buřty a 5 klobásami.
Sobotní odpoledne strávilo mnoho Ďábličáků mimo své domovy.
Masopustní průvod plný nejrůznějších masek vyrazil od Obecního domu na
pivo k restauraci Pod Hvězdárnou, na Koníčkovo náměstí, kde akrobaté
předvedli svůj um, aby se pak uličkami vrátil zpátky před radnici. Cestou se
rozdávaly koláče, babka s nůší a žebřiňákem nabízela pro zahřátí slivovičku
či víno. Největší obdiv dětí i dospělých sklidily originální masky z dílny
manželů Sládkových: Královna masopustu – dětmi nazvaná „kůň
s husolabutí“ a Smrtka.
Při masopustních hodech ve Vlně pak účastníci hodnotili letošní ročník.
Díky všem, kteří se namaskovali a zúčastnili, i těm, kteří pomáhali při
masopustních přípravách: Barboře a Janu Sládkovým, klubu Šikovné ruce,
Divadelní sekci Praha, hudebnímu sdružení Ďáblík a v neposlední řadě
pořadatelkám Simoně Dvořákové, Míše Ničové a Lucce Sandrové.
Nejzajímavější masopustní fotografie zachycené Pavlem Veselým najdete
v galerii na webu dablice.cz/fotogalerie-z-dablic.!
Hana Macháňová (ĎZ 02/2020)

Ples fotbalistů
Jedinečná akce, kde se střetává starší, střední i mladá generace, se
tvořila dlouhých jedenáct let a tento ročník měl doopravdy na kahánku. Náš
ples byl poslední, a to doslova a do písmene. Avizovali jsme, že desátý ples
je poslední, ale spokojení návštěvníci nás přemluvili, abychom přidali ještě
jedenáctý ročník. Po plese pak Bezpečnostní rada státu zakázala všechny
kulturní, společenské a další akce, takže konec. Ale k vlastnímu plesu –
vítězný tým se nemění, a tak nám k poslechu a tanci opět hrála osvědčená
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kapela Horváth Band, hudební vsuvkou, zpěvem a hrou na kytaru přispěl
náš hráč, trenér a šéftrenér mládeže Lukáš Horváth. Opět jsme do
programu plesu zařadili předtančení a po hostech minulých plesů Richardu
Krajčovi a Vlastovi Horváthovi jsme pozvali houslového virtuosa Michaela
Hejče, který je nazýván českou Vanessou-Mae. Speciální novinkou byl letos
venkovní vyhřívaný stan se stovkou fotografií ze života klubu a tyto
fotografie byly také promítány na dvou obrazovkách v sále a v přilehlé
restauraci.
Za obrovskou podporu ohledně vybavení: stoly, židle, šatna, stan,
obrazovka, osvětlení, konstrukce a oddělovací zástěny na pódium a na
zadní stěnu sálu děkujeme panu Bezuškovi ze společnosti Start Production,
vedení naší MČ za finanční podporu, dárcům tomboly – majitelky sálu,
společnost FCC, Flopp, cestovní agentura CZECH SPORT TRAVEL a Zlatnictví
Němeček. Také děkujeme prodejci automobilů Škoda Louda auto
Kolbenova 891/37, který nám věnoval první cenu, automobil Škoda Kamiq,
na víkend.
S hlavní organizátorkou Lenkou Mihálikovou a dalšími jsme se po
skončení plesu shodli na tom, že bude obtížné posunout akci někam dál
a výš. A tak po dvoudenním maratonu příprav a demontáži akce, kdy jen
vybavení pro ples přivezla tři nákladní auta, která bylo potřeba opakovaně
naložit a vyložit za pomoci deseti statečných organizátorů, zaznělo, že už
další ples pravděpodobně nezvládneme. Děkujeme všem, kteří naše plesy
v průběhu jedenácti let navštěvovali a projevovali nám přízeň!
Michal Mošnička (ĎZ 03/2020)
Třetí léto s Pupíkem
Pupík – tak se nazývá rodinný festival, který jsme letos již potřetí
organizovali v Komunitním centru Vlna. Jelikož nám počasí nepřálo,
festivalové dění se nakonec přesunulo do Obecního domu Ďáblice, kde
proběhl i výměnný bazar dětského oblečení a potřeb Swap za aktivní
mateřství.
Festivaloví návštěvníci si užili koncert kapely Dundun, Dobře naladěné
divadlo, děti si vyzkoušely bubnování, jógu i tance. Zejména rodiče pak
pobavila skvělá Markéta Śpicová s kapelou Ufonion labs, kteří celou akci ve
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velmi příjemné a uvolněné atmosféře zakončili. Tak doufejme, že za rok na
viděnou opět v zahradě!
Míša Ničová (ĎZ 09/2020)
Užili jste si Ďáblice jinak?
Letošní příběh již tradiční akce Zažít město jinak byl díky současným
okolnostem při přípravách plný změn. Ďábličtí hasiči nakonec nemohli
v rámci akce oslavit 120. výročí svého založení a my se tedy museli
rozhodnout pro mnohem komornější pojetí ZMJ v areálu komunitního
centra Vlna.
Počasí se vydařilo náramně, jako odměna po všech „covidových
komplikacích“.
Program byl rozprostřen do celé zahrady. Velký prostor měly nejrůznější
dílny a tvořivá stanoviště pro děti i dospělé, bylo i dost času pro setkání,
poslech hudby v kavárně či tanec na terase. Zažívali jsme opravdu Ďáblice
jinak. Obklopeni přírodou, uměním a přáteli. A to je, zejména v této době,
léčivé.
Chtěla bych moc poděkovat všem, kdo se na přípravách a organizaci
akce podíleli za jejich čas, energii a skvělé nápady!
Míša Ničová (ĎZ 10/2020)
Jak jsem poznal Ďáblice jinak…
Postupující ústup světové přírody a všeobecná krize životního prostředí
jsou neradostná témata pro malé Centrum ekologické výchovy na
křižovatce Kokořínské a Květnové. Ale s tím, jak se příroda stává stále
vzácnější hodnotou, si začínáme se zpožděním uvědomovat, oceňovat
a chránit to, co nám v ní ještě zbylo.
Zatímco květinky a ptáčci-zpěváčci se těšili přízni veřejnosti jaksi
spontánně a „odjakživa“, horší to bylo s plazy. Vztah člověka byl v útlém
mládí deformován pohádkami o zlém drakovi, který se živil princeznami,
a tak naši malí dráčkové, ještěrky, se pak ani u dospěláků nedočkali projevů
sympatie. Ještě mnohem horší to bylo s hady. Jako pamětník první poloviny
minulého století zjišťuji, že v tomto směru bylo možné 12. 9. zaznamenat
pravý opak toho, co pamatuji z mládí. Tenkrát patřilo k dobrému vychování
hady přímo nenávidět a chovat k nim vrozený štítivý odpor, neboť jsou
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slizcí, studení, zákeřní, uštknou jazykem… a navíc byl had jaksi vinen
vyhnáním člověka z biblického ráje.
Tento vztah se zejména ve venkovské populaci mezigeneračně zdárně
šířil procesem, který etologové nazývají imprinting, což je nevědomé
napodobování myšlení a chování rodičů dětmi. Teprve koncem minulého
století byl pak zejména v městském prostředí postupně nahrazen
objektivnějšími informacemi.
Během akce Zažít město jinak jsme mohli názorně pozorovat zejména
neplatnost dřívějšího domnělého vrozeného štítivého odporu – dítka
vyrostlá v současném prostředí objektivních informací se nemohla
přítomných krajtiček a hroznýška nabažit a neúnavně s nimi šplhala po
provazovém jehlanu, místo aby si je jakkoliv ošklivila. Také největší
reprezentant našich ekocentrálních draků – Varanus rudicollis, který se
mezi přítomnými procházel na vodítku, žádnou z přítomných princezen
nesnědl.
Takže v tomto století je nějak všechno jinak a my jsme si nic lepšího přát
nemohli. To ovšem neznamená, že bychom si s ochranou přírody
a životního prostředí měli přestat dělat starosti. K tomu slouží mimo jiné
i naše malé ekocentříčko „Poznáním k ochraně“, kde se kromě biostaničky
nachází také klubovna dvou oddílů mládeže, přednáškový a projekční sál
a prodejna i půjčovna videoprogramů na DVD, zahrádka s výběhem želviček
a bazén, kde se můžete vykoupat společně s hroznýškem či krajtičkou…
Jiří Haleš (ĎZ 10/2020)
Aktivity a akce pro děti
Dětský den a večerní zábava
Bude, nebude… ale nakonec přece jen proběhl pod názvem „Jedeme
dál…“, přestože letos měl namále. Ano – ďáblický dětský den i s večerní
zábavou!
Ještě před začátkem dětského dne odehrála svůj zápas fotbalová
školička modří proti červeným s nádherným výsledkem 6:6. Kluci za svůj
výkon dostali hezké medaile a dort ve tvaru fotbalového hřiště
s marcipánovými brankami a postavičkami v modrém a červeném od
rodinné Cukrárny Buchalovi – děkujeme za pravidelnou podporu.
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Po skončení zápasu začaly soutěže na šesti stanovištích Z pohádky do
pohádky, čtyřech sportovních stanovištích (nechyběl hokej ani velké
fotbalové šipky). Poté následovalo divadelní představení O Červené
karkulce a pak rychlý přesun dětí k hasičům na oblíbenou pěnu. Po celý
dětský den až do pozdějších večerních hodin byl dětem i dospělým zdarma
k dispozici autodrom s elektrickými autíčky, který zajistil Richard Krajčo.
Děkujeme moc.
Na dětský den navázal s převážně českými písničkami DJ Přéma,
následně zahrála ďáblická skupina Lajna.
Příprava a organizace akce byla v režii Michala Klímka a Simony
Dvořákové ze sportovní a kulturní komise MČ a samozřejmě moc děkujeme
všem dobrovolníkům, kteří se na dětském dnu podíleli a pomáhali. Asi
největší odměnou pro pořadatele byla reakce dětí, které byly v Ďáblicích na
návštěvě a náš dětský den si moc užily. Hodnotily ho jako jeden
z nejlepších! A to byl vlastně cíl celé akce.
Michal Mošnička (ĎZ 07–08/2020)
Aktivity a akce pro seniory
Čí je Praha? Naše!
Tato i jiné písně Karla Hašlera v podání kapely Pardálové zazněly v pátek
6. března odpoledne ve společenském sále Obecního domu Ďáblice. To
zhruba šedesátka seniorek a seniorů s námi slavila Mezinárodní den žen.
Oslavu zahájilo vystoupení dětí ze třídy Ptáčci naší MŠ, které pod vedením
paní učitelky Ivety Frankové předvedly, jak umějí krásně zpívat a tancovat.
A poté, co pánové starosta a místostarosta přednesli své zdravice, se již při
chutném občerstvení zpívalo, tancovalo a vzpomínalo na léta mládí až do
večerních hodin. Slavnostní atmosféru celé akce ještě pozvedla krásná
výzdoba stolů, kterou vyrobily dámy z klubu Šikovné ruce.
Jim, členkám sociální komise a všem ostatním, kteří se o zdárný průběh
celé akce zasloužili, patří můj veliký dík. Doufám, že to bylo pro všechny
příjemně strávené odpoledne a že se zase všichni sejdeme v říjnu, kdy náš
čeká oslava Mezinárodního dne seniorů.
Simona Dvořáková (ĎZ 03/2020)
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Předvánoční setkání Klubu seniorů
Přesně týden před Vánocemi si 34 členů ďáblického seniorského klubu
přišlo popřát krásné svátky a šťastný nový rok 2021. Setkání proběhlo na
otevřeném prostranství před KC Vlna a po několika měsících nedobrovolné
společenské izolace bylo skutečně radostné. Opět jsme se ujistili, že se
těšíme na pokračování naší klubové činnosti. Protože jsme byli hodní,
Ježíšek na nás nezapomněl a přinesl nám krásné společenské hry pro
chladné měsíce, knihy na tréninky paměti, ale asi největší radost nám
udělala fotokniha „Kronika klubu seniorů Ďáblice“, která zachycuje uplynulé
tři roky společných zážitků. Malé vánoční balíčky, které připravily členky
výboru, obohatily vonné pytlíčky s levandulí, které jsme v klubu společně
ušily a naplnily ještě před vyhlášením zákazu shromažďování. Sváteční
atmosféru umocnily vánoční koledy, které nám na píšťalu zahrál pan
místostarosta Jan Hrdlička a na harmoniku se hned přidala paní Myslivcová.
Moc děkujeme. Ochutnali jsme vánoční cukroví, popřáli si hlavně hodně
zdraví a přes chladné počasí jsme před Vlnou vydrželi téměř dvě hodiny
a jen neradi se poté rozcházeli do svých domovů.
Jana Ouředníčková (ĎZ 01/2021)
Jiné akce
Podzimní výlet
V sobotu 5. září časně zrána za slunečného počasí vyjely z Ďáblic dva
autobusy: jeden plný ďáblických seniorek a seniorů, druhý s našimi
spoluobčany na invalidních vozících. Směr jižní Čechy – zámek Kratochvíle
a město Písek. Lovecký renesanční zámek i jeho půvabnou zahradu
s vodním příkopem jsme si prohlédli dopoledne. Následoval chutný oběd
v zámecké restauraci a poté návštěva Písku. Tu využil každý po svém –
někteří se procházeli historickým centrem, jiní poseděli v cukrárně, nikdo
však neopomenul přejít po starém kamenném mostě z jednoho břehu
Otavy na druhý. Cesta zpět do Prahy uběhla rychle, a tak jsme kolem 18.
hod. byli opět doma v Ďáblicích. A když jsme se u autobusu loučili, libovali
jsme si, jak se nám ten výlet krásně vydařil. Už teď se těšíme na ten jarní.
Jana Kohoutová a Simona Dvořáková (ĎZ 10/2020)
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Výstava chovatelů drobného zvířectva v Ďáblicích
Poznáte, o jakých zvířatech je řeč?
Belgický obr železitý, francouzský beran, činčila velká, meklenburský
strakáč, novozélandský červený, český luštič, zakrslý satén, hermelín
modrooký? Nebo například pražský či český rejdič, budapešťský
vysokoletec, anglický pávík, moravský pštros v mnoha barevných
variantách, český stavák?
Kdo z laiků, podobně za jakého se považuji já, přišel navštívit výstavu
chovatelů, už ví, že k první skupině jmen přiřadíme různé druhy králíků
a ten, kdo přiřazuje holuby ke druhé skupině, má také bod! Ale vy kdo
nejste chovateli – slyšeli jste někdy podobné názvy? A víte, jak jsou např. ti
ptáci krásní a barevní oproti normálním „šedým“ pražským holubům?
Ti, kdo letos zavítali do skromného areálu chovatelů ve statku, mohli
poznat více jak 150 různých králíků, od nejmenších roztomilých králíčků až
po mohutné samce vážící 6,5 kg! Mohli pozorovat téměř stovku různých
holubů a rozmanitých neobvyklých druhů drůbeže. Mně osobně udělaly
velikou radost i hrdličky chechtavé.
Zajímavostí letošní výstavy bylo i předvedení skokanských soutěží pro
králíky – skokany. Věděli jste, že králíci mají soutěže ve skoku do dálky a že
dokážou skočit přes 2 metry daleko? Králičí hop! V pátek jsem viděl těsné
pokusy s laťkou ve vzdálenosti 2,40m! A v sobotu mohli návštěvníci
shlédnout skokanský „parkur“ přes překážky do výšky… Pochopil jsem, že
na pořádání podobných soutěží nepanuje v komunitě chovatelů králíků
jednoznačný názor, ale mně osobně se předvedení v rámci ďáblické výstavy
moc líbilo a oživilo ji. Takže se těším na zopakování i někdy příště.
Trochu mě mrzí, že termín výstavy vyšel do období, kdy celý druhý
stupeň naší školy byl celý týden mimo Ďáblice, i tak navštívilo výstavu
hodně dětí a zájemci mohli vidět malý výběr i v areálu Vlny během akce
Zažít Ďáblice jinak.
Chtěl bych i touto cestou ještě jednou poděkovat všem organizátorům,
členům spolku a vystavovatelům za jejich práci a čas, které věnují této
zálibě i přípravě krásné výstavy, těším se na příští ročník výstavy a věřím, že
dorazí ještě více návštěvníků.
Jan Hrdlička (ĎZ 10/2020)
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Advent v Ďáblicích
Advent má kouzelnou moc otvírat, předurčovat něco nové i hojit.
V křesťanství je advent částí roku, která připravuje příchod Mesiáše,
narození Ježíška. Přichází něco nového a velkého, co přesahuje lidskou
představivost a naše normy. Očekávání takového příchodu má otvírat naše
srdce a urovnat naši mysl.
V pořádku církevního roku je pak advent začátkem nového cyklu –
vlastně novým rokem.
Děti od první adventní neděle otevírají okénka svých kalendářů a čekají
na krásná překvapení na začátku každého dne.
I u nás v Ďáblicích se v první adventní neděli roku 2020 stalo několik
takových otevření a překvapení.
Před polednem v ďáblické kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava
odsloužil svou první samostatnou mši svatou P. Tomáš Gregůrek OCr. Otec
Tomáš se v Ďáblicích stačil představit ještě těsně před svým kněžským
svěcením a svou primicí. Kvůli koronavirovým opatřením vyšla jeho první
ďáblická mše velmi symbolicky na první neděli adventní, tedy první neděli
nového církevního roku.
Rozsvěcení vánočního stromu u radnice není žádnou novinkou, ani
u nové radnice se tak nestalo poprvé. Přesto byl poprvé strom vyzdoben
krásnými rukodělnými ozdobami, které vytvořily šikovné ruce ďáblických
sousedek. Poprvé se sláva odehrála v rouškovém provedení.
Začátek adventu otevřel také po delší pauze výdejní okénko, vlastně
dveře KC Vlna. Myslím, že pocit sounáležitosti a sousedství, kterým se
prodchnula Vlna, přilehlá zahrada i „náměstí“, stálo za to zažít.
A tak bych chtěl všem ďáblickým duším popřát, ať nás provází síla
novokněžského požehnání otce Tomáše, ať nás neopustí radost
a sounáležitost s našimi sousedy, ať nás světlo Krista nebo světlo obecního,
vánočního stromu dovede do radosti vánočních svátků a do nového roku.
Pavel Šindelář (ĎZ 12/2020)
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11. Škola
Jsme zpět
Výjimečný čas běží, život školy se změnil, ale neustal. Nyní začíná školní
srdce opět zvolna tepat. Na několik týdnů se do lavic v základní škole vracejí
žáci 9. ročníku, aby se uvedli do vrcholné kondice před přijímacími
zkouškami na střední školy.
25. května usednou do školních škamen ve velmi omezeném počtu žáci
prvního stupně základní školy. Jejich práci však ovlivní náročný
epidemiologický požadavek, který jen s vynaložením velikého úsilí
pedagogů i všech dalších zaměstnanců školy budeme naplňovat. Přičemž
důležitým předpokladem je porozumění zejména rodičů, kteří se dokážou
o své děti postarat v rámci domácího režimu a do školy je nepřihlásí.
Většina učeben svojí plochou za daných podmínek pojme maximálně
12 žáků. Při počtu učeben, pedagogů, hygienických provozních požadavků
určitě nemůže škola zodpovědně přijmout všechny žáky prvního stupně.
Často za katedrou nahradí učitele naši vychovatelé a asistenti pedagogů,
kteří povedou dopolední výuku a odpolední zájmovou činnost. Učitelé
druhého i prvního stupně povedou i nadále distanční domácí výuku.
Společně s žáky devátého ročníku bychom se rádi tradičně a důstojně
rozloučili, aby na svoji školní docházku i na její zakončení hrdě a s láskou
vzpomínali.
Jinak bude vypadat letošní vysvědčení. Žáci druhého až osmého ročníku
obdrží zjednodušenou formu slovního hodnocení. Prvňáčkům neupřeme
jejich jedničky a deváťáky vyšleme do jejich života také s obvyklým
vysvědčením napsaným s porozuměním k současné mimořádné době.
Pedagogové období využili k pokračování v tvorbě nové redakce
Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola základ
života. Proběhl zápis do první třídy, kam byli přijati všichni zájemci z Ďáblic.
Ve spolupráci s vedením ďáblické městské části intenzivně připravujeme
vybudování odborné učebny fyziky/chemie a rekonstrukci kuchyně ZŠ.
V létě dozná zásadní změnu povrch v zahradě mateřské školy, kačírek
nahradí moderní účelné barevné umělé povrchy, na kterých si děti budou
rády hrát, a maminky ocení, že nebudou muset tolik prát. Byly vymalovány
některé prostory školy.
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Uplynulé dva měsíce byly náročné a vyčerpávající pro rodiny našich
žáků, pro rodiny našich zaměstnanců, zkrátka pro celou společnost. Od
samého začátku jsme si uvědomovali – veřejnost a my ve škole – že
mimořádnou situaci dokážeme zvládnout jedině společným úsilím,
vstřícností, porozuměním, pokorou.
Pevně doufáme, že se během letních prázdnin život společnosti opět
ustálí do rozumných pořádků a v září se vrátíme ke školní práci v obvyklém
režimu.
Těší nás, že zdárně plujeme po rozbouřených vodách takto svorně na
jedné lodi. Stojíme o to, aby nám vzájemné porozumění vydrželo.
V následujících řádcích vás naši kolegové seznámí se stavem a obnovou
úseků školy, které mají ve své péči.
Josef Buchal, Tomáš Novotný, David Pařík (ĎZ 05/2020)
Zamyšlení třídní učitelky IV. B
Je 26. dubna 2020 a my pracujeme s žáky již skoro sedm neděl vlastně
zprostředkovaně a různými způsoby. Dětem zadávám každý den přes
Bakaláře (pozn. red.: školský webový informační systém přístupný přes
Internet studentům, rodičům studentů a učitelům; zveřejňování informací
a celková administrativa všech studentů) přiměřené úkoly, zaměřuji se
hlavně na opakování učiva z českého jazyka a matematiky. Úkoly se mi vrací
ke kontrole různými cestami, opravím a vracím nebo pochválím. K zadání
přikládám podcast, mluvené slovo, tam buď upozorním na něco v zadání,
nebo k učivu z vlastivědy a přírodovědy. Jednou týdně se vidíme a slyšíme
přes platformu Skype.
Děti i já se na vysílání těšíme, něco si zopakujeme, něco si povíme,
dozvím se, co dělají. Zpětná reakce od dětí je pro mne příjemná. Vím, že
někde je problém s přístupem na PC, ale všechno se dá vyřešit, rodiny tento
problém řeší různě a k obapolné spokojenosti. Mrzí mě však, že někteří
tuto situaci berou jako opravdové volno a nesnaží se vůbec do procesu
zapojit. Není jich mnoho, ale jsou. Někdo si také myslí, že učitelé zadávají
to, co nestihli naučit ve škole. Podle mne je učiva méně než při prezenční
výuce, je zadáváno večer předchozího dne a velká většina žáků je posílá
vypracované během dopoledne. Potěšením je mi i zpětná vazba nejen od
dětí, ale i od rodičů, kteří jsou dětem nápomocni v této nezvyklé formě
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výuky, ale i v předávání vypracovaných cvičení. Mám také velkou radost
z vlastní aktivity dětí, kdy mi posílají třeba výkresy nebo ruční práce, které
samy vytvořily, aniž bych jim tyto úkoly zadala.
Na pomoc nám přišla ČT 2 s programem UčíTelka, dále existuje na webu
edukační program pro žáky, všechno tohle nám pomáhá. V pořadu Toulavá
kamera měli diváci za úkol poznat podle obrázku naši ďáblickou hvězdárnu.
Žákům, kteří rozhlednu poznali, toto zcela jistě promítnu do závěrečného
hodnocení. Žákům jsem také doporučila zhlédnout program o husitském
městě Tábor, kam jsme měli jet 15. března na exkurzi.
Přeji všem pevné nervy, hodně dobré pohody, žádné špatné myšlenky
a těším se na brzké shledání.
Vladimíra Nepomucká (ĎZ 05/2020)
Pohled vedoucí vychovatelky školní družiny
Od uzavření základní školy, a tím i přerušení provozu školní družiny
uplynulo již několik týdnů.
To, že malé děti nevidí svou paní učitelku a starší žáci nemohou
potkávat své spolužáky, je pro všechny náročné. Živý osobní kontakt dětí
s učiteli zcela určitě chybí. Navíc udržet si doma pracovní morálku je složité
i pro dospělého, natož pro dítě. I nám vychovatelům se po pár dnech začalo
po těch „našich dětech“ stýskat.
Čas jsme zatím využili k samostudiu a k získávání nových zajímavých
námětů pro práci ve školní družině i klubu. Když jsme nyní měli každý více
času „na doma“, na byt, zahradu, určitě jsme si všimli toho, co by se mělo
zlepšit.
Někteří z nás se také věnují nové – v dnešní době moderní – profesi
a šijí roušky. Ve škole jsme společně provedli kontrolu vybavení školní
družiny, rozdělili jsme pro jednotlivá oddělení sportovní vybavení, které
nám těsně po uzavření v březnu došlo. Vypomohli jsme s přemístěním
školního archivu i kontrolou vybavenosti v jednotlivých třídách.
Letošní divný začátek jara bohužel nepřál konání nejrůznějších
kulturních a sportovních akcí, ale nezoufáme a slibujeme, že až to půjde,
nebudete vědět, které akce se zúčastnit dřív.
Již se těšíme na své žáky. Nikdo dnes nedokáže s jistotou říci, zda se
uvidíme v květnu, červnu či v září. Ale jedno je jasné, bude to trošku jiné.
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Budeme si vážit úplně obyčejných dní, kdy vše běží podle plánu. Tyto dny
budou mít zcela novou hodnotu. Už aby tu byly…
Vychovatelé školní družiny přejí všem mnoho zdraví.
Vlasta Poláčková (ĎZ 05/2020)
Ďáblická škola má nový vzdělávací program
Nový školní rok zahájen, koronavirus ho nebrzdí
Ďáblická škola vstupuje do nového školního roku. Opatření proti šíření
koronaviru však nejsou zdaleka jedinou agendou pedagogického sboru.
„Život jde dál, budeme se maximálně snažit, aby následující měsíce
proběhly v klidu. Máme nový vzdělávací program, stavíme interaktivní
učebnu fyziky a chemie, chystáme se na oslavy 120 let od založení školy,“
vypočítává Josef Buchal, ředitel školy. Spolu se svým zástupcem Tomášem
Novotným okomentoval několik důležitých témat.
O koronaviru a opatřeních
„Výuky se zatím pandemie nedotkne a věřím, že to tak zůstane. Provoz
školy ovlivněn ale bude. Budeme častěji dezinfikovat prostory, intenzivně
dohlížíme na dodržování aktuálních hygienických opatření.“
O školním vzdělávacím programu
„Zásadní novinkou je zbrusu nový vzdělávací program Škola základ
života. Společně jej vytvořili všichni pedagogové ďáblické školy. Chtěli jsme
využít možnosti a specifika našeho regionu – Ďáblic, Prahy 8 a okolí.
Usilovali jsme o využití odborného potenciálu našich kantorů. Učitelé
definovali výstupy, učivo, výchovné a vzdělávací strategie, ale i tradiční
aktivity školy, tak jak se s nimi ztotožňují oni i žáci. Hledali jsme
mezipředmětové vazby a domlouvali se na jejich vhodném zařazení do
vyučovacích předmětů. Ke specifickým předmětům ďáblického
vzdělávacího programu na 2. stupni patří Výchova pro školu a život
a Podnikavost.“
O jarní distanční výuce
„Chtěli bychom poděkovat rodičům i pedagogům. Výuku v domácím
prostředí jsme zvládli. Velmi důležitá pro nás byla i zpětná vazba, kterou
jsme získali díky našemu výzkumu realizovanému v průběhu distanční
výuky. Na začátku školního roku si samozřejmě probranou výuku oživíme.“
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O prvňácích a počtu žáků
„Předpokládáme, že do prvních tříd nastoupí 42 dětí, které jsou
rozdělené do dvou tříd. Čekáme ještě na rozhodnutí rodičů, kteří si mohou
vybrat školu na poslední chvíli. Celkově máme přibližně 500 žáků, ve školce
pak 160.“
O uplatnění absolventů
„Absolventi 9. ročníku odcházejí ponejvíce na obchodní akademie,
druhou nejčastější volbou jsou gymnázia. V učebních oborech nejvíce žáků
zamíří na kadeřnické řemeslo, hodně našich žáků vyzkouší cukrářské umění.
Až na pár výjimek se deváťáci dostali na své vysněné školy. Mezi zájemci
o studium na gymnáziu byli již tradičně i žáci pátých a sedmých tříd. Sen se
splnil deseti žákům pátého ročníku a dvěma sedmačkám.“
O spolupráci s mateřskou školou
„Předškolní děti v průběhu školního roku navštěvují 1. třídu ZŠ.
Seznamují se s prostředím, pomůckami a vybavením ve třídě. Na jaře mají
zapsaní budoucí prvňáci možnost navštěvovat přípravný program
Předškolák. Starší školáci chystají pro mladší kamarády z MŠ například
divadelní představení, přivedli do školky studenty z mnoha koutů planety
v rámci projektu Edison. Žáci osmých tříd každoročně navštěvují v červnu
děti v předškolních třídách a společně tráví část dne při hrách a sportu, aby
se poznali budoucí prvňáci a deváťáci.“
O bleskové povodni
„Rekordně silná a prudká srpnová průtrž mračen, která zasáhla Ďáblice,
se nevyhnula ani škole. Největší škody napáchala v učebnách prvních tříd,
které přímo sousedí se zahradou školy. Rádi bychom poděkovali hlavně
vedoucí školní družiny Vlastě Poláčkové, školníkovi Emilu Veselému,
vedoucí školní jídelny Marcele Mudrové, šéfkuchařce Zdeňce Švarcové,
učitelce ZŠ Olze Koudelkové a jejich rodinným příslušníkům za okamžitou
likvidaci následků pohromy. I přes jejich nasazení jsme museli vytrhat
některé podlahy a položit nové. Za pomoc děkujeme i zástupcům radnice,
Janu Hrdličkovi a Ivaně Krejzové.“
O modernizaci školy
„Během uplynulého roku se chystala další fáze modernizace školy,
tentokrát generální rekonstrukce školní kuchyně. Byla položena nová
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bezpečnější dlažba a ďáblická městská část zajistila i financování nových
progresivních technologií, např. víceúčelových pánví, které paním
kuchařkám umožní kvalitnější a pestřejší vaření.“
O nové učebně fyziky a chemie
„Na sklonku léta a na podzim otevřeme novou učebnu fyziky a chemie.
Je navržena tak, aby žáci seděli a zkoumali ve skupinách v pracovních
hnízdech. Fyziku a chemii vnímáme jako předměty, ke kterým si žáci najdou
příznivější vztah a lépe jim porozumějí, budou-li se vyučovat od praktických
pokusů k teorii. Prostředky na projekt čerpáme z pražského projektu Pól
růstu. Další prostředky zajišťuje MČ Ďáblice.“
O oslavách výročí 120 let od založení školy
„Už nyní připravujeme oslavy, které připadají na 6. října 2021. Těšíme se
na generace našich absolventů. Rádi bychom pozvali všechny bývalé žáky
i příznivce školy. Pokud máte historické fotografie, školní práce či jiné
zajímavosti, kontaktujte prosím Vlastu Poláčkovou.“
Alexandr Kliment (ĎZ 05/2020)
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12. Školka
Mateřská škola v době koronaviru
Současná pandemie ovlivnila život i naší mateřské školy. V úterý
17. března klesla docházka dětí z mateřské školy a následný zájem jejich
rodičů o veškerou docházku natolik, že byl provoz mateřské školy z důvodu
ochrany zdraví dočasně přerušen.
Uzavření mateřské školy neznamenalo nečinnost našich pedagožek.
Tuto dobu využily k přípravě a výrobě učebních pomůcek, k samostudiu,
k četbě odborné literatury, přípravě konce školního roku i přípravě školního
roku nového.
Jelikož uzavření mateřské školy připadlo na jarní období, řešili jsme
problematiku podávání přihlášek nových dětí a vhodnou podobu
samotného zápisu nových dětí do mateřské školy. Po celou dobu jsme tu
byli pro rodiče a zodpovídali jejich dotazy prostřednictvím telefonu a emailem. Škola vydávala potřebná potvrzení pro žádost o ošetřovné.
Znovuotevření naší mateřské školy připravujeme po dohodě s rodiči dětí
od pondělí 25. května. Před otevřením je nutné vše důkladně nachystat,
aby byly zajištěny potřebné podmínky. Pobyt v mateřské škole bude
podmíněn dodržováním zvýšených hygienických opatření. Aktuální situace
a potřeba ochrany zdraví všech značně ovlivní provoz na konci školního
roku. Například je nutné zrušit či přesunout plánované hromadné akce
(třídní výlety, divadelní představení, loučení s předškoláky).
Konec školního roku bude pro nás náročný vzhledem k požadavkům, ale
věřím, že vše rozumným postojem k dané situaci zvládneme. Závěrem chci
jménem všech zaměstnanců mateřské školy pozdravit všechny děti a vyřídit
jim, že se na ně už moc těšíme.
Věra Dusová (ĎZ 05/2020)
Novinka v mateřské škole
Snad mi dáte za pravdu, že prostředí naší školky už řadu let považujeme
za kvalitní, udržující si svůj standard. Oceňujeme zelené plochy trávníku
v jejím areálu, pískoviště nebo hrací prvky pro děti. Příznivou roli jistě hraje
i blízká zahrada Komunitního centra Vlna, kam si děti chodí hrát. Přesto
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když se přibližně přede dvěma roky dostal do rukou zástupkyni ředitele pro
mateřskou školu Věře Dusové prospekt tanvaldské firmy, začala uvažovat
o změně.
„Firma 4soft, s. r. o., je mladá dynamická společnost provádějící
pokládku bezpečných, certifikovaných dopadových ploch dětských hřišť
z polyuretanového povrchu SmartSoft. Společnost čerpá ze zahraničních
zkušeností, především z Francie a Velké Británie, kde bezpečné
polyuretanové povrchy mají již více než 30letou tradici.“
„Léta jsme měli dopadové plochy prolézaček, houpaček a skluzavek
vysypané drobným štěrkem, ze kterého se při hře prášilo, navíc když dítě
uklouzlo a upadlo, bylo z toho někdy i poraněné kolínko. No, nic tragického,
ale přece jen... V prospektu mě zaujalo, že nabízená plocha hřiště je měkká
a pružná, navíc barevná. Lákavá mi připadala nabídka, že firma připraví
projekt zdarma, i když se zakázka třeba nakonec neuskuteční.“
Paní Dusová začala jednat. Radila se s kolegyněmi, s ředitelem školy,
a když se to většině z nich líbilo, pozvala manažerku firmy 4soft a nechala
udělat projekt. Následovala další jednání s vedením obce, s místostarostou
Janem Hrdličkou, začaly se hledat peníze. Zdálo se, že nepůjde vytvořit
všechny plánované plochy najednou, protože na ně nebude dost finančních
prostředků. Úvahy nad projektem rozčísla nabídka firmy, že tedy území
školky ve svém projektu „rozparcelují“ a budou je zpracovávat po částech,
podle toho, jak budou přicházet peníze.
Brzy nato ale dochází k nečekanému a příjemnému zvratu, kdy se
objevila účelová dotace z Magistrátu hlavního města Prahy určená právě na
rozvoj mateřské školy. „To jsme samozřejmě všichni zajásali, protože firma
se mohla dát do práce a udělat celé hřiště najednou,“ říká paní zástupkyně.
„Nový povrch je v těchto dnech hotový. Věříme, že bude při dětských hrách
nejen bezpečnější, ale splní taky úlohu estetickou a svým způsobem
povzbudí v dětech touhu po pohybu a po chuti být venku, na čerstvém
vzduchu.“
Pavel Veselý (ĎZ 11/2020)
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13. Církve
Dědictví v kapli
Ďáblice se tradičním otevřením kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava
opět zapojily do akce Dny evropského kulturního dědictví (European
Heritage Days – EHD). Ty mají připomínat historický odkaz kulturních
památek Evropy a v České republice jsou organizovány každoročně od roku
1994.
Nejen že se podařilo překonat překážky covidové regulace, ale právě
letos měly EHD program rozprostřený na více dní, trvaly od 12. do 20. září.
Ďáblická kaple otevírá své dveře v rámci EHD každoročně a vždy přiláká
nové návštěvníky. Vždyť jde doslova o ďáblický klenot, který v sobě spojuje
významnou symboliku kulturní i historickou. V kulturní a estetické rovině
představuje kaple ukázku vrcholného baroka svou impozantní výzdobou –
stropními freskami, oltářním obrazem, sochami světců a také nedávno
osazenými replikami pískovcových soch nad vchodovým portálem.
Z pohledu historického v sobě kaple nese odkazy národní i evropské. Je
součástí historie jediného ryze českého církevního řádu – Rytířského řádu
Křižovníků s červenou hvězdou, založeného sv. Anežkou Českou
(Přemyslovnou) a nese patronicium sv. Václava, vládce a knížete České
země, který tak upevnil zařazení Čech do křesťanské Evropy.
Je zajímavé, že v rámci EHD se letos prezentovalo pouze 24 památek
Prahy a že velký podíl na tom měly památky na území Prahy 8. Ukazuje to
dlouhodobou úctu, které se kulturní dědictví na „osmičce“ těší, a snad je to
dobrým podhoubím pro další péči a rozvíjení života kolem památek
i komunity lidí, kteří se o ně starají a zapojují se do produkce takovýchto
akcí.
V rámci prezentace EHD probíhaly v kapli prohlídky s výkladem nejen
o výzdobě a stavbě samotné, ale také o historii Křižovníků a jejich působení
na území Ďáblic.
Za organizaci a zajištění EHD patří dík Alžbětě Mošničkové, a jistě se lze
těšit na další obdobné akce, které ďáblickou kapli otevírají i mimo
pravidelné bohoslužby a církevní svátky.
Pavel Šindelář (ĎZ 10/2020)
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Rodinný koncert
Asi málokterý z posluchačů ohlašovaného „Koncertu pro harfu, housle
a violu“, který se konal 20. září, tušil, že ho čeká setkání s rodinou malých
hudebníků. Rodiče Věra a Josef Sadílkovi, oba členové orchestru Státní
opery v Praze, a jejich tři děti ve věku 10, 13 a 15 let zcela uchvátili
pozornost publika v ďáblické barokní kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava
a přenesli nás na chvíli do 17. století.
Hudebníci přednesli skladby od barokních anonymních autorů, ale též
od Vivaldiho a Bacha. Každá skladba byla zahrána v jiném složení hudebníků
i jejich nástrojů. Hrálo se na dvě harfy, housle, violu a trubky. Paní Sadílková
uváděla jednotlivá vystoupení a leckdy připojila i krátký zajímavý příběh,
který se ke skladbě pojil. Dozvěděli jsme se například, že Georg Philipp
Telemann dle přání rodičů vystudoval práva, ale nakonec následoval svůj
hudební talent a jako autor největšího počtu skladeb se zapsal do
Guinnessovy knihy rekordů. Vyslechli jsme si také mnoho zajímavostí
o dvou harfách a barokních trubkách, na které Sadílkovi hrají.
Největší zájem a obdiv posluchačů získaly děti, které hrály nejenom
bravurně, ale také s velkou chutí. Jejich radost ze hry spolu s krásnými tóny
naplnila kapli zalitou paprsky zapadajícího slunce. Přesto, že jsme
poslouchali v rouškách, náš kulturní zážitek nebyl nijak ochuzen, naopak
jsme si ho o něco více vážili.
Barbara Tranová (ĎZ 10/2020)
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14. Sport a volnočasové aktivity
Příběh z výroční schůze hasičů
V pátek 10. 1. se konala výroční členská schůze „našeho“ sboru
dobrovolných hasičů, kteří letos budou slavit 120 let od založení spolku!
Schůze probíhala v zrekonstruovaných prostorách hasičárny a pozváni byli
kromě všech členů a členek i hosté z hasičských sdružení z okolních
městských částí a obcí, z „pražského vedení“ a já s panem starostou jakožto
zástupci zřizovatele jednotky.
Starosta ďáblického sboru Petr Kohout přivítal všechny přítomné krátce
po sedmé hodině a zahájil jednání zprávou o činnosti. Velitel jednotky Pavel
Krejčí informoval mimo jiné o uskutečněných nákupech a modernizaci
techniky, které se podařilo společně zrealizovat z dodatečně schválených
dotací. Pro mě, laika, byl přínosný i referát Pavla Jirků o práci s mládeží
v rámci Klubu mladých hasičů a jejich plánech pro letošní rok.
Následně došlo na hlasování o vedení spolku a jeho orgánech pro
nadcházející období. A logickým výsledkem bylo zvolení stávajícího vedení
i do příštího tříletého období.
Když došlo na zdravice od zástupců SDH ze sousedních městských částí
a obcí, ještě před společnou večeří, byl přibližně o půl osmé vyhlášen
poplach! Ostrý! Požár neobydleného jednopatrového objektu ve skladovém
areálu v Libni! Téměř polovina všech pražských profesionálních jednotek
a šest jednotek dobrovolných hasičů (mj. všichni hosté na schůzi ďáblického
SDH) byly povolány do akce! Okamžitě jsme se stali svědky změny
atmosféry – slavnostní výroční schůze se během vteřiny změnila ve
spořádanou přípravu na odjezd do akce. Kontrola výzbroje, vysílaček,
helmy, kyslík – jako ve filmu! První auto s posádkou v plném vystrojení
vyrazilo asi za 4 minuty po vyhlášení poplachu, druhé krátce poté. Ďábličtí
hasiči na místo požáru dorazili i před profesionálními jednotkami!
Vzhledem k rozsahu požáru, o kterém informovala i celostátní TV a tisk,
demolicím, dohašování a kontrole kvůli možným komplikacím, se posádky
vozidel vrátily zpět do Ďáblic dlouho po půlnoci…
Díků hasičům za jejich téměř každodenní připravenost a pomoc (nejen
při požárech) není nikdy dost!
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Naši hasiči zasahovali na přelomu roku mj. i u dvou požárů přímo
v Ďáblicích, v ulici K Náměstí. Neznámý vandal či skupinka zde zapálili
kontejnery na tříděný odpad dvakrát po sobě – 30. 12. v podvečer a poté
v noci z neděle na pondělí 13. 1. Všechny ty, kteří se kochali pohledem do
plamenů kontejnerů nebo kteří pak s úsměvem sledovali, jak přijíždějí
hasičské jednotky z Ďáblic a okolí, bych… nejraději vydal do rukou přímo
hasičům a sousedům z nejbližších domů. A samozřejmě jim nechal uhradit
veškeré náklady za škody, čas všech zúčastněných, náklady na provoz
techniky – a ještě poté by zůstali vypomáhat s úklidem veřejných prostor
i soukromých domů a zahrad.
Závěrem ještě jednou touto cestou děkuji našim dobrovolným hasičům
a hasičkám za pomoc a spolupráci na mnoha akcích, které se v Ďáblicích
konají. Děkuji za přípravu a organizaci dnů otevřených dveří i tradičních
soutěží jednotek hasičů, kdy se otevírá pro zájemce z řad dětí a mládeže
další možnost seznámit se s prací a technikou, kterou hasiči používají.
Sabine škodila i v Ďáblicích!
Po přechodu vichřice Sabine byly v Ďáblicích nahlášeny následující
škody na majetku:
- část střechy hasičárny SDH;
- oplechování střech rodinných domků v ulici K Letňanům;
- spadlý komín na rodinném domku v Červnové ulici vč. poškození
střechy a střešního okna;
- oplechování střechy a atiky u bytového domu v Ďáblické ulici.
Ve všech případech zasahovali hasiči HZS Praha nebo SDH Ďáblice.
Jan Hrdlička (ĎZ 02/2020)
Ďábličtí dobrovolní hasiči – součást IZS Prahy
To, že máme v naší obci jednotku dobrovolných hasičů, asi všichni víte.
Někdo je potkal, když jeli k zásahu, mnohým z nás již pomohli v nesnázích.
A možná právě vaše děti chodí do dětského hasičského kroužku. Mohli jste
se s nimi také setkat na některých našich akcích, kde nám předváděli
mnohé dovednosti a techniku. Mezi pražskými a středočeskými hasiči
i diváky (hlavně dětskými) z Ďáblic a okolí jsou již oblíbené i netradiční
závody jednotek na naší „louce čarodějnic“. V jednotce slouží i naši
kamarádi a známí. Nechcete se přidat? Vy, vaše děti, vnoučata? Ať už k plné
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činnosti, nebo pro práci s dětmi či občasně při pořádání akcí, táborů, výletů
atp.?
Současná pandemie koronaviru, doufám končící, byla a stále ještě je
těžká pro všechny. Pro naše hasiče byla o to těžší, že jejich jednotka byla po
dobu trvání nouzového stavu zařazena do pohotovosti a sloužila spolu
s profesionály Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy v rámci
integrovaného záchranného systému při velkých a dlouhotrvajících zásazích
po celé Praze. K tomuto mimořádnému opatření došlo ve chvíli, kde se
v profesionálních sborech potvrdily případy nákazy koronavirem
u 11 hasičů, 51 jich bylo v karanténě a 35 čekalo na výsledek testů. Ďábličtí
obstáli a potvrdili své nezastupitelné místo v záchranném systému Prahy.
Nebylo to vůbec lehké. Přístup všech členů jednotky si zaslouží pochvalu
a úctu, a to nejen od nás. Ve středu 13. 5. osobně navštívil naši jednotku
náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček. Za účasti
místostarosty Jana Hrdličky poděkoval členům za účast a nasazení, díky jimž
se pomoc obyvatelům Prahy dostala vždy včas a v plném rozsahu.
Děkujeme.
Miloš Růžička (ĎZ 05/2020)
Fotbal online
Pandemie koronaviru si pohrála i se sportovci. Některým zrušila
soutěže, jiným ukradla týdny přípravy nebo rekreačního hraní. Fotbalisté
SK Ďáblice teď berou zavděk přáteláky a vyhlížejí soutěžní podzim, delší
zimu měli i tenisté, pauze se nevyhnula ani herna stolního tenisu. Tím víc se
však stihlo v areálech udělat – první housle hrály totiž na jaře brigády!
„Zvelebování areálu nám pomohlo přežít,“ říká v nadsázce šéf
ďáblického fotbalu Michal Mošnička. „Na první brigádě se nás sešlo
patnáct, pak už jsme museli chodit jen po dvojicích. Na rozdíl od jiných let
jsme měli spoustu prostoru pro práci a patřičně ho využili. Velmi rychle se
dal do kupy základní tým, který tu a tam někdo doplnil, pomáhali kluci
z áčka i trenéři.“
A tak fotbalisté uklízeli, natírali, upravovali dětské hřiště, postavili garáž
pro traktor, ale především zrekultivovali pozemek, kde by měla vyrůst
víceúčelová sportovní hala. „Vytrhali jsme pařezy pokácených topolů
a pozemek srovnali a oseli, za spolupráce s MČ Ďáblice jsme také posunuli
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plot. Na podzim tam chceme mít další tréninkovou plochu, travnatý plácek
pro děti. A pokud se dočkáme haly, v což stále pevně doufám, máme
pozemek připravený se vším všudy,“ přibližuje Mošnička.
Poloviční příspěvky
Ekonomicky se fotbal naštěstí drží, pomohly i některé úspory vzhledem
k nedohrané sezoně. Klub se naopak snaží vyjít vstříc rodičům. „Vybíráme
letos jen poloviční příspěvky a zaplatit lze až na podzim.“
Čím menší ránu dostalo účetnictví, tím větší jsou jizvy na duších
sportovců. A nejen těch dětských. „Kluky hodně štvalo, že jsme nemohli
hrát. Ani snad ne v souvislosti s tím, že jsme v přeboru přezimovali na
druhém místě a měli šanci hrát o postup, prostě jim chyběl fotbal, parta,
hecování, zábava. A taky ztratili motivaci, čemuž rozumím. Zjistili jsme to
hned při prvním květnovém přáteláku, když jsme dostali lekci v Chabrech
(1:5). Některým chyběla fyzička, skoro na všech bylo vidět, že měsíc a půl
neviděli balon,“ glosuje smutné fotbalové jaro trenér A-týmu Jiří Černý.
Dohrávají se totiž jen dvě nejvyšší domácí soutěže a všechny nižší byly
zrušeny. Z toho příjemnějšího soudku: několik hráčů prvního týmu si
doléčilo zranění, a tak by měli být fit pro letní přípravu na novou sezonu –
Pražský přebor začíná 8. srpna.
Po fotbale se stýskalo i těm nejmladším. Náplast naštěstí hned v prvních
dnech nucené pauzy přiložil šéftrenér přípravky Lukáš Horváth. „Udělal
jsem klukům online tréninky přes (aplikaci) Zoom, kde se vidí úplně všichni,
kteří jsou připojeni. I po sociální stránce to tím pádem bylo užitečné. Vídali
jsme se pětkrát týdně, zadával jsem jim cvičení. Postupně jsem trénink
rozšířil na další trenéry, takže všechny ročníky přípravky trénovaly online.
Nejvíc kluky potěšilo, když jsme konečně mohli po skupinkách opravdu hrát.
A jakmile přišlo uvolnění, hned jsme dojednali první přátelské zápasy.“
Brigády jen ve dvou
Pro ďáblické tenisty znamenala pandemie absenci tradiční jarní členské
schůze, ale především podivuhodné brigády: ve dvou je to něco úplně
jiného než v partě, jak bylo každoročně obvyklé. „Bylo to zvláštní, taky
náročnější na plánování prací a komunikaci. Ale to zásadní jsme zvládli,
možná ještě o něco víc,“ říká předseda TO Jiří Miškovský a kvituje, že se
díky dotaci na výsadbu zeleně v Ďáblicích podařilo (na podzim) vykácet
kůrovcem napadené smrky a brzy zjara vysázet novou „hradbu“ z tisů. „Zdá
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se, že se téměř všechny chytly a optický předěl směrem k fotbalovému
hřišti bude pro oči z obou stran areálu nadále příjemnější, než kdybychom
na plot natáhli plachty. Jenom na stín, o který jsme vykácením vysokých
smrků přišli, si budeme muset pár let počkat,“ usmívá se.
Vylepšení doznal i prostor před klubovnou; zmizely přestárlé túje
i trochu nepraktické růže, místo nich vysázela zahradnická firma nové tisy
a levandule. Tenisté také rozšířili chodník, nového nátěru se po letech
dočkal vysoký plot na západní straně areálu a směrem do ulice, dotáhly se
některé detaily.
Dva měsíce prázdno…
To herna stolního tenisu v Kokořínské ulici osiřela na celé dva měsíce.
Tréninky všech kategorií se rozjely 11. května, následovaly turnaje. „Dětí ale
zatím hraje méně, odhaduji účast na padesát procent,“ přibližuje předseda
oddílu TTC Praha a trenér mládeže Miloslav Fuček. „Důvodů je víc; jeden
hráč je u babičky, jiné nechtějí rodiče posílat hromadnou dopravou,
protože mají doma někoho tzv. rizikového. Na druhou stranu: některé děti
trénovaly jen jednou týdně a nyní, když nechodí do školy, se objeví i třikrát.
Nejdůležitější ale je, že se vše vrací k normálu a můžeme hrát.“
A také vydělávat, protože dvouměsíční výpadek příjmů z pronájmu
stolů, pořádání turnajů či prodeje občerstvení vedl až k nutnosti požádat
o prominutí dvouměsíčního nájmu.
O nucené pauze toho stolní tenisté – vzhledem k uzavřenému prostoru
herny – mnoho vymyslet nemohli, přesto se Fuček snažil zabavit alespoň
děti. „Připravil jsem pro ně soutěž, nejen vědomostní. Přes webovky oddílu
jsem jim zadával otázky a úkoly, děti posílaly emailem odpovědi, ale třeba
i videa, na kterých dělaly například dřepy. Všechno jsem pak bodoval
a vyhodnocoval,“ usmívá se.
Některé rozehrané soutěže pandemie také zkomplikovala; mladší žáci
sice stihli vyhrát IV. třídu, ale Pražský přebor družstev staršího žactva by se
teprve měl dohrávat. „Pro nás je podstatné, že jsme se v květnu mohli
vrátit ke všem aktivitám včetně pořádání turnajů, abychom byli schopni
fungovat také ekonomicky,“ uzavírá Fuček.
Jiljí Kubec (ĎZ 06/2020)
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Pomáhají nám již 120 let
Nejprve si krátce připomeňme historii:
- ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů v Ďáblicích se konala
27. ledna 1900;
- první valná hromada byla svolána na 7. února 1900, zúčastnilo se jí
21 členů, z toho deset činných;
- bylo usneseno, že sbor si co nejrychleji pořídí výzbroj a výstroj (100 m
hadic, 2 žebříky, skříňku na léky, dýchací přístroj atd.);
- od obce sbor získal 300 korun a od České spořitelny 30 korun, dalších
200 korun získal dary a ze vstupného ze dvou zábav;
- hned v zakládajícím roce ďábličtí hasiči zasahovali u dvou požárů v obci
a po jednom ve Zloníně a v Přezleticích, všichni členové se horlivě
zúčastňovali výcviku a snažili se ho co nejdříve dokončit;
- v roce 1901 bylo usneseno, aby ke všem vlivným a zámožnějším
občanům v obci byli vysláni členové sboru s prosbou o podporu, z darů si
pořídili vozík na hadice a dali si zhotovit deset uniforem;
- v roce 1902 sbor hasil dva požáry, a to v Březiněvsi a v Ďáblicích.
A nyní současnost: Pavel Krejčí, velitel jednotky SDH Ďáblice (nejvyšší
funkce v jednotce, z její činnosti se zodpovídá starostovi Ďáblic) nám
zodpověděl několik otázek.
Kolik aktivních členů má nyní ďáblický sbor?
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Praha-Ďáblice má nyní 17 aktivních
členů a stále hledáme nové dobrovolníky, kteří by se k nám přidali.
Kde všude zasahujete?
Jednotka zasahuje převážně v Ďáblicích a nejbližším okolí, ale jsou
případy, kdy jedeme i na druhou stranu Prahy nebo do Středočeského
kraje. Vše záleží na operačním středisku hasičského záchranného sboru,
kde nás zrovna potřebují.
S čím pomáháte?
Hasiči dělají řadu věcí, a to hašení požárů, vyprošťování u dopravních
nehod, úklid a likvidace ropných produktů po haváriích na vozovce nebo
i ve vodních tocích, záchrana osob, otevírání bytů, řezání stromů,
odčerpávání vody, likvidace obtížného hmyzu a mnoho dalších činností.
Jak často vyjíždíte?
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Jednotka vyjíždí k mimořádným událostem v průměru 6x měsíčně.
K tomu se ještě zúčastňuje pravidelných cvičení a pomáhá při zajišťování
různých úkolů pro městskou část.
V poslední době se díky dotacím obnovilo či doplnilo vybavení. Čím vším
nyní disponujete? Je díky těmto věcem vaše práce jednodušší?
Dotace od magistrátu hl. m. Prahy nám značně pomáhají zlepšovat
obnovu vybavení používaného k našim zásahům. Z té poslední jednotka
pořídila elektrocentrálu, přívěsný vozík, turbínové čerpadlo, osvětlovací
balon, požární stříkačku, nafukovací stan, člun, sušicí skříň, přetlakový
ventilátor a kompresor. Všechny tyto prostředky zlepšují akceschopnost
jednotky a pomáhají nám řešit mimořádnou událost mnohem efektivněji
a rychleji. Vybavení a technické prostředky máme již na profesionální
úrovni. Teď nás čeká udělat něco s vozovým parkem, který je v průměru
starý 32 let.
14. 8. vpodvečer postihla Ďáblice za poslední léta nevídaná blesková
povodeň. Byli jste likvidovat škody?
Škody vzniklé pátečním přívalovým deštěm likvidovala samozřejmě
i naše jednotka. Byl to první déšť za posledních 30 let, který nadělal
takovéto škody. Ostatně naše zbrojnice je první v pořadí, kde voda
zaplavuje budovu, a po rekonstrukci se s tímto jevem i počítá. Ale nyní to
bylo poprvé, co voda vystoupala do výšky 55 cm! Tento přívalový déšť
nezaplavoval domy jen v Ďáblicích, ale i v okolních částech Prahy. Například
naše jednotka krom několika případů v Ďáblicích jela také čerpat zatopenou
Základní školu v Chabrech a zatopenou silnici na sídlišti Ďáblice. Stejný
potok, jako tekl přes Ďáblice, tekl i z Bohnic na Troju, kde zaplavil sklepy
domů a zatopil zoo. Při této příležitosti bych rád zopakoval, že o nasazení
naší jednotky v rámci Ďáblic a okolí rozhoduje operační středisko pražského
Hasičského záchranného sboru, a stejně tak navádí jednotky z celé Prahy,
„profesionální“ i „dobrovolné“ na zásahy do Ďáblic.
Mladé hasiče vedou Marta Kořínkové a Petr Jirků, kterého jsme se jakožto
Ďábličáka zeptali:
Kolik jich nyní vychováváte?
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Aktuálně máme v kroužku mladých hasičů (KMH) 21 členů. Z toho jich je
10 v kategorii mladších dětí, sedm ve starších a čtyři v dorosteneckém
družstvu.
Co konkrétně musí zvládnout?
Děti, které jsou u nás delší dobu (bývá to přibližně rok), by měly znát:
základy první pomoci, důležitá telefonní čísla, zacházení s různými typy
hasicích přístrojů, manuální zručnost, fungování v kolektivu. V rámci
kroužku se děti pravidelně účastní soutěží v požárním sportu, a to jak
pražských, tak i celorepublikových (např. běh na 60 m s překážkami, požární
útok, orientační běh, ZPV – závod požární všestrannosti, TFA (toughest
firefighter alive – železný hasič).
Po jak dlouhém výcviku, příp. v kolika letech mohou být nasazeni „do
akce“?
Po dosažení 16 let nabízíme možnost chození na pravidelná školení
a cvičení s jednotkou požární ochrany (dále jen JPO), kde se naučí více
z profese hasiče. Jakmile takovýto člen dovrší věku dospělosti, je mu
nabídnut vstup do JPO, což znamená, že může vyjíždět k zásahům a je z něj
plnohodnotný dobrovolný hasič.
Hledáte nové členy?
V současné době nabíráme pouze děti do kategorie starších, tedy od
11 let.
Na závěr jsme oslovili profesionálního hasiče Tomáše Kubíčka, dříve člena
ďáblických dobrovolných hasičů.
Jaká je, z pohledu hasiče-profesionála, funkce dobrovolných hasičů při
zásazích v terénu?
Součinnost profesionálních hasičů (HZS ČR) a dobrovolných hasičů
(JSDH) je při dnešním typu událostí stále častější. Jednoduše řečeno, je
spousta zásahů, které by bylo velmi obtížné zdolat bez pomoci „dobráků“.
Mám tím na mysli vydatné přívalové deště, poryvy větru a v neposlední
řadě rozsáhlé požáry hal a průmyslových objektů. V Praze je 10 stanic
Hasičského záchranného sboru ČR. Na každé jsou dislokována zpravidla dvě
družstva (plnohodnotně obsazená cisterna s veškerým vybavením). Při
poryvech větru či záplavách jsou během krátkého sledu nahlášeny až
desítky událostí. Při jednoduchých počtech již tedy víme, že „profíci“ nejsou
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schopni tento nápor zvládnout sami. I kdyby ano, je vždy třeba nechat
nějaké lidi a techniku na stanici pro případ dalšího nenadálého výjezdu, jako
jsou například dopravní nehody, požáry či otevření bytů. Je dobře, že jsou
dobrovolní hasiči vybavováni stále modernějšími technickými prostředky
pro zdolávání těchto událostí. Dostává se tím rychlejší a účinnější pomoci
občanům, a to je asi nejdůležitější.
Jak velký rozdíl je mezi prací dobrovolníků a profíků?
Spousta lidí tak hasiče dělí. Jsou samozřejmě zásadní rozdíly.
Profesionální hasiči tuto činnost dělají jako svou práci, pobírají za ni mzdu
a jsou 24 hodin na stanici připraveni vyjet v případě vyhlášení poplachu do
dvou minut. Poté mají 48 hodin volno a tak stále dokola. Musí splnit jednou
ročně fyzické testy, zdravotní prohlídku a přezkoušení znalostí. Absolvují
speciální kurzy a jsou vycvičeni pro všechny typy událostí, jako jsou
záchrana osob, zvířat, dopravní nehody, vyprošťování, otevírání bytů,
požáry, práce ve výšce a nad volnou hloubkou a spoustu dalších.
Dobrovolní hasiči dělají tuto činnost jako svůj koníček, tzn. po práci a ve
volném čase. Samozřejmě zadarmo. V případě vyhlášení poplachu vyjíždějí
do deseti minut. Na místě zásahu dělají stejnou práci jako hasiči
profesionální. Z mého pohledu si tak zaslouží velké uznání. Mnohdy na
hasičárnu běží od večeře, ze sprchy nebo v noci z postele.
Jaké vlastnosti musí mít profesionální hasič?
V první řadě je důležité, aby byl hasič či budoucí hasič pro tuto práci
nadšený a měl k ní vztah. Bohužel nadšených lidí ubývá. Hasič by měl být
především psychicky odolná osobnost, zejména pak vůči stresu. Měl by to
být člověk charizmatický, poctivý, pracovitý, kolektivní a přátelský.
Abychom nezůstali jen u psychických vlastností, je nutno zmínit, že hasič
musí být ve výborné fyzické kondici. Hodí se vám to kupříkladu ve chvíli, kdy
jdete do 15. patra na hlášený požár bytu s 55 kilogramy vybavení navíc
(mohu potvrdit). Lidé se tak často diví, že hasiči po schodišti neběhají jako
ve filmech. Oni by dokázali vyběhnout, ale nahoře by potřebovali pomoc
oni sami. Můžete si to v letních dnech vyzkoušet. Stačí si vzít rolák, zimní
bundu, kuklu, kulicha, lyžařské kalhoty, zimní boty, do každé ruky 20 kilo, na
záda těžký batoh a vyjít pár pater v paneláku. Nakonec je důležité zmínit, že
hasiče kupředu posouvá hlavně dobře odvedená práce a pomoc lidem
v nouzi. Je to práce různorodá a zajímavá. Nikdy nevíte, co vás čeká, a každý
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zásah je jiný. To je právě na této práci to krásné, byť to ne vždy končí
šťastně.
Nezbývá mi než poděkovat všem, kteří jsou ochotni obětovat své
pohodlí a v nouzi pomáhat druhým. Do dalších let přeji ďáblickým
dobrovolníkům mnoho sil, nových posil a co nejméně tragických zásahů.
Hana Macháňová (ĎZ 09/2020)
Sbor dobrovolných hasičů v Ďáblicích byl založen 6. února 1900 a stal se
členem hasičské župy Karlínské č. 95. V roce 1937 byl do ochrany sboru
předán župní prapor.
Ve středu červeného pole je vyšit střední znak republiky
Československé, který byl používán v letech 1920–1939. Na předním štítě
znaku je vyšit znak Čech – na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve
skoku se zlatou korunou.
Na zadním štítě jsou vyšity znaky Slovenska, Podkarpatské Rusi, Moravy,
Slezska. Zpoza znaku Československé republiky v horní a dolní části vyčnívá
vyšitá hasičská sekera. Po stranách jsou vyšity tři lipové listy. Nad znakem je
vyšit nápis HASIČSKÁ ŽUPA, pod znakem KARLÍNSKÁ Č. 95.
Po pravé straně znaku je letopočet 1898, který by mohl souviset se
vznikem Karlínské hasičské župy.
Po levé straně znaku je letopočet 1937, který zřejmě souvisí se vznikem
praporu.
Ve středu pravého a levého okraje červeného pole je vyšita hasičská
přilba, za níž jsou zkřížené hasičské sekery. Ve středu horního a dolního
okraje červeného pole je vyšitá hořící střecha domu.
Na druhé straně praporu je vyšit portrét Vítězslava Hálka, nad ním nápis
VŠE PRO VLAST A SVÉHO BLIŽNÍHO. V pravém dolním rohu je dům
s nápisem RODNÝ DŮM VÍTĚZSLAVA HÁLKA V DOLÍNKU.
Pod nápisem jsou vyšity tři lipové listy. Ve zbývajících rozích jsou
stylizované plameny, nad kterými je vyšitá trikolora a lipové lístky. Vše je
ornamentálně uspořádáno a propojeno našitou úzkou tkanou bortou
z kovových nití, která zvýrazňuje okraj praporu.
Na jednom svislém okraji praporu jsou našité kroužky na připevnění
k žerdi. Zbývající okraje zdobí našitá točená šňůra původně v barvě
trikolóry. U dolního rohu vytváří smyčku, nejspíše na připevnění střapce.
Štěpánka Dejmalová, restaurátorka (ĎZ 09/2020)
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Pět kempů pro děti v letních měsících!
Kromě tří fotbalových kempů letos proběhly opět i dva kempy Veselých
sportovek. Pro někoho každý rok se opakující informace. Prostě nic nového.
Ale tento projekt, který vznikl již před deseti lety a prošli jím již stovky
malých účastníků především z Ďáblic, je z několika pohledů unikátní.
Prvním unikátem je délka trvání. Řada zajímavých akcí vzniká, ale
nevydrží. Unikátní je i vlastní sportovní areál, který nabízí dvě fotbalová
hřiště, dva tenisové kurty a pro kemp se pronajímá ďáblický Rehaklub
s bazénem a malou tělocvičnou. Tímto je vytvořeno skvělé zázemí pro
sportovní vyžití dětí v Ďáblicích. A v neposlední řadě je to parta
asistentů/trenérů, kteří se o děti starají. Někteří mají zkušenosti již
z prvního kempu v roce 2001, většina má pedagogické vzdělání a pracují na
základních a mateřských školách, nebo to jsou zkušení a certifikovaní
trenéři z SK Ďáblice. Je radost sledovat, jak to s dětmi umějí. Jsem potěšen,
že jsem po skončení kempů dostal řadu pozitivních reakcí od rodičů dětí.
Prosím, važme si těchto aktivit!
Michal Mošnička (ĎZ 09/2020)
Podzimní orientační běh 2020
Nad uspořádáním běhu dlouho visely otazníky – omezí vláda i tyto
venkovní aktivity? Přijde vůbec někdo kvůli obavě před tajemným covidem?
Nakonec se zúčastnil rekordní počet běžců – běželo celkem
75 maminek, tatínků, dětí samostatně, s rodiči či prarodiči. Zúčastnily se
neplánovaně i děti z oddílu orientačního běhu TRETRA, který mapu
v Ďáblickém háji aktualizuje a spravuje. V prostoru startu jsme dodržovali
rozptýlené skupinky, v lese už pak byl rozptyl zaručen…
Počasí jako zázrakem všem přálo! Nejrychlejší na dlouhé trase (cca
5 km) byla tentokráte slečna Petra Vahalová v čase 36:50 min., na krátké
trase (cca 2,5 km) byla nejrychlejší paní Věra Šubrtová v čase 23:40.
Gratulujeme všem, kteří doběhli do cíle a mohli vyluštit text z písmenek na
jednotlivých kontrolách: „Během proti covidu!“ Mějme na paměti, že
nejlepší „rouškou“ je vlastní imunitní systém, a jeho posilování v každém
věku by mělo být ve vlastním zájmu nás všech.
Jan Hrdlička (ĎZ 11/2020)
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15. Různé
Válka se nevyhnula ani Ďáblicím
Pražské povstání. Ozbrojený střet, který uspíšil porážku nacistické
branné moci a její bezpodmínečnou kapitulaci o mnoho dní. Vzepětí
statečných vlastenců, ale také událost, jež jako politikum zneužila
nastupující bolševická diktatura. Letos od povstání uplynulo už 75 let.
Válečné události se nevyhnuly ani Ďáblicím, které s Prahou tehdy těsně
sousedily.
Pamětníci vzpomínají
Jan Sigmund: Vzpomínky na Heydrichiádu i osvobození
27. května 1942 po atentátu na říšského protektora dělali nacisté
i v Ďáblicích dům od domu šťáru. Začali v horní části. My měli doma
schované zakázané knihy a tiskoviny, protože moje teta pracovala ve škole
v Kobylisích, kde byl školníkem Karel Cvrček – velký Sokol a odbojář. Jeho
dcera Boženka přiběhla, že jsou u nich nacisté, a děvčata začala u nás
rychle knihy pálit, což se nakonec zdařilo. Kontrola k nám ale naštěstí stejně
nedorazila.
25. března 1945 se Praha stala cílem leteckého bombardování. Bomby
padaly na Kbely, Letňany, Čakovice, ale několik jich přistálo i v Ďáblicích. Do
ulice Legionářů spadly asi tři, žádná nevybuchla. V Havlíčkové (nyní
Chřibské) jedna explodovala a zabila mladíka schovaného s rodinou
v dřevěné boudě. Měli jsme doma králíky. Maminka mě poslala se
samičkou za samcem do ulice U Chaloupek. Vtom se ozvaly sirény, že je
nálet. Přátelé řekli „vem si králíka a běž domů“. Běžel jsem zkratkou ulicí
Legionářů. Bomby už padaly na Vysočany, koukal jsem na oheň, pak to
přišlo i sem. V poli byla spousta nevybuchlé munice. Němci přivezli vězně,
kteří je z hloubky zhruba dvou metrů krumpáči a lopatami vykopávali. Po
vykopání bomby je pyrotechnik odjišťoval. Kus od Ďáblic byla spadlá
obrovská bomba, na které jsme skákali, ale naštěstí nevybuchla.
Koncem dubna 1945 Němci na Pražské (Ďáblické) postavili obrovský
dřevěnokamenný zátaras, aby se nedalo projíždět. Ten byl i v ulici
Legionářů, kde byl převržený koňský povoz.
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9. května byl krásný květnový den. Po 9. hodině se strhl velký mumraj,
že v Husově (Kokořínské) u posledního domku stojí tank. Pochopitelně jsme
tam všichni letěli. V ruském tanku byli vojáci o něco starší než my, kolem
dvacítky. Byli velmi přátelští. Naši lidé je objímali, dávali jim kytky. Volali
jsme na ně svoboda, svoboda. Oni že prý přijeli od Berlína. Měli
radiostanici, přes kterou se dorozumívali. Najednou tank zavřeli a honem
odjeli. Němci z Čakovic na Chabry totiž houfně odjížděli. V té koloně (kolem
mostu přes dálnici) někdo asi „zlobil“, takže oni s tankem vjeli na pole za
Havlíčkovu (Chřibskou) a vypálili dvě rány (trefili se, kam měli). Pak se k nám
zase vrátili a my mohli opět zkoumat tank. Pak jsme se jeli podívat na místo
události. Němci si to tam sice mezitím uklidili, zřejmě i mrtvé, ale stopy po
střelbě z tanku tam byly i po válce. O ďáblických padlých jsme samozřejmě
věděli, ale byli jsme spokojení, že jsou Němci pryč.
Po tankistech přijeli do Ďáblic další ruští vojáci s koňmi a vozy. Bylo jich
tady hodně. My jsme měli u domku cihlovou zeď, ke které koně přivázali.
Ale ne nadlouho, protože po chvíli při té zátěži spadla…
V ulici Legionářů bydlel chalupník Vorlíček. Na jejich zahradě měli ve
druhé polovině května ruští vojáci lágr. My tam za nimi chodili, občas jsme
dostali něco dobrého k snědku. Byli na nás hodní, my byli zvědaví na
zbraně.
Josef Růžička: Barikády i boje u Ďáblického háje
Květnové události roku 1945 jsem prožil jako sedm a půl letý kluk, který
měl navíc zakázáno chodit ven. Proto si vzpomínám na věci, které mě
z nějakého důvodu zaujaly a utkvěly v paměti.
První z nich je, že štáb řídící dění v obci sídlil v sále hotelu Veselí
(tělocvična Sokola), protože tam chodil i můj otec. Odtud odcházely i třía pětičlenné hlídky na určená místa v okolí Ďáblic. Jedna z nich také na
kobyliský okraj Ďáblického háje, kde po střetu s německými vojáky několik
z nich padlo. Mezi nimi také otec mého dobrého kamaráda. Další hlídka
byla na rohu pražského hřbitova. Ta se dostala pod palbu dělostřelecké
baterie ze Střížkova. Památkou na to byla díra ve zdi hřbitova způsobená
granátem, která tam zůstala několik let.
Samostatnou kapitolou byla stavba barikád. V obci jich bylo asi pět. Já
jistě vím o barikádě na Ďáblické ulici zhruba na úrovni ulice K lomu. Ta byla
postavena z různého materiálu přineseného hlavně z Battistovy cihelny
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a z našeho kamene připraveného na budoucí stavbu. Naštěstí k žádné ostré
obraně barikád nedošlo.
9. května projelo Ďáblicemi několik ruských obrněných vozidel včetně
tanků. Jeden z nich pak zůstal několik dní na okraji pole u rohu fotbalového
hřiště (co jsou tenisové kurty). Asi 10. 5. přijela ruská pěchota, která zde
zůstala několik dní. Žili na ulicích a různých volných prostorách. Ďábličtí
občané jim poskytovali hlavně vodu a v mnoha rodinách jim také vařili jídlo.
Asi po týdnu až deseti dnech vojáci Ďáblice opustili.
Alexandr Kliment, Hana Macháňová (ĎZ 05/2020)
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16. Přílohy
Zastupitelstvo městské části Praha-Ďáblice
8. veřejné zasedání ZMČ Praha-Ďáblice – 19. 2. 2020
- Kontrola zápisu ZMČ č. 7/2019. Zápis byl schválen.
- V rámci volného mikrofonu vystoupili L. Stašek, J. Hrdlička, M. Růžička.
- Inventarizační zpráva za rok 2019. Zastupitelstvo MČ po projednání
schválilo zprávu hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku
a závazků MČ Praha-Ďáblice k 31. 12. 2019; vzalo na vědomí veškerou
dokladovou dokumentaci o provedené inventarizaci a o vyřazení majetku.
- Rozpočtové opatření č. 12/2019. Zastupitelé MČ po projednání vzali na
vědomí RO č. 12 k rozpočtu MČ na rok 2019.
- Rozpočtové opatření č. 1/2020. Zastupitelé MČ po projednání schválili RO
č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2020.
- Rezignace člena KV. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí
rezignaci paní Bc. Hany Mráčkové na funkci členky Kontrolního výboru ke
dni 31. 12. 2019 ze zdravotních důvodů.
- Odměny zastupitelům. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí
nově schválené Nařízení vlády č. 338/2019 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, kterým se stanoví nová
možná výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše
odměn neuvolněných členů zastupitelstev; schválilo návrh výše odměn
neuvolněným funkcionářům s účinností od 1. 3. 2020; schválilo nenárokový
souhrn odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva jako
maximální souhrn odměn za 3 různé funkce.
- Kupní smlouva – pozemky. Zastupitelé MČ po projednání schválili uzavření
kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě pozemků v k. ú. Ďáblice za
89 295 Kč od společnosti Záveská a spol., v. o. s.
- Posílení vegetace v Ďáblicích. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na
vědomí informaci o průběhu zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky
„Návrh posílení vegetace v Ďáblicích (výsadba nových stromů a jejich
následná péče)“; souhlasilo s výběrem společnosti podle jednotlivých
lokalit: a) STROMMY COMPANY, s. r. o., jako dodavatele pro lokalitu A a C
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v celkové hodnotě 1 298 603,70 Kč bez DPH; b) Kateřina Teplá, jako
dodavatele pro lokalitu B a D v celkové hodnotě 1 069 821,95 Kč bez DPH.
- Zajištění kulturních akcí. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí
informace o zajišťování kulturních akcí, související komunikace a plánu akcí
na rok 2020 a 2021 pořádaných MČ Praha-Ďáblice; pověřila RMČ
personálním zajištěním a objednáním aktivit, zajišťováním kulturních
a jiných akcí (přednášek, školení, cvičení) ve všech prostorách MČ (KC Vlna,
Obecní dům Ďáblice, OD Ke Kinu, veřejný prostor) v předpokládané výši 280
hod./měsíčně do maximální výše 66 000 Kč/měsíc od 1. 4. 2020 do 31. 3.
2021.
- Kupní smlouva. Zastupitelé MČ po projednání schválili uzavření kupní
smlouvy, jejímž předmětem je koupě pozemků v k. ú. Ďáblice za 100 000 Kč
vč. DPH od společnosti EKOSPOL, a. s.
- V diskusi vystoupili D. Prokeš, M. Růžička, T. Dvořák, S. Dvořáková,
P. Pozler, J. Hrdlička, R. Rexa, M. Stroblová, H. Macháňová, M. Tumpach.
- Informace radních a zastupitelů: M. Růžička, J. Hrdlička, L. Tesař.
9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 22. 4. 2020
- Kontrola zápisu ZMČ č. 8/2020. Zápis byl schválen.
- Koronakrize – informace. M. Růžička a J. Hrdlička seznámili přítomné
s kroky, které MČ podnikla, a s opatřeními, která přijala v souvislosti
s koronavirem. Dále seznámili přítomné se zásobami ochranných
prostředků, které má MČ k dispozici, a informovali, jakým způsobem se tyto
prostředky distribuují občanům Ďáblic. Zástupce ředitele ZŠ D. Pařík
a zástupkyně ředitele pro MŠ V. Dusová informovali o situaci v ZŠ a MŠ
a o připravenosti na znovuotevření zařízení pro žáky a děti.
- Účetní závěrka MČ Praha-Ďáblice za rok 2019. Zastupitelé MČ po
projednání závěrku schválili.
- Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha-Ďáblice za rok 2019.
Zastupitelé MČ po projednání vzali závěrku na vědomí.
- Rozpočtové opatření č. 2/2020. Zastupitelé MČ po projednání vzali na
vědomí RO č. 2 k rozpočtu MČ na rok 2020.
- Rozpočtové opatření č. 3/2020. Zastupitelé MČ po projednání schválili RO
č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2020.
- Peněžitá plnění fyzickým osobám. Zastupitelstvo MČ po projednání
schválilo poskytnutí peněžitých plnění fyzickým osobám, které nejsou členy
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Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice, za výkon funkce členů výborů ZMČ PrahaĎáblice a komisí RMČ Praha-Ďáblice a v dalších orgánech MČ Praha-Ďáblice
v roce 2020.
- Zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací – Výstavba BD
Akcíz. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí průběžnou
informaci o přípravách realizace.
- Zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací –
Rekonstrukce OD Ke Kinu. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na
vědomí průběžnou informaci o přípravách realizace.
- Informace radních a zastupitelů: M. Růžička, J. Hrdlička, M. Tumpach,
R. Rexa.
10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 17. 6. 2020
- Kontrola zápisu ZMČ č. 9/2020. Zápis byl bez připomínek schválen.
- V rámci volného mikrofonu vystoupila J. Ouředníčková.
- Odpis pohledávky. Zastupitelé MČ po projednání schválili odepsání
pohledávky za společností Superplay, a. s.
- Rozpočtové opatření č. 4/2020. Zastupitelé MČ po projednání toto RO
vzali na vědomí.
- Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice. Zastupitelé MČ po projednání
závěrečný účet schválili a souhlasili s hospodařením MČ za rok 2019.
- Úkony RMČ v době nouzového stavu. Zastupitelé MČ po projednání
schválili rozhodnutí RMČ a vzali na vědomí čerpání dotace hl. m. Prahy.
- Volba člena KV. Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo J. Ouředníčkovou
členkou kontrolního výboru.
- Kupní smlouva – M Ďáblická, s. r. o. Zastupitelé MČ po projednání kupní
smlouvu o odprodeji částí pozemků schválili.
- Odsvěření majetku VO-Buližníková. Zastupitelstvo MČ po projednání
souhlasilo s odejmutím stavby veřejného osvětlení ze svěřené správy MČ
Praha-Ďáblice.
- Smlouva o bezúplatném převodu správy majetku. Zastupitelé MČ po
projednání schválili převod vyřazené movité věci (osobní motorové vozidlo
Škoda Fabia) z HMP pro JSDH.
- Odměna za výkon předsedy zvláštního orgánu. Zastupitelstvo MČ po
projednání stanovilo poskytování měsíční odměny za výkon funkce
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předsedy zvláštního orgánu MČ Praha-Ďáblice (komise pro projednávání
přestupků).
- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace a další
spolupráci – SK Ďáblice. Zastupitelé MČ po projednání dodatek schválili.
- Informace radních a zastupitelů: J. Hrdlička.
- Diskuze: R. Rexa, D. Prokeš, J. Hrdlička, M. Tumpach.
11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 22. 7. 2020
- Zastupitelstvo MČ po projednání souhlasilo:
- s odejmutím stavby veřejného osvětlení (17 sloupů VO-Buližníková
včetně elektrického vedení) ze svěřené správy MČ Praha-Ďáblice do
majetku hl. m Praha.
- Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo:
- zápis ZMČ č. 10/2020;
- rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu MČ na rok 2020;
- kupní smlouvu se společností M Ďáblická, s. r. o., jejímž předmětem je
odprodej částí pozemků;
- uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na rekonstrukci
kuchyně ZŠ (protiskluzové dlažby, drobné stavební úpravy, bezdotyková
umyvadla včetně pořízení souvisejících technologií – sporák, robot a drobné
vybavení) se společností AMEREX trade, s. r. o.;
- uzavření souhlasného prohlášení mezi MČ Praha-Ďáblice a SK Ďáblice
k právu stavby na pozemcích ve správě MČ;
- uzavření smlouvy o zřízení práva stavby mezi MČ Praha-Ďáblice a SK
Ďáblice, z. s., jejímž předmětem je právo stavebníka mít na povrchu nebo
pod povrchem pozemků ve správě MČ stavbu víceúčelové sportovní haly,
objektu šaten a související technické a dopravní infrastruktury. Právo stavby
se zřizuje bezúplatně jako dočasné na dobu určitou do konce roku 2029.
- Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí:
- informaci RMČ o pověření odboru vnitřní správy úřadu MČ k realizaci
výběrového řízení na dopadové plochy hřišť v MŠ;
- informaci starosty o záměru výstavby bytového domu v ul. Ďáblická.
12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 14. 10. 2020
- Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo:
- zápis z 11. veřejného zasedání ZMČ;
- rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu MČ na rok 2020;
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- uzavření smluv o spolupráci s městskými částmi Praha-Dolní Chabry
a Praha-Suchdol, obcemi Radonice, Veleň a Přezletice, jejíchž předmětem
je ujednání vzájemných podmínek a postupů týkajících se vypracování
aktualizace studie proveditelnosti Regionální varianty vedení Pražského
okruhu a jeho financování;
- uzavření smlouvy o spolupráci s R. Voděrkou, který na základě plné
moci zastupuje investora, jejímž předmětem jsou závazky obou smluvních
stran a stanovení budoucích majetkoprávních vztahů při realizaci záměru
stavby Bytového domu U Prefy 28 na pozemcích v k. ú. Ďáblice.
- Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí:
- informaci o průběhu zadávacího řízení a výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Dopadové plochy hřišť MŠ“;
- rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu MČ na rok 2020 schválené radou
městské části.
13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 25. 11. 2020
- Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo:
- zápis z 12. veřejného zasedání ZMČ;
- rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2020;
- přílohu č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola, Praha 8-Ďáblice, U Parkánu 17.
- Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí:
- jmenování inventarizačních komisí pro zajištění inventarizace
MČ Praha-Ďáblice za rok 2020;
- Radou MČ Praha-Ďáblice schválené rozpočtové opatření č. 8
k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2020;
- zásady schvalování rozpočtu a návrh pravidel hospodaření v období
rozpočtového provizoria na rok 2021 dle metodiky Magistrátu hl. m. Prahy;
- informaci místostarosty o vypsaném zjednodušeném podlimitním
řízení veřejné zakázky na „Stavební úpravy obecního domu“ – rekonstrukce
OD Ke Kinu; informaci o otevření nabídek podaných v elektronické podobě
a o dalším postupu výběrového řízení.
- Zastupitelstvo MČ po projednání stanovilo:
- celkovou částku kompenzačního příspěvku za provoz skládky
z rozpočtu v roce 2021 ve výši 2 000 000 Kč; podmínky zůstávají stejné jako
v roce 2020.
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- Zastupitelstvo MČ po projednání pověřilo Radu MČ Praha-Ďáblice:
- rozhodnutím o uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební
úpravy obecního domu“ – rekonstrukce OD Ke Kinu;
- k rozhodování o veřejných zakázkách malého rozsahu a k rozhodování
o rozpočtových opatřeních.
14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 21. 12. 2020
- Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo:
- zápis z 13. veřejného zasedání ZMČ;
- rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2020;
- rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2021;
- střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2022–2026;
- rozpočet vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Ďáblice na rok 2021;
- rozpočet základní školy a mateřské školy na rok 2021;
- střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2022–2023
- zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 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 2020;
- přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu běžného roku, které
neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu běžného roku, ale umožní
správné zatřídění uskutečněných příjmů a výdajů dle platné rozpočtové
skladby v závislosti na jejich druhu;
- 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 2021;
- dohodu o poskytnutí investičního transferu SK Ďáblice, z. s., v celkové
výši 224 300 Kč, jejímž předmětem je zakoupení sekačky a vertikutátoru;
- plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice pro
rok 2021;
- poskytnutí finančních darů členům výborů a komisí zřízených při
Zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice a při Radě MČ Praha-Ďáblice;
- rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci na projektu družstevního
bydlení v k. ú. Ďáblice mezi Rytířským řádem Křižovníků s červenou
hvězdou, MČ Praha-Ďáblice a společností Doma je Doma, s. r. o.
- Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí:
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- úhradu příspěvku ve výši poplatkové povinnosti na 2. pololetí 2020
bezhotovostním převodem z rozpočtu MČ přímo správci poplatku dle
seznamu odsouhlaseného správcem poplatku MHMP ze dne 16. 11. 2020;
- zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Ďáblice za rok 2020;
- zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha-Ďáblice za rok 2020;
- informaci o poskytnutí finančních darů občanům MČ Praha-Ďáblice.
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Kalendář akcí – 2020
25. 1.
25. 1.
25. 1.

Masopustní tvoření
Mauglí (divadýlko pro děti)
Karel Gott Cover Band (tančírna)

7. 2.
15. 2.
18. 2.

Sousedské karaoke aneb Zpívej!
Masopust
Vietnam vzdálený i blízký (přednáška)

5. 3.
6. 3.
7. 3.
7. 3.
8. 3.

Sakawa (filmový klub)
Posezení s hudbou (MDŽ)
Pověsti české (divadýlko pro děti)
Ples fotbalistů
Kostarika očima dobrovolníka (cestovatelská přednáška)

12. 6.
18. 6.
26. 6.
27. 6.

Noc kostelů
Tereza Krippnerová a The Masters (music wave)
Zpívej (karaoke)
Jedeme dál… (zábavné odpoledne a večerní hudba)

24. 7.

Mamma Mia! Here We Go Again (letní venkovní kino)

14. 8.
29. 8.

Příliš osobní známost (letní venkovní kino)
Pupík

3. 9. – 11. 10.
3. 9.
5. 9.
5. 9.
11.–12. 9.
12. 9.
13. 9.
20. 9.
20. 9.
24. 9.

Brázdimští senioři malují (výstava obrazů)
Popelka (divadýlko)
Open House Praha
Elena Sonenshine Trio (music wave)
Výstava chovatelů drobného zvířectva
Zažít město jinak aneb HRDINOVÉ
Strom jako symbol lidské duše (arte dílna)
Dny evropského dědictví 2020
Tristan a Izolda (divadýlko)
Pub Quiz

4. 10.
Drakiáda
4. 10.
Šípková Růženka (divadýlko)
9. 10.
Orientační běh v Ďáblickém háji
26. 10. – 30. 11. Tisíc tahů štětcem (výstava obrazů)
29. 11.

Ďáblický advent
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Fotogalerie
Masopust 15. 2. 2020
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Jedeme dál 27. 6. 2020
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Pupík 29. 8. 2020
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Zažít město jinak aneb HRDINOVÉ 12. 9. 2020

93

94

Ďáblický advent 29. 11. 2020
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Ďáblické zpravodaje 2020
Leden:
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp01_20.pdf
Únor:
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp02_20.pdf
Březen:
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp03_20.pdf
Duben:
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp04_20.pdf
Květen:
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp5_20.pdf
Červen:
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp6_20.pdf
Červenec–srpen:
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp07_20.pdf
Září:
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp09_20.pdf
Říjen:
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp10_20.pdf
Listopad:
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp11_20.pdf
Prosinec:
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp12_20.pdf

