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Nejdůležitější události ďáblického roku 2013
Odvolání a znovuzvolení vedení obce
20. března byl do programu 11. veřejného zasedání zastupitelstva při
schvalování navržen nový bod – hlasování o odvolání vedení MČ Ďáblice.
Devět z patnácti zastupitelů pak nečekaně odvolalo dva členy rady –
starostu Miloše Růžičku a radního Tomáše Dvořáka. Ze stávající tříčlenné
rady získala důvěru jen zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, která byla
do příštího zasedání pověřena vedením obce. V nočních hodinách bylo
zastupitelstvo přerušeno, 3. dubna pokračovalo dovolbou tří nových členů
rady MČ a 10. dubna ho zastupitelé dokončili projednáním zbývajících bodů
původního programu. Důvodem odvolání vedení obce byly většinou věcné
výhrady k jeho práci, k nízkému počtu členů rady...
12. mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva 7. května bylo svoláno z
důvodu volby nového starosty, který ale zvolen nebyl. Na závěr jednání
zastupitelé jednomyslně schválili usnesení ve znění: Zastupitelstvo MČ se
zavazuje, že učiní veškeré kroky, aby do konce května 2013 byl zvolen
starosta MČ Praha-Ďáblice.
13. mimořádné zasedání se sice 29. května konalo, ale bylo jasné, že
zastupitelé své usnesení nedodrží a k volbě starosty se budou muset sejít
znovu, neboť nebyl navržen žádný kandidát.
Po celé tři měsíce do 14. veřejného zasedání probíhaly v Ďáblicích
zákulisní schůzky, porady i dohody nutné k tomu, aby 19. června mohl být
do čela obce opět zvolen starosta – ing. Miloš Růžička.
Veškeré články týkající se tohoto bodu jsou v kapitolách 3 a 15
(Zastupitelstvo MČ).
20 let skládky v Ďáblicích
Od roku 1993 je neodmyslitelnou součástí Ďáblic skládka. Zpočátku byla
ďáblická radnice i společnost .A.S.A. ve všem zajedno, jak se ale skládka
rozšiřovala a občané začali více vnímat škodlivé vlivy na životní prostředí,
vyvstaly problémy, které vyvrcholily v roce 2009. Občanské sdružení pro
Ďáblice připravilo referendum s otázkou: Souhlasíte s tím, aby
zastupitelstvo MČ Praha-Ďáblice podniklo veškeré kroky ke schválení
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územně plánovací dokumentace v takové podobě, které neumožní
skládkování odpadů na území MČ Praha-Ďáblice a sousedních městských
částí po roce 2012? Aktivní občané sebrali přes 800 souhlasných podpisů ke
konání referenda a zastupitelstvo na tomto základě je nakonec vyhlásilo.
Referendum bylo bohužel neplatné pro malou účast (chybělo 71 hlasů!),
nicméně hlasy proti skládce neutichly. Její rozšiřování i provozování ale už
dávno nezávisí na názoru občanů či vedení Ďáblic. Jinak by se totiž nemohlo
stát, že skládka nadále funguje… Celá historie skládky je zachycena v
kapitole 14.
Ďáblické stavby
V průběhu roku 2013 byli občané na besedách seznamováni s novým
územním plánem a významnými stavebními záměry naší obce. Podrobně
byli seznámeni s projekty Novostavba Obecního domu a radnice MČ PrahaĎáblice architektonického ateliéru A.LT. Architekti v.o.s. a Koňská louka, o
kterých se můžete dočíst v kapitole 7.
Něco končí, jiné začíná… Tak by se daly označit změny v prostoru zvaném
hřiště U Holců. V měsíci říjnu byly v jedné části umístěny čtyři stroje jako
základní část fitparku - venkovní posilovny. 6. listopadu byla zbourána
poslední zeď „pionýráku“, posléze hospody U Krále Holce, na jehož místě
má vyrůst nová stavba komunitního centra. A nakonec v prosinci bylo na
místě asfaltového hřiště otevřeno nové hřiště s umělým povrchem. Více se
dočtete v kapitolách 7 a 13.
Hana Macháňová
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2. Počasí v průběhu roku
Počasí bylo v první polovině chudé na slunce, opožděně nastoupilo jaro.
Všechno pak vynahradilo teplé léto a příjemný podzim, který byl docela
suchý. Celkově však byl rok 2013 teplotně normální.
Leden byl s průměrnou teplotou -2°C nejchladnějším měsícem roku. Na
konci ledna, konkrétně 26., pak rtuť spadla nejníž v tomto roce, v
Kořenově-Jizerce naměřili minus 28,1°C. Únor a březen byly teplotně
podprůměrné, jaro přišlo až v dubnu. Chladnější a zatažený byl i květen,
deště na jeho konci vyústily v povodně na Berounce, Vltavě a Labi.
Mimořádně deštivý byl i červen.
Červenec konečně znamenal zlom. V Doksanech byla 28. července
naměřena nejvyšší teplota z celého roku, a to 38,7°C. Nadprůměrně teplý a
slunečný byl i srpen. Září bylo i přes občasný výskyt babího léta chladnější a
deštivější. Poslední tři měsíce roku byly teplotně výrazně nadprůměrné. V
listopadu a prosinci spadlo velmi málo srážek. Říjen a prosinec byly také
velmi slunečné.
-hm-
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3. Úřad a samospráva MČ

Starosta Ing. Růžička a radní Ing. Dvořák byli nečekaně odvoláni
20. března se naši zastupitelé sešli na veřejném zasedání v sále ZŠ U
Parkánu. Nejdůležitějším bodem mělo být schválení rozpočtu na rok 2013.
Původně navržený program nabyl o tři nové body.
Zastupitelé projednávali a následně obvykle velkou většinou schvalovali
jednotlivé body programu, tak jak je připravila dosavadní rada (starosta M.
Růžička, zástupkyně starosty Z. Fišmistrová a radní T. Dvořák). Schválen byl
tak mimo jiné předložený rozpočet MČ Ďáblice na letošní rok (předkladatel
M. Křížek), inventarizace obecního majetku, dar TJ Ďáblice i pokračování s
přípravou záměru výstavby tzv. projektu „Ďáblické náměstí“. Z výsledků
konkrétních hlasování bylo zřejmé, že práce dosavadního vedení Ďáblic byla
zastupiteli akceptována.
Překvapivý byl konečný výsledek zasedání zastupitelstva. V rámci
přidaných bodů programu totiž došlo k hlasování o odvolání vedení MČ
Ďáblice. Po diskusi v plénu i na chodbách se zastupitelé dohodli vyslovit
důvěru každému ze stávajících tří členů rady zvlášť. Devět zastupitelů z
patnácti se rozhodlo odvolat dva členy rady, resp. starostu Ing. Miloše
Růžičku (Starostové a nezávislí) a radního Ing. Tomáše Dvořáka (Starostové
a nezávislí). Nadpoloviční počet hlasů (8), tedy důvěru zastupitelstva získala
jen radní Zdeňka Fišmistrová (Ďáblice občanům), která se tím do příštího
zasedání stala nejvyšší představitelkou obce.
Odvolat radní, respektive starostu, je právem zastupitelů, minimálně
zarážející ale bylo, že většina zastupitelů schválila návrh pana Janka ukončit
debatu o důvodech odvolání a neumožnit tak fakticky, aby se odvolaný
radní a starosta k nastalé situaci vyjádřili.
Ve 23 hodin byla schůze přerušena.
-red- (ĎZ 04/2013)
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Odstoupení Kulturní a školské komise
V důsledku odvolání pana Ing. Miloše Růžičky z funkce starosty a pana
Ing. Tomáše Dvořáka z funkce radního, především pak kvůli způsobu, jakým
bylo toto odvolání provedeno, jsem se rozhodla odstoupit z funkce
předsedkyně Kulturní a školské komise. Zbývající dvě členky komise - paní
Mošničková a paní Havrdová - odstoupily taktéž.
Tento krok pro mě nebyl jednoduchý a určitě to není z těch rozhodnutí v
životě, na něž bych byla nějak obzvláště pyšná. Vždyť jsme to konec konců
dělali pro Ďáblice a jejich občany a ne pro nějakých pár zastupitelů. Na
druhou stranu, když jsem viděla, jak těchto pár zastupitelů myslí na Ďáblice
a jejich občany, když odvolají vedení obce, aniž by měli po ruce jakoukoliv
alternativu, potažmo řešení stávajícího bezvládí, přešla mě chuť jakkoliv se
dále angažovat ve veřejném životě Ďáblic.
Hlavní důvod mé rezignace na funkci předsedkyně komise je ale
následující: Komise začínala se sedmi členy. Bohužel postupem času většina
z nich z komise odešla – ze soukromých, zdravotních, časových důvodů.
Nakonec jsme zbyly dvě až tři aktivní členky. V tomto počtu nebylo možné
realizovat akce jako ples, jarní bojovku nebo soutěže na pálení čarodějnic,
proto jsme musely hledat pomocnice a pomocníky mimo komisi. A naštěstí
jsme je vždy našly – většinou to byly manželky a dcery pánů Růžičky a
Dvořáka. Bez nich by nebyl ples, nebyly by čarodějnice, nebyla by vernisáž
Tomáše Janouška ani jarní bojovka. Mimochodem, proto se letošní jarní
bojovka nakonec nekonala. Ze dne na den jsme přišly o dvě třetiny týmu a
místo plánovaných šesti stanovišť jsme byly schopny obsadit pouze dvě.
Jsem si jistá, že kdybych se jich zeptala, neodmítly by nám pomoci. Mně
přišlo ale v dané situaci přímo nemorální po nich žádat, aby pomáhaly obci,
když se „obec“ k jejich manželům a tátům zachovala tak, jak se zachovala.
Odstupuji tedy i proto, že v důsledku odvolání pana starosty a pana radního
Dvořáka se rozpadl tým, který jsme pracně budovaly, na který jsem se
mohla spolehnout a za který nemám náhradu.
Samozřejmě se zamýšlím i nad tím, do jaké míry je mým osobním
selháním, že se komise postupem času takto „scvrkla“. Nemám ty správné
manažerské schopnosti? Neumím jednat s lidmi? Nepodařilo se mi najít lidi,
kteří by byli ochotni věnovat obci tolik času a energie? Vždyť v roce 2012
zorganizovala komise během 10 měsíců celkem 17 akcí. 11 z nich se konalo
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v sobotu nebo neděli (u plesu je to celý víkend včetně pátku
odpoledne/večer). 11 víkendů v roce jsme odsunuly vlastní zájmy a rodiny
do pozadí a pracovaly pro obec. A to nemluvím o stovkách hodin, které
jsme po večerech vynaložily na přípravu těchto akcí. Nechci se tady chlubit,
jak jsme byly skvělé. Chci jen poukázat na to, kolik je to práce a jak těžké je
sehnat a udržet si dostatečný počet lidí, kteří jsou ochotni obětovat svůj
čas, své víkendy…
Komise tedy v dubnu odstoupila, to ale neznamená, že bychom najednou
přestaly pracovat - své závazky do léta splníme. Pálení čarodějnic proběhne
podle plánu, a to hlavně díky pomoci dobrovolných hasičů a Pionýrů. Ve
spolupráci s Občanským sdružením pro Ďáblice proběhne 19. května
naplánovaný Ďáblický bleší trh. I tradiční koncert v kapli při Noci kostelů
(24. května) zajistíme. V červnu se koná Dětský sportovní den, jehož
hlavním organizátorem je Sportovní komise. Pokud to bude v našich silách,
pomůžeme i zde. Přes prázdniny se žádné akce nekonají. Do září je tedy
dost času na to, aby se dala dohromady nová komise. Vítáni jsou všichni,
kteří by se takto chtěli angažovat pro obec.
Je mi jasné, že mě někteří budou za mé odstoupení kritizovat. Budou
říkat, že necháváme obec ve štychu. Počítám s tím a vyzývám tyto kritiky,
aby si nejdříve sáhli do svědomí, jestli to nejsou oni, kdo nechali obec ve
štychu, tedy bez vedení, a také aby si nejdříve spočítali, kolik toho pro obec
udělali oni sami. Naše svědomí je čisté, my jsme pro obec dva a půl roku
dělaly maximum.
Nezbývá mi než poděkovat všem členkám a členům komise a všem
pomocnicím a pomocníkům, bez kterých bychom naše akce nemohli
realizovat, za pomoc a čas, který byli ochotni věnovat práci pro obec.
Děkuji také všem dětem, rodičům, seniorům Ďáblic, kteří naše akce
navštěvovali. Doufám, že jste byli spokojeni. A pokud někdy něco nebylo
podle vašich představ, vězte, že jsme se to vždy snažili dělat tak, jak nejlépe
umíme.
Chtěla bych také popřát hodně zdaru těm, kteří do komise nastoupí po
nás. Pokud budou mít zájem, ráda pomohu radou i činem.
Simona Dvořáková (ĎZ 05/2013)
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Zastupitelé našli starostu
Ve středu 19. června se v sále základní školy konalo 14. veřejné zasedání
zastupitelstva MČ Praha 8-Ďáblice. Zasedání se zúčastnilo všech 15
zastupitelů. K bodům jednání, k nimž se upírala největší pozornost
zastupitelů i veřejnosti, bezesporu patřila volba starosty, odvolání
stávajících členů rady MČ a volba nových členů rady MČ. Na programu
zasedání však byla i další důležitá hlasování, zejména volba předsedy
Kontrolního výboru a rovněž volba nových členů Kontrolního výboru pro
kontrolu skládky.
Na funkci starosty byli navrženi dva kandidáti, Ing. Miloš Růžička a PhDr.
Vladimír Novotný. Ve veřejné volbě byl devíti hlasy starostou naší MČ
zvolen Ing. Růžička. PhDr. Novotný, který před třemi měsíci inicioval
odvolání Ing. Růžičky z funkce starosty, obdržel šest hlasů.
Jak vyplynulo z diskuze zastupitelů, znovuzvolení Ing. Růžičky umožnila
programová shoda, k níž dospěli zástupcové tří volebních sdružení Starostové a nezávislí, Volba 2010 a Ďáblice občanům - a zástupce ČSSD.
Součástí této „politické dohody“ bylo odvolání tří neuvolněných radních,
Ing. Pavla Niebauera, Mgr. Markéty Bouzkové a PhDr. Vladimíra
Novotného. Návrh Ing. Křížka, aby se o odvolání hlasovalo veřejně, nezískal
většinovou podporu. Pro veřejné hlasování bylo pouze sedm zastupitelů.
V následné tajné volbě byli výše jmenovaní radní odvoláni většinou osmi
hlasů.
Následovala volba nových členů rady MČ. Do rady byli postupně
navrženi: Ing. Tomáš Dvořák, Bc. Marcel Janek, Taťána Dohnalová, Ing.
Pavel Niebauer, Mgr. Markéta Bouzková a PhDr. Vladimír Novotný. Poslední
tři jmenovaní však s poukazem na skutečnost, že byli právě odvoláni, svoji
kandidaturu nepřijali. Ing. Dvořák, Bc. Janek a paní Dohnalová byli zvoleni
radními většinou osmi hlasů.
Hlasovací maraton pokračoval volbou předsedy Kontrolního výboru.
Jediným kandidátem byl PhDr. Novotný, který již na minulém zasedání
zastupitelstva avizoval, že nebude-li zvolen starostou, bude usilovat o místo
předsedy uvedeného výboru. PhDr. Novotný byl do funkce předsedy
Kontrolního výboru zvolen čtrnácti hlasy.
Posledním hlasováním o obsazení funkcí bylo hlasování o doplnění členů
Kontrolního výboru pro kontrolu skládky. Návrh na doplnění tříčlenného
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výboru o další dva členy přednesl Ing. Dvořák. Zastupitelstvo obě
kandidátky, paní Věru Prokešovou a Ing. Tatjanu Zapletalovou, následně
zvolilo za nové členky uvedeného výboru.
Průběh jednání a hlasování, které trvalo přibližně dvě a půl hodiny, nebyl
vždy hladký. Jako přínos této části zasedání zastupitelstva lze vyzdvihnout
skutečnost, že se mírné většině našich volených zástupců po tříměsíčním
přešlapování konečně podařilo nalézt shodu na tom, oč chtějí usilovat a co
chtějí pro Ďáblice společně vykonat. To, že tato shoda umožnila
znovuzvolení Ing. Růžičky starostou, ocenila naprostá většina přítomných
občanů. Pozitivní též bylo, že do důležité funkce předsedy Kontrolního
výboru zastupitelé téměř jednohlasně zvolili oponenta staronového
starosty. Dobrou zprávou je i rozšíření Kontrolního výboru pro kontrolu
skládky. Zájem o práci v tomto výboru vypovídá o tom, že ďábličtí ještě
nerezignovali na starost o prostředí, v němž žijí.
Kolotoč hlasování měl však také svoji méně vábnou tvář. Tajné hlasování
při odvolávání stávajících radních i volbě nových radních až příliš
připomnělo způsob, jakým před třemi měsíci proběhlo právem kritizované
odvolání starosty Růžičky a radního Dvořáka. Nelze se ubránit dojmu, že
někteří ze zastupitelů si až příliš dobře osvojili způsoby jednání typické pro
„velkou politiku“. Máme starostu, kterému důvěřuje a kterého podporuje
většina ďáblických občanů, kterým není lhostejné směřování jejich obce.
Máme též kvalitní radu, která bude starostovi oporou. Upřednostněním
politické dohody však byla promarněna šance na dohodu o spolupráci
širšího okruhu zastupitelů. Škoda, že více našich zastupitelů, o jejichž
odborných i lidských kvalitách nemám důvod pochybovat, nenalezlo
společnou řeč. Jedině to by bylo skutečnou výhrou pro Ďáblice.
Dušan Andrš (ĎZ 07/2013)

Nová rada MČ
Ing. Miloš Růžička
Zdeňka Fišmistrová
Tatjana Dohnalová
Ing. Tomáš Dvořák
Bc. Marcel Janek

-

starosta (Starostové a nezávislí)
zástupce starosty (Ďáblice občanům)
radní (Volba 2010)
radní (Starostové a nezávislí)
radní (ČSSD)
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Vedení MČ Praha-Ďáblice je opět kompletní
Ing. Miloš Růžička byl opět zvolen do funkce starosty
Na jednání zastupitelstva dne 19. 6. 2013 byl opět zvolen Ing. Miloš Růžička
starostou naší městské části. Nově vzniklá koaliční skupina zastupitelů, pro
zajištění podpory svého programu, na tomto jednání dále iniciovala
jmenování třech nových neuvolněných členů rady: Tatjany Dohnalové, Bc.
Marcela Janka a Ing. Tomáše Dvořáka.
Koaliční plán 2013/2014
Znovuzvolení ing. Miloše Růžička umožnilo sestavení koaličního plánu, který
je závazný pro období let 2013/2014, tedy do konce volebního období.
Zástupci volebních uskupení (STAN ve složení Ing. Miloš Růžička, Ing. Tomáš
Dvořák, Markéta Stránská, Ing. Slavomír Procházka; Ďáblice občanům Zdeňka Fišmistrová, Ing. Martin Křížek; Volba 2010 - Tatjana Dohnalová;
ČSSD - Bc. Marcel Janek) k němu uzavřeli následující dohodu:
Blata - investice do TV „Blata“; - podpora spolupráce ďáblické a
čakovické části: při tvorbě Metropol. územního plánu (ÚSES, zátopová
oblast, kompenzace za ztracenou parkovou plochu uprostřed, pěší koridor
při potoku, využití pozemku MČ při potoku, dětské hřiště).
Revitalizace Mratínského potoka - dále podporovat účast v projektu, v
připomínkovém řízení, v získávání finančních zdrojů, v prověření reálnosti
revitalizace koryta toku, také k obnově pěšího propojení obou částí Ďáblic v
historické stopě.
Politika územního rozvoje, Zásady územního rozvoje, ÚAP, Metropolitní
plán, vlny celoměstsky významných změn, stabilizace, ÚSES při západní
hranici zástavby obce – veřejné debaty o „charakteru MČ“.
Web MČ Ďáblice – úprava grafiky, struktury.
Hřiště – výkup pozemků + grant „rekonstrukce sport. zařízení“ - zajištění
podpory zastupitelů HMP pro udělení grantu (1 mil. Kč).
Příprava rozpočtu HMP 2014, financování školství (starostové městských
částí společným postupem – Svaz MČ hl. města Prahy – magistrát).
Lokalita Nové Ďáblice + Pod hájem – vlastnické vztahy, osvětlení,
komunikace, kompenzace za údržbu komunikací.
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Kontrola stavebního stavu bytových domů, zajištění nutných prací –
podněty ze šetření shromážděny, připravit k projednání, doplnění a k
zajištění oprav.
Oprava přístupové cesty Hvězdárna - radou připraveno a předáno k
projednání zastupitelstvu - předána nová projektová dokumentace pro
vydání souhlasného stanoviska OÚR MHMP.
Ďáblické náměstí – etapa I. - komplexní úprava areálu (cvičební prvky,
minihřiště – grant, demolice budovy a výstavba nového zázemí parku).
Ďáblické náměstí – etapa II. - pokračování dle harmonogramu prací,
prezentace celkové ekonomické rozvahy.
Pražský okruh – priorita: a) z pohledu plánované stavby jako celku trvat
na trasování okruhu s řádným zpracováním variant řešení (komplexní
tech./ekonom./ekologické posouzení severní a jižní varianty s přihlédnutím
k plánům aglomeračního okruhu Středočeského kraje); b) z pohledu života
v Ďáblicích a ochrany ŽP Ďáblic upřednostňovat pro nás šetrnější variantu S.
Skládka: překladiště; likvidace odpadu po povodních; prodloužení doby
skládkování v poslední sekci; monitoring spodních vod; 3. etapa; koncepce
odpadového hospodářství Prahy + MÚP; neoprávněné obohacení – soud.
Základní škola: celková situace; kuchyně; kapacita; přístavba.
Mateřská školka: reklamace; opravy; rozhodnutí o topném systému.
Kompenzační půjčka Prahy za výpadek v rozpočtu MČ z výnosu daní.
Odkup nemovitosti na parcelách proti VŠUP.
Kontrolní výbor pro kontrolu skládky - nepodpořit rušení, podpořit jeho
činnost (účast na připomínkových řízeních, monitoring, atp.), doplnění
členů
Realizace drobných stavebních prací a stavebních příprav - kombinace
stavebního technika (práce na dohodu) a dodavatelských služeb (raději než
rozšiřováním pracovních míst)
(ĎZ 07/2013)
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4. Obecní záležitosti

Ze zápisníku starosty
Zázemí parku a nové veřejné hřiště – zákaz vstupu na staveniště
Jak jste si již asi mnozí všimli, naše parková část Náměstí je uzavřena.
Důvodů je několik:
1. V severozápadním cípu parku byly do země zapuštěny kotvící patky,
do kterých bude instalováno venkovní (nejen) seniorské cvičební nářadí.
2. Probíhá demolice již nefunkčního „pionýráku“. PROSÍM zejména
rodiče o zvýšenou opatrnost a dohled, aby jejich děti dodržovaly zákaz
vstupu na staveniště do doby alespoň částečného otevření areálu.
3. Dokončili jsme výběr firmy, která nám na místě asfaltové plochy
vybuduje nové veřejné multifunkční hřiště s umělým povrchem pro
možnost celoročního venkovního sportování.
PODĚKOVÁNÍ: Občanům z okolních bytů a domů děkuji, že po nezbytně
nutnou dobu strpí mírnou nepohodu a ruch staveniště. Ostatním děkuji za
pochopení s uzavírkou parku. Pevně věřím, že výsledek akce a radost nejen
dětí nám za to bude stát.
Podařilo se najít dětem novou klubovnu
V zadní části bourané hospody „U krále Holce“, resp. „pionýráku“ měly
svou klubovnu děti z oddílu Rozmarýn. Jsem rád, že se nám spolu s
vedením oddílu podařilo zřídit dětem nové prostory ve výhodné blízkosti
Náměstí. Jejich setkávání a bezva aktivity tak mohou nerušeně pokračovat.
Další prostory Obecního domu tak našly své využití.
Rozpočet hlavního města a přidělení finančních prostředků Ďáblicím pro rok
2014
Vedle řady individuálních jednání jsme společně s ostatními kolegy
starosty ze Svazu městských částí hl. m. Prahy připravili reprezentativní
analýzu vybraných kapitol rozpočtu a její výsledky spolu s konkrétními
požadavky prezentovali zástupcům vedení Prahy. Společným problémem
našich rozpočtů 2014 je nevyhovující vypořádání zákona č. 243/2000 Sb. (o
rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným
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celkům) směrem k městským částem, především nedostatečné financování
školství.
Po mém jednání s primátorem Prahy Tomášem Hudečkem v posledním
říjnovém týdnu mohu osobně potvrdit, že naše argumenty budou v této
věci částečně vyslyšeny. Původně Prahou plánované snížení dotace pro náš
rozpočet (oproti r. 2013) bude kompenzováno a ke snížení nakonec
nedojde. Ještě podstatnější ale je, že politické vedení Prahy reaguje na
fakta o nedostatečném financování školství a investice do škol jsou
přislíbeny jako jedna z hlavních priorit při schvalování rozpočtu Prahy pro
rok 2014, resp. při schvalování dotací městským částem.
Kompresorová stanice ÖMV dostavěna, čekají nás majetkové převody
I nadále dohlížíme na stavbu a předání tlakové kanalizace s
kompresorovou stanicí konečnému provozovateli - PVK. Také v minulém
týdnu proběhlo, doufám jedno z posledních, jednání všech
zainteresovaných firem. Věřím, že již brzy se nám podaří ukončit absurdní,
a pro Ďáblice nevýhodný stav, kdy Ďáblice vlastní část kanalizační sítě a
někdo jiný, s naším vědomím, za její užívání vybírá vodné a stočné.
Budou u našich sousedů v lokalitách Nové Ďáblice a Pod Hájem někdy svítit
pouliční lampy? Budeme zde chodit a jezdit po dokončených silnicích?
Zatím chci být opatrný ve svých odhadech. Mohu ale prohlásit a slíbit, že
od svého návratu do funkce se opět průběžně věnuji prosazení obou
jmenovaných stavebních úprav (osvětlení, povrchy komunikací). Všichni na
problému zainteresovaní postupně začínají spolupracovat na vyjasnění
vlastnických vztahů. Jednání zástupců vedení Prahy, Ďáblic a investora se v
letošním roce významně posunula. Vše nasvědčuje tomu, že příští rok
budou po 11 letech osvětlení a komunikace dokončeny!
Bude v Ďáblicích nová pošta?
Po několika informativních jednáních jsme s paní Fišmistrovou a krajským
vedení České pošty, s.p. zahájili práce na zařazení projektu nové moderní
pobočky pošty v Ďáblicích do obchodního plánu České pošty. Zájem i ze
strany České pošty je tedy potvrzen.
Bude i v Ďáblicích někdy bankomat?
Rád bych také sdělil, že díky postupu prací na nových projektech
výstavby v obci již máme k dispozici potřebné podklady a tak bylo možné
začít jednat s první bankou o instalaci prvního ďáblického bankomatu.
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Splnit takový cíl v malé obci na samém okraji Prahy ale nebude vůbec
jednoduché, ani rychlé. O dalším vývoji vás budu informovat.
Zateplení budovy školy a šaten TJ Ďáblice
Po úspěšné spolupráci s TJ na legalizaci a dokončení stavby fotbalového
hřiště s umělým povrchem a na výstavbě multifunkčního hřiště v parkové
části Náměstí jsem za pomoci kolegů radních vybral a zadal zpracování
grantové žádosti v rámci Dotační výzvy č. 50 z MŽP, SFŽP, prioritní osa 3.
Připravujeme tepelný audit a další nutné součásti žádosti.
Dokončení fotbalového hřiště s umělým povrchem se blíží
Po dlouhém čekání - nás dospělých, kluků i holek - se s konečnou
platností podařilo uzavřít kupní smlouvy se všemi soukromými vlastníky
pozemku pod zadním hřištěm a výstavba druhé poloviny tohoto hřiště
(ležícího až doposud na cizích pozemcích) může být po vynucené
několikaleté přestávce dokončena. Práce již byly opět zahájeny.
Poděkoval jsem za vstřícnost a ochotu vlastníkům pozemku, děkuji touto
cestou i vedení TJ a všem fotbalistům za projevený zájem i pomoc. Nevzdali
to, aktivně pomáhali při jednáních na magistrátu a drželi palce až do konce.
(I když prozradím, že jednou jsem je již přemlouval, ať vydrží - chtěli už nad
akcí zlomit hůl, povolat bagry, soukromý pozemek vyčistit a vrátit
majitelům.) Vše se snad již v dobré obrátilo a po složitém začátku hřiště
čekají jen jasná sportovní vítězství, šťastné a veselé okamžiky.
Ing. Miloš Růžička, starosta (ĎZ 11/2013)

Výsledky prezidentských voleb v Ďáblicích
Českým prezidentem se v historicky první přímé volbě stal bývalý
premiér Miloš Zeman. Získal o půl milionu hlasů víc než ministr zahraničí
Karel Schwarzenberg. Ten vyhrál pouze v Praze, výjimkou nebyly ani
Ďáblice (1. kolo: K. Schwarzenberg 43,83 % hlasů, M. Zeman 16,2 % hlasů;
2. kolo: K. Schwarzenberg 66,645 % hlasů, M. Zeman 33,345 % hlasů).
Miloš Zeman po zvolení prohlásil, „že chce být prezidentem dolních
deseti milionů…“
Podrobné volební výsledky zveřejnil Český statistický úřad.
Zpracovala Hana Macháňová (ĎZ 02/2013)
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 25. a 26. října se konaly předčasné volby do poslanecké
sněmovny. Vítězi voleb se staly ČSSD (v rámci celé ČR - 50 mandátů) a ANO
2011 (47 mandátů). V Praze zvítězila TOP 09.
Ta vyhrála i v Ďáblicích ziskem 444 hlasů. Na druhém místě se umístilo
ANO 2011 s 280 hlasy, třetí ČSSD získala 208 hlasů a čtvrtá ODS 203 hlasy.
Volební účast nad očekávání dobrá: v ČR 59,48%, v Praze 64,14% a v
Ďáblicích dokonce 69,27% voličů.
Zpracovala: Hana Macháňová (ĎZ 11/2013)

Městská policie v Ďáblicích
V naší Městské části vykonávají službu dva strážníci Městské policie
Praha, kteří si mezi sebou rozdělují směny, aby v Ďáblicích byli zejména od
pondělí do pátku v průběhu dne. Ve středu od 15.30 do 17.30 hodin, kdy
mají úřední hodiny, je můžete navštívit v ulici Ďáblická 14 vedle pošty nebo
je telefonicky kontaktovat na čísle 283 883 033.
Mimo tyto hodiny jsou k zastižení na služebních telefonech: str. M.
Piterka - 721 894 534 a str. L. Vít - 721 894 528. V nočních hodinách,
víkendech a svátcích se můžete obrátit přímo na centrálu MP na tísňovém
tel. čísle 156.
Strážníci ráno zabezpečují bezpečné přecházení dětí do školy a školky po
přechodech v ulici Ďáblická/Kokořínská. Pokračují obchůzkovou činností ve
svěřeném okrsku se zaměřením na kontrolu veřejného pořádku, dopravy,
černé skládky, vraky vozidel. Kontrolují majitele psů, provozovny a
restaurace, zda dodržují a řídí se zákony a vyhláškami.
V poledne dohlížejí na bezpečnost u základní a mateřské školy. Po pauze
procházejí hřbitovem se zaměřením na vandaly. V celém okrsku, ale
zejména v remízku na konci ulice K Lomu/Cínovecká kontrolují
bezdomovce. Svou denní činnost zpravidla končí u hvězdárny a háje, odkud
se přemísťují na základnu, která je v Kobylisích. Spolupracují s úřadem MČ
Ďáblice v rámci řešení sousedských vztahů, doručování písemností, týrání
zvířat, hlídání majetku MČ a spolupracují s Referátem životního prostředí.
Toto je malé přiblížení práce našich strážníků, kteří mají působnost po celé
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Praze a mohou být v případě potřeby nasazeni i jinde, např. při povodních
apod.
Marcel Janek, radní (ĎZ 11/2013)

Czech POINT
Vážení občané, rádi bychom vám nabídli služby Czech POINTu jak na
obecním úřadě v úředních hodinách, tak v obecní knihovně.
Co vše Czech POINT nabízí:
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Datové schránky
• Autorizovaná konverze dokumentů
• Centrální úložiště ověřovacích doložek
Výpis z katastru nemovitostí - jedná se o výpis z veřejné evidence, který lze
získat bez prokázání totožnosti. Výpis lze vyhotovit jako úplný výpis
konkrétního listu vlastnictví nebo jako částečný výpis. Nutným údajem pro
dohledání výpisu je určení katastrálního území, volitelně lze výpis dohledat
podle čísla listu vlastnictví nebo podle parcelního čísla pozemku, čísla
popisného budovy a čísla bytové jednotky.
Výpis z obchodního rejstříku / Výpis z živnostenského rejstříku / Výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů - jedná se o výpisy z veřejných
evidencí, které lze získat bez prokázání totožnosti, nutným údajem pro
získání výpisu je IČ hledaného subjektu.
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Výpis z insolvenčního rejstříku - jedná se o veřejný rejstřík, který obsahuje
mimo jiné zákonem stanovené údaje o dlužnících. Výpis z insolvenčního
rejstříku poskytuje informaci, zda je vyhledaná osoba vedena jako dlužník
nebo nikoliv. V případě, že je osoba vedena v insolvenčním rejstříku, výpis
obsahuje aktuální stav insolvenčního řízení.
V rejstříku je možné vyhledávat podle těchto ukazatelů:
identifikačního čísla organizace (právnická osoba),
osobních údajů (fyzická osoba).
Výpis z rejstříku trestů – fyzické osoby - jedná se o výpis z neveřejné
evidence ve smyslu zákona o informačních systémech veřejné správy. Výpis
lze vydat pouze osobě, které se výpis týká. Jiné osobě může být výpis vydán
pouze na základě úředně ověřené plné moci.
Povinnými údaji pro vydání výpisu jsou základní identifikační údaje (jméno,
rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, státní občanství) a údaje
týkající se narození žadatele (stát, okres, obec, případně datum narození u
cizince, který nemá přiděleno rodné číslo).
Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladu totožnosti:
platný občanský průkaz nebo
platný cestovní pas nebo
identifikační doklad cizince nebo průkaz o povolení pobytu cizince.
Chybí-li některý z povinných údajů v dokladu totožnosti, musí ho žadatel
doložit jiným úředně vydaným nebo ověřeným dokladem, např. rodným
listem. Je-li tento doklad v jiném než českém nebo slovenském jazyce,
předloží tento doklad společně s jeho úředním překladem do českého
jazyka.
V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je
zapotřebí:
úředně ověřená plná moc v českém jazyce
platný doklad totožnosti zmocněnce.
Výpis z rejstříku trestů – právnické osoby - údaje z evidence rejstříku trestů
právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné. Z
tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby
neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.
Výpis z bodového hodnocení řidičů - jedná se o výpis z neveřejné evidence
ve smyslu zákona o informačních systémech veřejné správy. Výpis lze vydat
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pouze osobě, které se výpis týká. Jiné osobě může být výpis vydán pouze na
základě úředně ověřené plné moci.
Povinnými údaji pro vytvoření výpisu jsou jméno, nynější příjmení a datum
narození žadatele. Pro úspěšné vyhledání řidiče je vhodné předložit i rodné
číslo, případně číslo řidičského průkazu.
Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladu totožnosti:
platný občanský průkaz nebo
platný cestovní pas nebo
identifikační doklad cizince nebo průkaz o povolení pobytu cizince
případně i řidičský průkaz.
V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je
zapotřebí:
úředně ověřená plná moc v českém jazyce
platný doklad totožnosti zmocněnce.
Další službou, kterou Vám nabízíme, je Vidimace a Legalizace - Vidimací se
ověřuje, že opis nebo kopie (dále též "vidimovaná listina") se doslova
shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před
ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za
vlastní. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah
listin neodpovídá.
Veškeré tyto služby můžete využít na Obecním úřadě i v Obecní knihovně.
Lucie Zemanová (ĎZ 11/2013)
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5. Hospodaření obce
Rozpočet obce pro rok 2013
Příloha č.1 k usnesení č. 093/13/ZMČ
Městská část Praha-Ďáblice
Schválený
rozpočet

Skutečnost
2013

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
DAŇOVÉ
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
Správní poplatky
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
Daň z nemovitosti
Majetkové daně

1 000
152 500
0
60 000
213 500

0
568 025
0
53 190
621 215

1 000 000
1 000 000

2 746 632
2 746 632

10 000
759 400
769 400

9 493
879 430
888 923

0

3 500

0
40 000
0
9100
818 500

1 900
78 416
72 382
63 500
1 108 621

0

3 315

85 000
20 988 000
0
21 073 000

223 620
22 925 473
2 600 000
25 749 093

0
0

0
0

23 105 000

30 228 876

NEDAŇOVÉ
Příjmy z poskytování služeb
Výnosy z finančního majetku
Příjmy z vlastních činností
Přijaté sankční platby
Přijaté neinvestiční dary
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Ostatní příjmy
Splacené půjčky od obyvatelstva
Ostatní nedaňové příjmy
Finanční vypořádání

PŘIJATÉ TRANSFERY
Neinvestiční transfery od SR
Neinvestiční transfery od HMP
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
Neinvestiční přijaté transfery
Investiční transfery od HMP
Investiční přijaté transfery

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
BĚŽNÉ
Kapitola 2 Městská infrastruktura
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Komise životního prostředí
Ostatní péče o životní prostředí
Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO)
CELKEM Městská infrastruktura

1 300 000
5 000
740 000
960 000
3 005 000

832 233
0
635 460
880 713
2 348 406

Kapitola 3 Doprava
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
CELKEM Doprava

802 000
600 000
1 402 000

552 107
459 757
1 011 865

Kapitola 4 Školství a mládež
Předškolní zařízení
Základní škola
v tom:
Školská a kulturní komise
Neinvestiční transfery
Školy v přírodě
Dětská hřiště a klub
CELKEM Školství a mládež

520 000
4 810 000
4 250 000
120 000
60 000
1 800 000
530 000
7 840 000

476 525
4 561 701
4 250 000
75 069
261 100
1 567 500
265 329
7 207 224

Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast
Příspěvky na zájmovou činnost a rekreace
Sociální komise
CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost

40 000
100 000
140 000

40 600
87 862
128 462

Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury - kronika
Ostatní záležitosti kultury - akce MČ
Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví
Neinvestiční transfery
Sportovní komise
CELKEM Kultura sport a cestovní ruch

338 500
26 500
35 000
0
375 000
45 000
820 000

289 437
24 000
23 843
0
173 900
58 193
569 373

Kapitola 7 Bezpečnost
Požární ochrana - dobrovolná část
CELKEM Bezpečnost

285 000
285 000

872 300
872 300

50 000
50 000

7 790
7 790

příspěvek ZŠ + MŠ

Kapitola 8 Hospodářství
Pořízení neinvestičního majetku (byty,nebyty)
CELKEM Hospodářství
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Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva
Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné
Nákup materiálu
Nákup služeb
Ostatní nákupy
Dary obyvatelstvu
Celkem samospráva

1 970 000
50 000
748 000
65 000
200 000
3 033 000

1 563 472
47 924
648 190
48 675
233 000
2 541 261

0
0

46 453
54 630

2 947 000
360 000
380 000
1 147 000
230 000
5 000
150 000
5 219 000
8 252 000

2 916 783
251 272
545 328
834 523
126 573
0
99 926
4 774 405
7 416 749

0
0
21 794 000

2 200
2 200
19 564 368

1 650 000

913 631

Kapitola 2 Městská infrastruktura
Herní prvky senioři

100 000

42 229

Kapitola 3 Doprava
Silnice
Ostatní komunikace

100 000
100 000

45 363
79 756

Kapitola 4 Školství a mládež
Školství - MŠ

750 000

32 100

45 100
3 475 000

1 980 688
2 924 497

Výdaje volby prezident 2013
Výdaje volby prezident 2013
Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné
Nákup materiálu
Nákup vody, paliv a energie
Nákup služeb
Ostatní nákupy
Daně a poplatky SR
Ostatní neinvestiční transfery
Celkem vnitřní správa
CELKEM vnitřní správa a samospráva
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa
Nespecifikované rezervy
CELKEM Všeobecná pokladní správa

CELKEM Běžné výdaje
KAPITÁLOVÉ
Kapitola 1 Rozvoj obce
Centrum I. a II.

Kapitola 6 Kultura a sport
Sportovní zařízení
Pozemek - hřiště
Kapitola 8 Hospodářství
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Nebytové hospodářství
Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl. 2011)
Kapitola 9 Vnitřní správa
Stroje, přístroje zařízení
Výpočetní technika

215 000
310 000

214 838
306 796

0
0
6 745 100

0
54 144
6 594 042

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
Převod sociálnímu fondu
Převod do FRR

28 539 100
150 000
0

26 158 410
114 667,5
0

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Převody z vlastních fondů (SF)
FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV

23 105 000
150 000
5 434 100

30 228 876
135 442

Převody vlastním rezervním fondům výdaje
Převody vlastním rezervním fondům příjmy
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM před konsolidací
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM před konsolidací

5 584 100
5 584 100
34 273 200
28 839 100

3 564 797,92
3 544 023,42
29 837 875
33 908 341

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

-5 434 100

4 070 466

CELKEM Kapitálové výdaje

Příjmy z poplatků do obecní pokladny
Jednou ze základních činností Úřadu MČ Ďáblice je vybírání poplatků,
definované zákonem a vyhláškami hl. města Prahy. Tyto poplatky dělíme do
dvou kategorií na tzv. místní, do kterých spadá poplatek ze psů, ubytovací,
rekreační a ze záboru veřejného prostranství, a tzv. správní, kam řadíme
poplatky za ověřování, za evidenci trvalého pobytu, za využívání Czech
Pointu, rybářské lístky a za provozování výherních hracích přístrojů.
V roce 2012 MČ Ďáblice vybrala na poplatcích ze psů celkem 117 224 Kč,
z toho byla povinnost odvést magistrátu hlavního města Prahy 25%, což
činilo 29 306 Kč. Náklady na úklid a údržbu odpadkových košů na psí
exkrementy za uplynulý rok činily 109 512 Kč. Jak je patrné z těchto údajů,
náklady převyšují příjem obce z těchto poplatků. ÚMČ Ďáblice apeluje na
majitele psích kamarádů, aby dodržovali pořádek v obci a v blízkém okolí,
aby nezapomínali na zákonnou povinnost přihlašovat nové pejsky do 15
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dnů k evidenci a na dodržení termínů k úhradě letošního poplatku. Termín
úhrady běží od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013.
Příjmy z rekreačního poplatku činily za rok 2012 celkem 4 365 Kč,
odvedeno na MHMP dle vyhlášky bylo 50%, tedy 2 182,50 Kč. Z
ubytovacího poplatku za stejné období do obecní pokladny přibylo 12 704
Kč. Poskytovatel ubytovacích služeb je povinen se přihlásit k registraci na
úřadě MČ a současně platit měsíční a čtvrtletní poplatky dle vyhlášky hl.
města Prahy. Kontrola nových poskytovatelů ubytovacích služeb se provádí
ve spolupráci se živnostenským úřadem příslušné Prahy.
Ze záborů veřejného prostranství (chodníky, silnice, zelené plochy apod.)
úřad MČ vybral za uplynulý rok celkem 58 779 Kč. Platbu za zábor VP je
nutné uhradit nejméně dva dny před plánovaným záborem do pokladny,
popř. na účet MČ.
Celkově za druhou kategorii - správní poplatky vybrala MČ 58 612 Kč.
Největší část těchto příjmů tvoří poplatky za ověřování a za provozování
výherních hracích přístrojů. I vy můžete ovlivnit příjmy obce, např. tím, že si
své listiny necháte ověřit a využijete možnosti Czech Pointu na našem
úřadě nebo v místní knihovně. Na obou místech vám budou tyto služby
poskytnuty s možností parkování, bez fronty a s přátelským úsměvem
zaměstnankyň úřadu MČ.
Podrobnější členění a přehled všech poplatků naleznete v přiložené
tabulce. Veškeré dotazy týkající se místních a správních poplatků směřujte
na p. Moniku Forkovou, která se touto oblastí zabývá. Příslušné formuláře a
informace jsou k dispozici v pokladně a v podatelně MČ.
Miroslava Koubová, vedoucí FIO (ĎZ 02/2013)

Druh poplatku

Příjem

Odvod

Výnosy MČ

Místní poplatky:
Poplatek ze psů

Odvod

Výnosy
MČ

Správní poplatky
117 224,00 29 306,00

Rekreační poplatek

4 365,00

2 182,50

Ubytovací poplatek

12 704,00

0

Zábory veřejného prostranství

58 779,00

0

Celkem MP

Příjem

87 918,00 Ověřování
2 182,50 Czech point
12 704,00 Provozování VHP
58 779,00 Evidence TP
161 583,50 Celkem SP

24 432,00
6 200,00
18 000,00
5 730,00

0 24 432,00
0

6 200,00

0 18 000,00
0

5 730,00
54 362,00
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Místní poplatek ze psů 2013
Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice upozorňuje držitele psů, že jsou
povinni zaplatit místní poplatek ze psů nejpozději do 31. března 2013.
Nebudou-li poplatky do tohoto termínu zaplaceny, mohou být, dle
zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, vyměřeny až do trojnásobné
výše!
Zároveň upozorňuje držitele psů na povinnost trvalého označení psa
mikročipem nebo tetováním a nahlášení psa do evidence chovatelů psů i na
Magistrátu hlavního města Prahy. Tato povinnost vyplývá z obecně závazné
vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/2033 Sb. hl. m. Prahy.
Při splnění těchto dvou podmínek uskutečněných v rámci 30 dnů, má pak
držitel psa nárok na slevu na poplatcích max. 350 Kč po dobu následujících
dvou let.
Miroslava Koubová, finanční odbor ÚMČ (ĎZ 02/2013)

Kompenzační příspěvek za provoz skládky
Zastupitelstvo schválilo vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz
skládky na 10. zasedání 12. 12. 2012 usnesením č. 079/12/ZMČ.
Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice upozorňuje rodiče dětí do 15 let
včetně, že si mohou v období od 1. 4. - 30. 11. 2013 podat žádost o
poskytnutí kompenzačního příspěvku MČ Ďáblice za provoz skládky za rok
2013.
Na děti narozené v období 1. 11. 2013 - 31. 12. 2013 lze podat žádost do
15. 1. 2014.
Podmínkou k platnému podání žádosti je trvalý pobyt dítěte v obci
Ďáblice a věk 0-15 let včetně.
Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem na
podatelně MČ nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ PrahaĎáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další
doklady (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).
Žádost najdete ve zpravodaji nebo si ji můžete vyplnit přímo na úřadě MČ
Praha-Ďáblice.
Miroslava Koubová, finanční odbor ÚMČ (ĎZ 02/2013)
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6. Podnikání na území obce
Pohostinství: Restaurace Battistova cihelna, Restaurant Červený mlýn,
Restaurace Květnová, Restaurace Na Růžku, Fotbalová kantýna, Sportbart
Bella
Penziony: Nová Doba, Stodola, penzion Bibrdlík
Firmy: KoloProfi, Žaluzie Vamberský, IMP, Prima Bohemia s.r.o., Apoklem
s.r.o., Půjčovna profi nářadí, W-Plast, Autoservisy-Pneuservisy, Spojovací
materiál, Systemair, a.s., iM Služby, MIJU, Autodoprava Tumpach s.r.o.,
Podlahářství Tomáš Tvrdek, Akros s.r.o., Komstav-Projekt, sběrné suroviny a
prodej písku a štěrku Čáma
Sport a odpočinek: Rehaklub Jami, Yoga centrum Ďáblice
Obchody: stavebniny a domácí potřeby Stavl, dvě večerky na Ďáblické ulici,
Ďáblická vinotéka, Zlatnictví, Trafika - drobné zboží, Trafika - textilní zboží,
Lékárna, Oční optika, Flopp
Přehled firem, které v Ďáblicích podnikají, není úplný, neboť jejich evidence
neexistuje.
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7. Životní prostředí a doprava

Nový přechod pro chodce
Na jaře roku 2011 nás oslovila paní RNDr. Patricia Martínková, PhD., naše
občanka, která bydlí ve východní části Hořínecké ulice s návrhem, aby na
rohu ulic Ďáblická a Hořínecká byl vybudován přechod pro chodce. Sdělila,
že o tomto návrhu mluvila i s dalšími našimi občany, kteří se s její žádostí
ztotožňují, navrhla, že se ráda zapojí do realizace tohoto přechodu. Jde o
místo, které je využívané při cestě na poštu, do školy a školky, k lékařům.
Přestože jsou ve vzdálenosti cca 70 m od rohu ulice Hořínecká dva
přechody, lidé si často tudy zkracují cestu a přecházejí mimo přechod.
Městská část posoudila tento návrh a rozhodla, že projedná tento návrh
s odborem dopravy Prahy 8 a Policií ČR. Na základě kladných stanovisek
výše uvedených orgánů rozhodla zahrnout stavbu přechodu ulic Ďáblická a
Hořínecká do investičních akcí pro rok 2012. V květnu loňského roku
požádala městská část dotčené orgány státní správy a správce sítí o vydání
stanovisek ke stavbě přechodu (celkem 45 žádostí). V srpnu bylo požádáno
o vydání stavebního povolení stavby přechodu. Odbor výstavby Prahy 8
vydal v září stavební povolení. Potom byly osloveny 4 firmy se žádostí o
zaslání cenové nabídky na zhotovitele stavby. Ze tří získaných nabídek
vybrala Rada MČ nejvhodnější nabídku a s vítěznou firmou byla uzavřena
smlouva o dílo na stavbu přechodu. Již 5. listopadu byly zahájeny práce na
stavbě přechodu a 8. listopadu byla stavba dokončena. Bylo nutné dokončit
stavbu i formálně, tedy požádat Odbor výstavby Prahy 8 o vydání
kolaudačního souhlasu stavby a doložit k tomu všechny potřebné souhlasy
orgánů státní správy a správců sítí. Dne 13. prosince vydal výše zmíněný
odbor výstavby kolaudační souhlas se stavbou přechodu Ďáblická a
Hořínecká.
Děkujeme tímto paní Patricii Martínkové za její návrh i za nabízenou
ochotu pomáhat při realizaci návrhu. Věříme, vážení občané, že i vy
využíváte přechod při svých pochůzkách po obci a jste s ním spokojeni.
Pokud budete mít nějaké návrhy, které by mohly zlepšit bezpečnost naší
obce, můžete se na mne kdykoli obrátit.
Zdeňka Fišmistrová (ĎZ 02/2013)
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Ďáblické stromy
Většina z nás nepochybně sdílí podobnou zkušenost. To, že náš život
pozitivně ovlivnilo něco pěkného či dobrého, si mnohdy uvědomíme až ve
chvíli, kdy ona krása či dobro nenávratně zmizí. Lidé, zvířata, stromy…
Právě stromy bychom dnes chtěli připomenout. Ďáblice jsou dobrým
místem pro život. Mimo jiné i proto, že v nich roste mnoho stromů. Na
zahradách, při cestách, v krajině. Vídáme je při každodenních pochůzkách,
vyhlížíme na ně z oken, zvedáme zraky do jejich korun, dotýkáme se jich.
Bereme je jako samozřejmou součást světa. Chybí nám, zmizí-li nečekaně či
zbytečně.
Vážení sousedé, rádi bychom Vás vyzvali ke spolupráci na projektu
„Ďáblické stromy“. Je-li v Ďáblicích strom, který Vám přináší radost či k
němuž máte vztah, napište nám o něm. Je přitom lhostejné, zda jde o
strom, který roste na Vaší zahradě, na zahradě souseda, v blízké ulici, na
poli či kdekoli jinde.
Sdělte nám, prosíme, kde strom roste a o jaký druh se jedná. Víte-li,
uveďte, jak je strom starý, kdo jej vysadil či jakou má historii. Pokud o
stromu nic bližšího nevíte, napište, čím je pro vás důležitý, zajímavý či
krásný. Můžete-li, zašlete nám též fotografii stromu.
Nominace na stromy, které občanům Ďáblic přinášejí radost, budeme
sbírat po celý rok 2013. O jednotlivých vámi nominovaných stromech
budeme pravidelně informovat na stránkách Ďáblického zpravodaje. Z
poskytnutých informací a dalších materiálů sestavíme sborník věnovaný
ďáblickým stromům a jejich lidem.
Své náměty můžete podávat:
• elektronicky na adresu komisezp@dablice.cz
• osobně či poštou na Referát správy MČ (Bc. K. Vojtová), Květnová 52
Za komisi životního prostředí a dopravy Dušan Andrš (ĎZ 03/2013)

Kontrolní výbor pro kontrolu skládky pokračuje
Na posledním 11. řádném zasedání ďáblického zastupitelstva předložil
zastupitel pan PhDr. Novotný (ODS) jako jeden ze svých doplňujících a
předem neavizovaných bodů také návrh na zrušení Kontrolního výboru
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pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice. Stejný bod navrhl již na 8. zasedání v
červnu loňského roku, kdy tento návrh nebyl přijat. Na projednání se toto
téma dostalo až na druhém pokračování zastupitelstva, tedy 10. 4. 2013. V
diskusi, kdy pádné argumenty pro zrušení, dle mého názoru, prakticky
nezazněly, jsme se, v té době již s bývalým starostou Ing. Růžičkou, pokusili
vysvětlit ostatním přítomným zastupitelům a přítomné veřejnosti důvody,
proč nepovažujeme kladné hlasování pro zrušení výboru za správné.
Ďáblice by se tím totiž mimo jiné i dobrovolně vzdaly jednoho z účinných
nástrojů, v tuto chvíli zejména v jednáních, která teprve přijdou (další kroky
k rozšiřování, zdá se, jsou z kroků Magistrátu hl. m Prahy stále více patrné).
Zároveň bychom se připravili o možnost sdružit občany, kteří by měli
zájem účinně a efektivně pracovat pro obec při řešení problémů týkajících
se této problematiky. Těleso skládky, pomineme-li i případné další
rozšiřování skládky a kontrolu vlastního skládkování (které je již dnes v
útlumu a prostor skládky, resp. hala u ní se v tuto chvíli stává spíše
překladištěm odpadu s povolenou roční kapacitou 95000 tun), si jistě i
nadále zasluhuje naši pozornost. V okolí skládky se v posledních letech
vyskytly a vyskytují jevy, které si z hlediska ochrany životního prostředí
zasluhují zvýšenou pozornost. Poněkud záhadný opad listí části topolů
podél jižní hranice skládky na podzim v roce 2011 a chemické rozbory
podzemních vod z nezávislých vrtů v majetku naší městské části jsou
typickým příkladem.
Překračování povolených limitů (přes limit C) ze zákona vyžaduje
minimálně jednoznačně určit příčiny vzniku vysokých koncentrací
sledovaných látek (použity výsledky a obrázky z posudku RNDr. Miloše
Mikolandy – Geologická služba s.r.o.)
V nejbližší budoucnosti lze tedy spíše očekávat zvýšenou aktivitu výboru
a ne se zasazovat o jeho zrušení. V čím zájmu může být oslabení
vyjednávací pozice Ďáblic ve vztahu k problematice skládky?
Citujme z Pražského deníku.cz 14. 4. 2013:
Praha by ráda převzala správu ďáblické skládky
Hlavní město uvažuje o tom, že by založilo novou akciovou společnost,
která by měla na starosti rozšíření ďáblické skládky. Řekl to radní Radek
Lohynský (ODS). Skládku, jejíž kapacita je téměř naplněna, v současnosti
spravuje soukromá společnost. Praha sice většinu odpadu spaluje v
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malešické spalovně, zrušit skládku ale město nechce, část odpadu totiž
podle Lohynského není možné spálit.
Kruh se uzavírá.
Tomáš Dvořák (ĎZ 05/2013)

Mratínský potok – s úctou k životu, s úctou k vodě
Revitalizace toku přírodě blízkým způsobem
Městská část Praha-Ďáblice a Praha-Čakovice připravují projekt
revitalizace Mratínského potoka v úseku od pramene v ďáblických polích po
hranici Hlavního města Prahy, a to v celkové délce 5,6 km. Cílem projektu je
sanace současného nevyhovujícího ekologického stavu toku, ve vybraných
částech zpřístupnění a zvýšení rekreační atraktivity toku a přilehlých břehů.
V neposlední řadě má projekt příznivý vliv na snížení rizika povodní. Pro
tento záměr se v současné době zpracovává dokumentace ve stupni studie
proveditelnosti.
Připravovaný návrh revitalizace se skládá z následujících opatření (ve
směru proti proudu toku):
Úsek mezi Čakovicemi a Miškovicemi, charakteristický zahloubeným
napřímeným korytem se souvislým opevněním dna, bude revitalizován.
Opevnění dlažbou či betonovými panely bude odstraněno, dno koryta bude
rozšířeno, stabilizováno a sklony svahů zmírněny. Podél Mratínského
potoka bude vytvořen širší meandrující pás s přirozeným členitým dnem,
doplněný souvislým pásem vegetace na březích a jejich okolí. Lokální rozlivy
při povodni jsou v současnosti způsobeny především dvěma nekapacitními
mosty. Ty budou příslušně rekonstruovány. V centrální části Čakovic dojde k
lepšímu propojení toku se Zámeckým parkem, bude odstraněna zámecká
zeď, rozšířeno dno koryta, umožněn přístup k toku. Břehy budou
stabilizovány gabionovou konstrukcí. Současně s revitalizací toku bude
zřízen dosud chybějící průchod pod železničním mostem a doplněna lávka
přes tok za Globusem.
Na území Ďáblic spočívá návrh revitalizace toku ve zmírnění sklonu
svahů, rozčlenění dna koryta kameny, doplnění vegetací. Podél toku by
vznikl souvislý pás zeleně, v některých místech doplněný o tůně, lávky a
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další prvky. Součástí návrhů je i revitalizace prameniště. Dále je připravován
chybějící podchod pro pěší v místě křížení toku s proseckou radiálou – ulice
Cínovecká (dálniční most), která velmi násilně přerušila původní cesty,
které spojovaly obě části Ďáblic. V celém řešeném úseku Mratínského
potoka bude navrhována stezka, umožňující pohyb pěších a cyklistů v ose
Labe - Miškovice - Čakovice - Ďáblice – a dále buďto směr Troja Stromovka nebo směr Draháňská rokle a navazující rekreační oblasti na
sever po proudu či na protějším břehu Vltavy (Šárka, Tiché údolí atp.).
Historie
Zájemce o historii našeho okolí a o historii Mratínského potoka jako
nejvýznamnějšího přítoku Labe na sever o Prahy si dovolím upozornit na
knihu „Povodí Mratínského potoka a jeho okolí“, vydanou v r. 2006
svazkem obcí Region Povodí Mratínského potoka. Ďáblickou část toku
příštím generacím popsal ďáblický občan, starousedlíkům dobře známý
PhDr. Miloslav Wimmer. Děkuji.
Současnost
Podrobné informace k projektu jsou dostupné na internetových
stránkách MČ Praha-Ďáblice www.dablice.cz/mratinskypotok.
Miloš Růžička (ĎZ 07/2013)

Ďáblicemi sníženou rychlostí?
Členové Komise životního prostředí a dopravy v minulém roce navrhli
Radě městské části snížit rychlost na nejfrekventovanějších komunikacích v
obci z 50 na 40 km v hodině. Jednalo se konkrétně o ulice Ďáblická,
Šenovská a Hřenská. Důvodem návrhu bylo zejména nedodržování nejvyšší
povolené rychlosti významným počtem projíždějících automobilů.
Nedodržování rychlosti způsobuje vedle zhoršení bezpečnosti chodců větší
hlukové zatížení obyvatel okolních domů.
Hlavním opatřením, které má na ulicích Ďáblická a Šenovská řidiče
přimět ke snížení rychlosti, jsou dosud pouze radary informující o aktuální
rychlosti vozidla. Toto opatření komise nepovažuje za dostačující. Značná
část řidičů, kteří projíždějí po jmenovaných komunikacích, informaci o
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překročení povolené rychlosti ignoruje. Panely navíc nejsou vždy plně
funkční a bohužel ani dobře viditelné. Důležitým faktorem je také
skutečnost, že kontrola rychlosti policií ČR v těchto lokalitách probíhá
pouze sporadicky.
Komise nevyhovující situaci opakovaně projednávala a Radě navrhla
několik možných úprav, které by vedly ke snížení rychlosti projíždějících
vozidel. Vedle již zmíněného návrhu na omezení rychlosti to byl návrh na
instalaci zpomalovacích vyvýšených prahů (rychlostních retardérů),
umístěných na přechodech pro chodce, či na instalaci ostrůvků zužujících
profil komunikace, které by zvýšily bezpečnost přecházejících a znemožnily
předjíždění.
Výsledkem tohoto snažení, kterému významně napomohla iniciativa
radní paní Dohnalové a zástupkyně starosty paní Fišmistrové, byla instalace
dopravních značek omezujících rychlost v ulicích Šenovská a Hřenská na 30
km v hodině (původně navrhované omezení rychlosti na 40 km v hodině
platné předpisy neumožňují). Tyto dopravní značky jsou umístěny zejména
tam, kde se předpokládá větší pohyb chodců, tedy v blízkosti autobusových
zastávek a přechodů pro chodce. Členové komise však s politováním přijali
informaci o tom, že požadované snížení rychlosti v Ďáblické ulici nebylo
povoleno Odborem dopravy Praha 8. Také na ní je překračování rychlosti
50 km v hodině zcela běžným jevem. Vyslyšeny nebyly ani návrhy na další
výše uvedená opatření.
Komise životního prostředí a dopravy i nadále zastává názor, že je nutné
učinit taková opatření, aby došlo k faktickému snížení rychlosti vozidel
projíždějících na hlavních komunikacích Ďáblic. Je evidentní, že dopravní
značky doplněné o informativní měření omezení rychlosti nezajistí.
Smysluplnost výše uvedených návrhů potvrzuje mimo jiné petice, jejímž
prostřednictvím požadují občané bydlící v domech v Ďáblické ulici, resp.
ulici Nad Akcízem, snížení rychlosti na 30 km v hodině na ulici Ďáblická (v
úseku od ulice Učitelská, resp. od „nového“ Ďáblického hřbitova směrem
do Ďáblic). Petice rovněž upozorňuje na nevyhovující stav přechodů pro
chodce ve směru do ulice Učitelská a u Akcízu.
Automobilová doprava bude stále více ovlivňovat životní prostředí a
bezpečnost obyvatel Ďáblic. Komise životního prostředí a dopravy přivítá
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jakoukoli reakci a návrhy občanů na zlepšení situace v této oblasti. Své
připomínky či návrhy můžete zasílat na email komisezp@dablice.cz.
Lenka Stroblová, Komise životního prostředí a dopravy (ĎZ 09/2013)

Je-li vám libo, můžete se posadit
Na samém počátku byla připomínka jednoho staršího ďáblického občana
k možnostem odpočinku při procházkách Ďáblicemi, hlavně směrem ke
hvězdárně. Po výstupu do kopce nebylo kde spočinout. V Komisi životního
prostředí tak vznikl nápad oslovit občany prostřednictvím Ďáblického
zpravodaje a současně požádat o spolupráci referát životního prostředí.
Před rokem byla zveřejněna výzva našim občanům, aby podávali návrhy na
doplnění laviček v Ďáblicích. Obdrželi jsme jeden podnět. Společně s
referátem životního prostředí jsme vytipovali místa pro osazení nových
laviček. Po schválení Radou městské části a odsouhlasení potřebných
finančních prostředků v rozpočtu na rok 2013 došlo konečně k realizaci
záměru. U cesty stoupající ke hvězdárně a v okolí hvězdárny, v ulici K Lomu
a také na zastávce autobusu Liběchovská, se začátkem srpna objevily nové
lavičky. Umístění proběhlo pod dohledem pracovnice referátu životního
prostředí Kateřiny Vojtové. Náklady na pořízení 10 ks laviček činí 47.650 Kč
(vč. 21% DPH), zatímco v centru obce u Battistovy cihelny 6 ks laviček
pořídilo minulé vedení v roce 2009 za 202.169 Kč (vč. 19% DPH). Věříme, že
tyto podstatně levnější lavičky stejně dobře poslouží všem unaveným
poutníkům.
Budeme rádi, pokud nám napíšete, zda se vám nové lavičky a jejich
umístění zamlouvají, případně, kde vám v Ďáblicích lavičky ještě chybějí.
Své připomínky můžete zasílat na email komisezp@dablice.cz.
Tatjana Dohnalová, předsedkyně KŽPD, radní pro oblast životního prostředí
(ĎZ 09/2013)

Venkovní fitpark
V Ďáblicích v areálu U Holců budou v říjnu umístěny čtyři stroje, které v
návaznosti na sebe budou tvořit základní část fitparku-venkovní posilovny.
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Budou sloužit nejen k zábavě, ale i k procvičení celého těla, v souladu s
heslem: „Zábava v kombinaci se sportem pro všechny generace.“
Na strojích jsou informační etikety s návodem na použití.
Jsou celokovové s pevnou konstrukcí všech částí a všechny ocelové části
jsou chráněny před korozí galvanickým zinkováním a následně povrchově
upraveny komaxitem - práškovým lakováním. Pevné konstrukční řešení a
celkové kvalitní zpracování zaručuje dlouhodobou ochranu před
poškozením vandaly a klimatickými vlivy. Sestava se v budoucnu může
rozšířit o další stroje a zařízení. Park U Holců je do budoucna určen ke
sportovně volnočasovým aktivitám a fitpark bude smysluplným doplňkem
tohoto prostoru. Radou jsem byl pověřen vyhotovením této akce.
Marcel Janek (ĎZ 09/2013)

Radarový měřič rychlosti
V Ďáblické ulici směrem od ulice Zářijové k ulici K Lomu byl po celkové
repasi opětovně umístěn radarový měřič rychlosti. Toto místo, ale
především klesání silnice, svádí řidiče k překračování nejvýše povolené
rychlosti, která je zde 50 km/hod.
V ulici Šenovská směrem od Vojkovické k ulici U Spojů je druhý radar, ten
byl také celkově opraven. Na tomto místě je situace obdobná.
Měření rychlosti má především preventivně-informativní charakter a
doufám, že většina řidičů svou rychlost jízdy přizpůsobí jeho naměřeným
hodnotám. Ve spojitosti s opravou radarů nám Policie ČR i Městská policie
přislíbila namátkové měření rychlosti, hlavně v místech a časech docházky
dětí do školy. Další dopravní zařízení, které by přispěly ke zklidnění dopravy
v Ďáblicích, jsou chytré semafory řízené měřiči rychlosti, ale o tom až příště.
Marcel Janek - radní pro bezpečnost (ĎZ 11/2013)

Komise životního prostředí a dopravy v roce 2013
Několik dní jsme přemýšleli o tom, jakým způsobem informovat o
činnosti naší komise a zda je to vůbec potřebné. Bude taková informace
někoho zajímat? Členové komise dostávají každý rok od obce malý finanční
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dar za to, co pro obec vykonali. Dar schválila Rada MČ, která si komisi zřídila
jako svůj poradní orgán. Tato odměna je placena z veřejných prostředků,
spoluobčané by proto měli vědět, za jakou práci jsme ji obdrželi.
Úkolem naší komise je předkládat Radě MČ vyjádření k záležitostem
týkajícím se životního prostředí a dopravy. Snahou členů naší komise je
radit i tehdy, když nás o radu nežádají, a iniciovat taková opatření, která by
zlepšila životy vás, občanů Ďáblic.
V letošním roce se podařilo získat pro širší spolupráci Referát životního
prostředí na našem úřadě. Vzájemná spolupráce mnohdy nebyla
jednoduchá. Jak to vyplývá ze zápisů schůzek komise, ani po více než
jednom roce se nepodařilo prosadit, aby se firma A.S.A. patřičně starala o
ochranný pás zeleně u skládky tak, jak bylo v minulosti dojednáno a
odsouhlaseno. Díky spolupráci s Referátem ŽP se však postupně podařilo
prosadit řadu pozitivních změn. V obci byly osazeny nové koše na odpadky,
máme nové lavičky v okolí hvězdárny i jinde, na několika místech v obci byly
vysazeny nové stromy. Konečně se také podařilo zapojit do údržby
pozemků pod hvězdárnou jejich vlastníka, hlavní město Prahu. Máme tedy
naději, že se postupně poodhalí kopec, na němž hvězdárna stojí, a že na
návštěvníky vykoukne i druhá kupole, která se již dlouhá léta skrývá v
křovinách. Pro zajímavost: při průzkumu terénu pod hvězdárnou jsme
zjistili, že u ulice Nad Ovčínem roste největší mahalebka. Radě MČ jsme
předali své stanovisko k záměru „Koňská louka“ a následně jsme o projektu
jednali přímo s radními. Naše připomínky budou zahrnuty mezi další
požadavky a připomínky k uvažovanému záměru.
Další oblastí činnosti komise je doprava. Komise iniciovala osazení značek
s maximální povolenou rychlostí 30 km/hod. na ulicích Šenovské a Hřenské,
bohužel, ke zpomalení dopravy a tím větší bezpečnosti v obci zatím příliš
nenapomohly. Kvůli nedodržování rychlosti na Ďáblické ulici sepsali
dokonce občané bydlící v novém „sídlišti“ Nad Akcízem petici a řešili tuto
záležitost s Policií ČR. Do řešení problému se zapojila i komise. Výsledkem
jednání je úprava dvou přechodů pro chodce na ulici Ďáblická. Snížení
rychlosti zatím nechtějí kompetentní úřady schválit, dodržování stanovené
rychlosti tu však občas kontroluje policie. Vzhledem k tomu, že nejvyšší
povolená rychlost není dodržována ani v ulici Hřenská na křižovatce s
Květnovou - jak se na vlastní oči přesvědčila i zástupkyně Policie ČR – bylo

39

odsouhlaseno zbudování zvýšeného přechodu, který neukázněné řidiče
donutí zpomalit. Na popud komise byl přemístěn radar na Šenovské tak,
aby byl pro řidiče lépe viditelný. Dojde rovněž k obnovení přechodu pro
chodce na křižovatce ulic Šenovská a Statková, kudy vede turistická značka
do Zdib. Znovu jsme iniciovali setkání zástupců ROPID se zástupci naší MČ a
snažíme se řešit zkrácení dlouhých intervalů autobusů MHD. Konečně snad
dojde k dohodě mezi Prahou a Středočeským krajem o integrované
dopravě, tedy o propojení středočeských měst a obcí s Prahou. Tato
dohoda by byla pro nás velice výhodná, proto jsme požádali
prostřednictvím našeho pana starosty o podporu připravovaného projektu
přímo pražského primátora. Za velice důležité považujeme řešení
nebezpečného přecházení ulice v oblasti U Parkánu. Hlavně nám jde o
bezpečnost dětí, které v nepřehledné zatáčce při cestě ze školy a do školy
přebíhají frekventovanou ulici. Navrhli jsme řešení formou rozšíření
chodníku u kaple. Dle našeho nákresu byla zpracována předběžná studie,
která bude předložena ke schválení Odboru dopravy Praha 8. Studie počítá
s prodloužením chodníku až k hasičské zbrojnici.
Do činnosti naší komise jsme zapojili i občany, a to uspořádáním burzy
semen a rostlin v květnu tohoto roku. O tom jsme již v Ďáblickém
zpravodaji psali. Bohužel jsme již nestihli připravit slíbené podzimní setkání.
L. Stroblová, D. Andrš, I. Krčmová, M. Tumpach, P. Moree a T. Dohnalová
(ĎZ 12/2013)

40

8. Výstavba

Obytná zóna Nad Statkem
Na jaře loňského roku se na Městskou část obrátila společnost SPIRITEX
a.s., se žádostí o vydání souhlasu pro výstavbu technické a dopravní
infrastruktury pro obytnou lokalitu Nad Statkem. Jedná se o území na sever
od ulice Statkové, kde dojde k rozdělení pozemku (pro budoucí výstavbu 25
rodinných domů) a k výstavbě komunikace a inženýrských sítí. Navrženy
jsou tyto části veřejné infrastruktury: komunikace, vodovodní řad a přípojky
k rodinným domům, splašková kanalizace a přípojky k RD, dešťová
kanalizace a uliční vpusti, retenční nádrž, prodloužení dešťové a splaškové
stojky v ulici Šenovská, dešťový sběrač B, plynovodní řad a přípojky k RD,
transformovna 22/0,4kV, přípojka 22 kV, distribuční rozvody 0,4kV, veřejné
osvětlení a sadové úpravy. Navržený dešťový sběrač B je předinvesticí
stavby č. 0133 TV Ďáblice, etapa 005 Odvodnění Ďáblic, která má odstranit
dnešní problémy s odváděním dešťových vod v Ďáblicích. V rámci stavby č.
0133 TV Ďáblice, etapa 0005 je navržen nový dešťový sběrač B od
křižovatky Šenovská – Myslivecká přes výhledovou rozvojovou oblast
severně od Šenovské do pramenné pánve Mratínského potoka, kde se
vybuduje retenční nádrž pro vyrovnání odtoku.
Žádostí se zabývala komise výstavby a investic, která konstatovala, že
navrhovaná výstavba je v souladu se záměrem naší městské části snažit se
umísťovat do Ďáblic v rámci nové výstavby menší bytové objekty,
přednostně samostatné a řadové rodinné domy. Dále byla žádost
projednávána v radě městské části (RMČ 045/2012 dne 9. 8. 2012) a v
následných jednáních rady. Zástupci MČ jednali několikrát se společností o
podmínkách uzavření plánovací smlouvy. Společnost se zavázala uhradit
náklady na výstavbu veřejné technické infrastruktury v plné výši. Dále se
zavázala k poskytnutí kompenzace za převzetí technické infrastruktury ve
výši 1 milionu korun, která bude uhrazena do 60 dnů od vydání
pravomocného stavebního povolení na stavbu. Bylo dohodnuto, že se MČ
nebude žádným způsobem, finančně ani jinak, podílet na úhradě nákladů
souvisejících s vybudováním veřejné technické infrastruktury. Žadatel
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(spol. Spiritex) se zavazuje darovat MČ Praha -Ďáblice tyto části veřejné
infrastruktury: veřejnou komunikaci, tj. komunikace trasa A, komunikace
trasa B, komunikace trasa C, chodníky a zeleň podél komunikace,
odvodnění komunikace, včetně pozemku pod veřejnou komunikací.
Retenční nádrž včetně pozemku. Dešťový sběrač B, sadové úpravy v jižní
části zájmového území včetně pozemku.
V prosinci roku 2012 podepsaly obě strany plánovací smlouvu, ve které
jsou uvedeny konkrétní podmínky smlouvy. Následně městská část vydala
spol. Spiritex souhlasné stanovisko k žádosti o územní řízení výše popsané
stavby. Dne 19. února 2013 vydal OV ÚMČ Praha 8 územní rozhodnutí rozhodnutí o dělení pozemků a rozhodnutí o umístění stavby „Dopravní a
technické infrastruktury pro obytnou zónu Nad Statkem“.
Zpracovala Zdeňka Fišmistrová (ĎZ 04/2013)

Na pozemku po bývalém kině…
…naproti lékárně by koncem roku mohla začít výstavba budovy s názvem
„Novostavba Obecního domu a radnice“. Dvacátého března se nadpoloviční
většinou zastupitelstvo usneslo a schválilo návrh smlouvy o zhotovení,
projednání a provedení dokumentace a projektu pozemní stavby
„Novostavba Obecního domu a radnice MČ Praha-Ďáblice“
architektonického ateliéru A.LT. Architekti v.o.s.
Já jsem hlasoval proti tomuto usnesení a napíši vám proč.
Ďáblice se řídí zákonem o hl. m. Praze a pražští radní chtějí, aby malé
městské části byly zrušeny, a zdůvodňují to hlavně úsporami. To si Ďáblice
nepřejí a předpokládám, že k tomu ani v budoucnu nedojde. Ale kdo ví:
„Ďábličtí míní a Pražští mění.“ Pražské zastupitelstvo má pozici města i kraje
a může předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, má zkrátka daleko
větší sílu než místní zastupitelstvo.
Za této situace má u nás vyrůst přízemní budova v celkové hodnotě cca 27
mil. Kč, která má hlavně nahradit stávající radnici a Obecní dům. V budově
mají být také doktoři, pošta a sál k pořádání plesů. To v Ďáblicích přeci již
máme! Ďáblice mají cca 3500 obyvatel a současná reprezentativní radnice
v dosahu MHD i Obecní dům plně pokrývají potřeby obyvatel.
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Novostavba by mohla být plně funkční, kdyby do ní byly zapracovány
startovací byty pro mladé nebo dům pro seniory s pečovatelskou službou,
potom bych tomu rozuměl. V takto pojaté multifunkční budově by našli
větší uplatnění jak doktoři, pošta i další služby a již by se dalo hovořit o
všeobecném přínosu stavby, která by byla skvostem Ďáblic. Stavba by stála
více, hrubým odhadem o dvanáct milionů. Tuto částku dostávají Ďáblice
každoročně jako dotaci za skládku.
Když by jen obrazně byla naše městská část do sedmi let zrušena, zůstane
tu přízemní budova bez bytů.
Zástupci nového vlastníka (hl. m. Praha) bez jakéhokoliv vztahu k lokalitě
s ní naloží podle svých představ. Třeba by ji mohli využít jako sklad archiválií
apod., ale kdyby zde bylo využití již dané, tak by ho nový vlastník byl nucen
zachovat.
Toto je můj osobní názor na využití stavby a nekladu si za cíl mít za každou
cenu pravdu. Také vím, že k této stavbě vedla dlouhá cesta a práce lidí.
S jejím budoucím využitím, tak jak je nyní prezentováno, ovšem nemohu
souhlasit. Jak víme, vše se během doby může změnit, stejně tak i pohled na
využití této stavby. Čas je spravedlivý a nestranný hodnotitel, který nám
v budoucnu ukáže, co se v minulosti udělalo dobře, špatně nebo mohlo
udělat úplně jinak?
Marcel Janek, zastupitel (ĎZ 04/2013)

Ďáblice a nový územní plán – kudy dál?
Starosta městské části Ing. Miloš Růžička přivítal ve čtvrtek 12. září 2013
v sále základní školy občany na setkání, na kterém společně se svými hosty,
Ing. arch. Petr Hlaváček, proděkan Fakulty architektury ČVUT a Ing. arch.
Janem Kaslem, expertem na územní plánování a členem rady ÚRM,
představil historii, aktuální stav a výhledy územního plánování na katastru
městské části Ďáblice. Díky zasvěcenému výkladu doplněnému projekcí
nákresů a map mohli přítomní občané získat celkovou představu o bývalé i
současné podobě městské části. Dozvěděli se rovněž o proměnách, které
Ďáblice čekají v bližší či vzdálenější budoucnosti. Starosta postupně
představil jednotlivé významné stavební záměry, uvedl jejich případná
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pozitiva či negativa a vysvětlil, jaké postoje vedení městské části ke
konkrétním projektům zaujímá. Z výkladu i z odpovědí na dotazy občanů
bylo zřejmé, že starosta, který je současně radním pro otázky územního
plánu, přistupuje k problematice územního rozvoje Ďáblic s velkou
zodpovědností a se znalostí širších souvislostí.
V zájmu zamezení výrazného zhoršení životního prostředí Ďáblic je
důležité, že vedení naší městské části vytrvale upozorňuje na nedostatky a
problematičnost projektů, jako je jižní varianta severního segmentu
pražského silničního okruhu či plány na další rozšiřování skládky Ďáblice.
Kritický postoj městské části k těmto a dalším záměrům, například
k projektu paralelní vzletové a přistávací dráhy Letiště Praha či
k necitlivému developerskému projektu tzv. „Ďáblických rezidencí“, jistě
souzněl s představami většiny ďáblických občanů. Řada otázek a reakcí
přítomných občanů však vypovídala též o nespokojenosti. Některé
obyvatele Ďáblic například trápí, že vedení městské části nevěnuje
dostatečnou pozornost odhlučnění výpadovky Cínovecká. Jako sporný se
ukázal rovněž výhled - součást platného územního plánu - podle nějž by
Ďáblice a Letňany v budoucnosti měla propojit nová komunikace. V této
otázce se diskutující shodli na tom, že nejpřijatelnějším řešením by byla
komunikace se striktně omezeným místním provozem, určená především
pěším a cyklistům. Neblahou zprávou byla také informace o tom, že
v budoucnu lze očekávat tlak developerů na zastavění části pole nad ulicí
Hřenská směrem k hvězdárně.
Samostatným bodem setkání byla informace o projektu „Koňská louka“.
Projekt rozsáhlého jezdeckého centra, které by mělo vyrůst na polích
směrem k Dolním Chabrům, zevrubně představil pan Václav Viaček,
zástupce firmy Shagga s.r.o. Investor, majitel dotčených pozemků a
ďáblický občan v jedné osobě, během svého vystoupení opakovaně vyzdvihl
přínosy projektu pro Ďáblice. Pan Viaček pohotově reagoval na vznesené
připomínky a zodpověděl rovněž četné dotazy občanů. Navzdory tomu, že
některé otázky - například záruka volného průchodu areálem centra nebyly zcela přesvědčivě vyjasněny, většina přítomných občanů záměr tak,
jak byl představen, uvítala.
Setkání „Ďáblice a nový územní plán – kudy dál?“ nabídlo mnoho
důležitých informací a podnětů k zamyšlení. Rada městské části plánuje do
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konce roku ještě další setkání s občany nad územním plánem Ďáblic, na
nichž by měl být dostatečný prostor k podrobné diskusi o současné i
budoucí podobě konkrétních ďáblických lokalit.
Dušan Andrš (ĎZ 10/2013)

Výhledy inspirované debatou o územním plánu
V Ďáblicích se cítím dobře z mnoha důvodů. Mimo jiné proto, že žiji
v obci zřetelně oddělené od okolní městské zástavby. Tuto přednost naší
obce si často připomínám při pohledu odjinud.
Od Letňan hledím na mírně se zvedající pole zakončená proužkem zeleně
a řadou úhledných domů. Od Březiněvsi se mi přes prameniště
Mratínského potoka otevírá výhled na mohutná stavení starobylého
křižovnického statku. Od skládky pozoruji, jak zelení zahrad obklopené
domy stoupají k úpatí vrchu Ládví. Při pohledu od Chaber na mne ďáblické
střechy vykukují zpoza horizontu, nad nímž se klene vysoké nebe.
To, co mají všechny výhledy na Ďáblice společné, je prostor rozlehlých
polí. Volný prostor, který patří k Ďáblicím a který je nenahraditelný.
Dušan Andrš (ĎZ 10/2013)

Projekt Koňská louka Ďáblice je zase o krok dál
Vážení spoluobčané Městské části Praha-Ďáblice,
v zářijovém čísle Ďáblického zpravodaje a v rámci besedy se starostou
Milošem Růžičkou konané 12. září 2013 na téma „Ďáblice a nový územní
plán – kudy dál?“ jsme Vám představili připravovaný projekt Koňská louka
Ďáblice. Byli jsme potěšeni Vaší hojnou účastí a děkujeme Vám nejen za
slova chvály k tomuto projektu a vyslovenou podporu, ale zároveň i za
připomínky, které nám byly inspirací k dalšímu zamyšlení nad tímto
projektem.
Aby tento projekt mohl být zrealizován, žádali jsme zastupitelstvo MČ
Praha-Ďáblice, které 18. 9. 2013 veřejně zasedalo, o schválení návrhu na
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pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy pro pozemky, které se týkají výhradně
našeho projektu. Naše žádost byla schválena 11 hlasy, díky čemuž se
můžeme posunout zase o kousek dál.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem zastupitelům, kteří nám dali
hlas a pootevřeli tak dveře k realizaci projektu, který zviditelní Ďáblice jinak,
než jsou vnímány dnes (a to ve spojitosti se skládkou plnou hnijících
odpadků nedaleko Ďáblické hvězdárny). Věříme, že i někteří současní
zastupitelé, kteří by na těchto pozemcích nejraději viděli rodinnou zástavbu
vzhledem k tomu, že developeři nabízejí tučné odměny městským částem,
jednou ocení náš projekt a potkáme je v našem sportovně-relaxačním
centru, kde budou uprostřed zeleně společně se svými dětmi a vnoučaty
trávit volný čas.
Velice si vážíme odpovědí zastupitelů na anketní otázky redakce v
říjnovém Ďáblickém zpravodaji. Většina z nich náš projekt chápe jako šanci
k přirozenému propojení obce s přírodou a zatraktivnění lokality. Zároveň
chápeme obavy týkající se realizace projektu jako celku (nikoliv jen dílčí
části), a to vzhledem k negativním zkušenostem MČ Ďáblice z minulých let
vyplývajících ze špatně uzavřených smluv.
Společnost KOŇSKÁ LOUKA ĎÁBLICE s.r.o. (dříve SHAGGA s.r.o.) Vám
nabízí vytvoření zelených Ďáblic. Nedovolte, aby se Ďáblice staly lokalitou
plnou betonu, ohavných staveb a odpadků. Dejte svým zastupitelům, které
jste si zvolili, vědět, co chcete vy, občané Ďáblic. Ať v rámci nejbližšího
veřejného zasedání v prosinci 2013 hlasují ohledně projektu Koňská louka
Ďáblice za Vás, za občany Ďáblic. Nedovolte, aby si někteří zastupitelé řešili
své osobní prohry a selhání bojkotem všeho, s čím jejich protistrany
souhlasí. Ať zvítězí zdravý rozum nad záští a nenávistí.
Ing. Viaček zaslal dne 1. 11. t. r. zastupitelům doplňující informace k
využití zájmových pozemků a vyjádření ke spekulacím a nepravdivým
informacím, které se týkají projektu Koňská louka Ďáblice, z nichž vybíráme:
Důležitý a některými zastupiteli zcela opomíjený fakt je, že budoucí podobu
zájmového území nazvaného Koňská louka Ďáblice, určují sami zastupitelé
tím, že odsouhlasili změnu v ÚP ve smyslu změny funkčního využití
pozemků projektu Koňská louka Ďáblice na funkci "zvláštní rekreační
aktivity (SO5)". Tato kategorie využití pozemků jasně předepisuje, co je a co
není možné na pozemcích vybudovat. V případě, že by kdokoli měl zájem
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vybudovat v této lokalitě rodinné domy, viladomy nebo cokoli jiného, musel
by získat pro svůj záměr souhlas MČ Praha-Ďáblice. Tedy jste to Vy,
zastupitelé MČ Praha-Ďáblice, kdo držíte vývoj v předmětné lokalitě ve
svých rukách již dnes, a jakékoli tvrzení a strašení hrozbou "obohacení se
podnikatele Viačka či společnosti SHAGGA / KOŇSKÁ LOUKA ĎÁBLICE s.r.o."
jsou pouze účelové zástupné argumenty směšných politických půtek
některých opozičních jedinců proti RMČ Praha-Ďáblice.
Tým KOŇSKÁ LOUKA ĎÁBLICE (ĎZ 11/2013)

6. listopadu se Ďáblice rozloučily s „Pionýrákem“
Ve čtvrtek v odpoledních hodinách byla zbourána poslední zeď přízemní
budovy v parku před ďáblickým Obecním domem. Pro řadu občanů Ďáblic
to byla ošklivá budova. V dlouhém období však pro Ďáblice hodně
znamenala. Pamětníci, kterým je více než 60 let, zavzpomínejte. Z dob
socialistického Československa je název pionýrák. Po roce 1989 zde byla
hospoda U Krále Holce. Mnoho pracujících tam léta chodilo na oběd. Kolik
piva se u Holců načepovalo při večerním posezení uvnitř, v létě venku pod
stromy, poblíž nádherných pěnišníků. Já ráda vzpomenu na výstavy
výpěstků ďáblických zahrádkářů, které pořádal Zahrádkářský svaz do roku
1989.
Občanské sdružení pro Ďáblice touto cestou oslovuje pamětníky, aby
využili našeho zpravodaje a připomenuli život této budovy, která léta
sloužila jako kulturní zařízení. V kterém roce byla postavena? Najdou se
nějaké fotografie z akcí zde pořádaných? V úctě k lidem, kteří tuto budovu
postavili a provozovali, se s ní loučíme a já se již těším na nový život tohoto
místa. Připravený projekt se mi velmi líbí.
Milada Stroblová, OspD (ĎZ 11/2013)

47

9. Zdravotní a sociální péče
Přehled zdravotních ordinací:
Praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Romana Benešová
Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Kateřina Auzká
Oční ordinace MUDr. Hana Pešková
Oční optika SRNA
Zubní ordinace:MUDr. Jiří Procházka
Zubní ordinace MUDr. Marta Procházková
Stomatologická ordinace se zubní laboratoří - OK Dental Clinic s.r.o.

Činnost sociální komise MČ Praha-Ďáblice v roce 2013
Sociální komise v roce 2013 připravila nebo se podílela na těchto
jednorázových akcích:
19. 1. - Burza knih
Akce, která se konala v suterénu Obecního domu, se zúčastnilo asi 40
místních občanů. Většina lidí přinesla vlastní knihy a zároveň si odnášela
knihy jiné. Většina knih se rozebrala, zbytek, asi 100 kusů si odvezl pan
Marvánek ze sběrných surovin z Čakovic. Při té příležitosti odvezl také asi
2000 knih vyřazených z Obecní knihovny.
1. 3 - Babičko, povídej, ukaž, nauč mě...
Z podnětu vedoucí pionýrské skupiny Sluníčko, Jarky Kučerové, se
uskutečnilo mezigenerační setkání dětí a seniorů v horním sále Obecního
domu. Bylo připraveno pohoštění a materiál pro společné tvoření. Ohlášené
akce se bohužel zúčastnily pouze dvě babičky a tři děti. Také v loňském roce
jsme měli podobnou zkušenost, že o akce typu „posezení při čaji“ v
Ďáblicích není zájem.
5. 3. - Ta naše výživa česká
Besedy s panem Hejnišem a paní Miladou Stroblovou o zdravém způsobu
života a zdravé výživě se zúčastnilo 12 lidí.
22. 3. - Velikonoční tvoření
Školní akce velikonočního tvoření pro děti a rodiče se mj. zúčastnila jedna
seniorka – paní Dana Tůmová, která s dětmi vyráběla papírově kytičky.
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Sociální komise tuto akci finančně podpořila.
30. 5. - Jarní výlet seniorů
Cílem výletu byla návštěva Filmového studia Barrandov a zámek Štiřín.
Zúčastnilo se 43 seniorů a i přes nepřízeň počasí se výlet vydařil.
22. 5. - Vítání občánků
Setkání proběhlo v horním sále Obecního domu. Zúčastnilo se ho 10 dětí a
jejich rodiny, celkem asi 30 lidí.
19. 10. Nordic walking v Ďáblickém háji
Společné vycházky do Ďáblického háje v doprovodu instruktora se
zúčastnilo 6 seniorek.
5. 10. - Podzimní výlet seniorů
45 seniorů navštívilo zámky Konopiště a Jemniště.
12. 11. - Podzimní burza knih
Letos již druhá burza knih proběhla v atriu základní školy. Spolupráce se
školou byla výborná. S přípravou a úklidem pomohli žáci druhého stupně,
likvidaci zbylých knih zajistila paní ředitelka školy Iveta Horáčková.
22. 11. - Předvánoční posezení seniorů
Setkání v jídelně školy se zúčastnilo přibližně 50 seniorů. Oproti předchozím
letům, kdy se pozvánky na setkání roznášely osobně do schránek všem
seniorům nad 70 let, proběhlo přihlašování na akci letos poprvé
prostřednictvím Ďáblického zpravodaje. Důvodem změny je to, že podle
zákona o ochraně osobních údajů sociální komise již nemá přístup k
osobním údajům občanů.
Letos poprvé se setkání nekonalo v sobotu, ale ve všední den, v pátek,
abychom mohli lépe využít spolupráci se školní jídelnou a s žáky školy.
Sociální komise již třetím rokem organizuje aktivizační kurzy pro ďáblické
seniory. Kurzy, které probíhají během školního roku každý týden (kromě
plavání, které je individuální), navštěvovalo pravidelně přes 60 seniorů.
Následující tabulka ukazuje, kolik seniorů se účastnilo kterých aktivit:
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Kurz
Počítače
Angličtina

počet osob
12
6

Rehabilitační
cvičení

17

Cvičení Tai chi

8

Plavání

19

CELKEM

62

Sociální komise hradí ze svého rozpočtu odměnu vedoucím kurzů, ale
zároveň účastníci kurzů přispívají obci za každou lekci finanční částkou v
této výši: počítače 20 Kč, angličtina 20 Kč, rehabilitační cvičení 40 Kč,
cvičení Tai chi 20 Kč, plavání 50% z ceny permanentky (maximální příspěvek
obce je 500 Kč za rok).
Gratulace jubilantům
V roce 2013 vykonaly členky sociální komise 56 návštěv u jubilantů, kterým
předaly kytici, přání a dárkovou poukázku do hypermarketu Globus v
hodnotě 500 Kč.
Od října 2013 po mnohaleté praxi došlo ke změně ve způsobu zjišťování
osobních údajů jubilantů. Do této doby bylo běžné, že členky sociální
komise obdržely z úřadu městské části seznam všech občanů starších 75 let
i s jejich datem narození a adresou. Z tohoto seznamu bylo snadné zjistit,
kdo má kdy narozeniny. Avšak podle nového zákona o ochraně osobních
údajů již není možné, aby úřad tyto údaje poskytoval druhým osobám. Aby
mohla sociální komise pokračovat v této tradici, zvolila formu opakované
výzvy v Ďáblickém zpravodaji, a tak získává potřebné informace od zájemců
z řad seniorů.
Žadatelé o obecní byt
V roce 2013 byl v Ďáblicích přidělen k užívání na dobu určitou jeden
uvolněný obecní byt v domě v ulici Ďáblická 161/8 a dále došlo ke změně
podnájemníka v jedné ze dvou garsonek v budově mateřské školy v ulici
Kučerové.
Zapsala Barbara Tranová, předsedkyně sociální komise
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10. Veřejný a kulturní život
10.1
19. 1.
9. 2.
2. 3.
30. 4.
24. 5.
30. 11.

Kulturní a společenské akce
Ďáblická tancovačka
Ples fotbalistů
Obecní ples
Čarodějnice
Noc kostelů
Mikulášská tancovačka

Sobota patřila tanci
Ke koloritu každé obce patří taneční zábava, ta ďáblická se konala
v sobotu 19. ledna v atriu základní školy. Ďáblickou tancovačku pořádalo
Sdružení ďáblického míče ve spolupráci se Sportovní komisí MČ Ďáblice. O
skvělý hudební zážitek se postarala kapela BINGOband pod vedením Josefa
Chlupa, z jejího repertoáru si mohl vybrat téměř každý, od lidovek, přes pop
music i country a nechyběly ani hitovky Kabátů. Večer zpestřilo vystoupení
tria dívek ve sportovním aerobiku, které jsou světovými reprezentantkami
sportovního klubu FCBHŠ a také mladý taneční pár svým tanečním vstupem
inspiroval drivem v latinskoamerických tancích všechny přítomné. Co by to
bylo za Ďáblickou tancovačku, kdyby chyběla tombola. Ta byla opravdu
bohatá, za což opět děkujeme sponzorům, mezi něž již tradičně patří
Zlatnictví Němečkovi, Autoservis Husák, Restaurant Červený mlýn a
Cukrárnička na Pěšině. Ti nejodvážnější ještě měli možnost změřit si své síly
v popůlnoční rozverné taneční soutěži. Mlsné jazýčky uvítaly vynikající
catering Restaurantu Červený mlýn.
V neděli jsem opět necítila nohy, a to jsem měla dozajista velkou taneční
rezervu. Ráda se podílím na organizaci takovýchto akcí, neboť atmosféra je
vždy úžasná a to úsilí a čas, který vložíte spolu s přáteli do přípravy, se vám
tímto vrací. Mrzí mne však, že někteří sousedé neodloží své osobní
antipatie a šarvátky a raději se podobných akcí nezúčastní. Děkuji všem, co
svou účastí podpořili společenský život v Ďáblicích a těm, kteří se na
přípravě akce sponzorsky či osobně podíleli.
Markéta Bouzková (ĎZ 02/2013)

51

Fotbalový ples s rekordní návštěvností
V sobotu 9. 2. 2013 proběhl v Základní škole U Parkánu 4. ročník plesu
fotbalového oddílu SK Ďáblice. Účast byla nad očekávání hojná a mile
překvapila.
Moderování se ujal předseda oddílu SK Ďáblice pan Mošnička, který
svým humorem a dokonalým projevem bavil celý sál.
Ples byl zahájen ne úplně tradičními tanci v podání break dancové
skupiny B-boilers a street dancové dívčí skupiny Anonym crew, obě tyto
skupiny sklidily obrovský potlesk. Po této pro ples netradiční taneční vložce
začala hrát revivalová skupina Rabaka, která hrála až do brzkých ranních
hodin. Parket byl neustále plný a některé taneční kreace až skoro k
neuvěření.
Catering po celý večer zajišťovala Kateřina Mušková a její tým.
Díky Lence Mihálikové a jejímu skvělému přípravnému týmu proběhl celý
ples bez problémů. Velký dík patří také sekretáři oddílu SK Ďáblice Alešovi
Sládkovi, který připravil pohled do historie klubu SK Ďáblice.
Úderem 23. hodiny se začala losovat tombola, která byla díky sponzorům a
dobrovolným dárcům velmi bohatá. Zvlášť bychom chtěli poděkovat
firmám A.S.A., Zlatnictví Němeček , Pavel Mihálik – AUTODÍLY a Stanislav
Mačák ze studia Relaxačních masáží, kteří se na tombole podíleli největším
dílem.
Závěrem bychom vám všem chtěli poděkovat za účast a těšíme se na 5.
ročník v roce 2014.
Dušan Kadlec (ĎZ 03/2013)

Letošní Obecní ples byl oslavou tance
V sobotu 2. února tohoto roku se konal v sále Základní školy U Parkánu
každoroční Obecní ples, organizovaný úřadem MČ ve spolupráci s kulturní a
školskou komisí pod vedením Simony Dvořákové, která se spolu s pány
starostou MČ Milošem Růžičkou a Michalem Mošničkou starala také o
příjemné moderování večera. Během dech beroucího úvodního
předtančení ukázaly své taneční kreace dva páry z taneční školy Astra: Linda
Kadlečková s partnerem Martinem Bílkem, následováni okouzlujícími
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zástupci mladší taneční generace, párem ve složení Jana Bezruková s
partnerem Josefem Fraňkem. Nejeden návštěvník s obdivem sledoval
lehkost a eleganci obou tanečních párů. V decentní záři vkusného
komorního osvětlení, které dodala ďáblická agentura Start Production a
krásné květinové výzdoby z dílny Petry Pekárkové probíhal i zbytek večera.
Během něj se taneční parket sálu plnil těmi, kteří se za kvalitního
doprovodu miniorchestru Star Club kapelníka Zdeňka Vašátka snažili více či
méně úspěšně dosáhnout podobného tanečního umění jako v úvodu
zmíněné páry. Efekt následného kouzelnického vystoupení Radima Šocha
pomohli úspěšně pozvednout z publika vybraná kouzelnická asistentka ve
spolupráci se zmíněnými moderátory večera. Následná bohatá tombola,
která se mohla již tradičně uskutečnit pouze díky štědré podpoře Zlatnictví
Němečkovi, odměnila značnou část přítomných soutěžících hodnotnými
dary. O kvalitní pohoštění formou chutných vín, silného krušovického piva a
kvalitních studených i teplých pokrmů se již tradičně starala zavedená
ďáblická restaurace Červený Mlýn. Citlivě vybraný program večera, který by
si pro příště určitě neměl nechat ujít žádný ďáblický občan, úspěšně
zakončil volný taneční program formou diskotéky, kterou zajistila umělecká
agentura pana Norberta Rybáře mladšího. Poslední spokojení návštěvníci z
plesu odcházeli po 3. hodině ranní. Zbývá jen doufat, že na příští ples dorazí
ještě větší počet zájemců o kvalitně strávený večer ve společnosti svých
dobře naladěných ďáblických usedlíků. Ono toho ten večer, vážení, na plese
nepřítomní ďábličtí spoluobčané, v televizi tolik ke koukání nebylo. Těšíme
se proto příště!
Martin Lonek (ĎZ 04/2013)

Poděkování za pomoc při Pálení čarodějnic
Protože se rozpadl tým Kulturní a školské komise a její členky v polovině
dubna na své funkce rezignovaly, museli jsme hledat nouzové řešení, jak
zajistit letošní Pálení čarodějnic. Naštěstí jsme našli pomoc u Sboru
dobrovolných hasičů a u pionýrského oddílu Sluníčko. Hasiči stejně jako
minulý rok zajistili ohňostroj a vše kolem dřeva, ohně a přípravy místa akce.
Pionýři připravili soutěže pro děti.
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Příprava, a hlavně řízení celé akce na místě je velmi náročné, proto
děkuji výše zmíněným organizacím, hlavně panu Jirků, paní Kučerové a
panu Janíčkovi za to, že byli ochotní převzít většinu povinností komise. Jsem
si vědoma toho, že organizace v průběhu akce nebyla ideální, protože
chyběla osoba, která by celou akci koordinovala a řídila. A omlouvám se
těm, na které tato práce padla za nás. V dané situaci bohužel nebylo v mých
silách udělat více.
Doufám, že návštěvníci akce tyto organizační a technické problémy
vůbec nepocítili a že se celý večer dobře bavili.
Simona Dvořáková (ĎZ 05/2013)

Čarodějnice 2013
Když jsme začali plánovat oslavu Svatojakubské noci, věřili jsme, že se
nám akce vydaří třeba ještě o něco lépe než vloni. Jak jsme uspěli, nejlépe
ohodnotíte vy, kteří jste na Čarodějnicích v Ďáblicích v areálu „U Holců“ byli
přítomni.
Naši hasiči připravili čarodějnici, dříví na oheň, objednali ohňostroj a
zajistili stánky s občerstvením. 30. 4. ráno se sešli v hasičské zbrojnici a
pustili se do díla. Do areálu „U Holců“ naváželi materiál, lavičky, stoly,
stany, rozvody elektřiny… a postavili hranici s čarodějnicí.
V 18.00 byla hranice s čarodějnicí zapálena představiteli radnice MČ
Praha-Ďáblice a zábava začala. Děti měly možnost shlédnout ukázky
šermířských soubojů při představení skupiny Artus Bohemia, pionýrská
skupina Rozmarýn si pro děti připravila mnoho soutěží. Po celý večer nám
hrála skupina Jez.
Stejně jako v loňském roce se naše dámská část ujala prodeje ve stánku s
občerstvením, kde jsme jim vypomáhali u grilu a výdeje nápojů. Všem
zákazníkům, kteří si u nás koupili něco dobrého, bychom chtěli poděkovat,
protože výtěžek z prodeje připadne Kroužku mladých hasičů na nákup
potřeb na soutěže.
Ve 21.30 se přítomní dočkali vyvrcholení večera v podobě ohňostroje,
který pro nás připravila firma Ohňostroje Krupička.
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Přestože se akce vydařila, musíme zmínit i negativní stránku akce.
Podobně jako v loňském roce, kdy nám bylo neznámým pachatelem
odcizeno lano kotvící májku a výstražné kužely, došlo i letos ke krádeži
výstražných kuželů. Výstražné kužely byly umístěny v ulici Kučerové. Část
mezi ulicemi Ke Kinu a Mannerova vždy uzavíráme z důvodu bezpečnosti
chodců, kteří přicházejí do areálu „U Holců“ a také proto, že v této ulici pro
tento den máme umístěné výjezdové stanoviště hasičských vozidel.
Chtěli bychom za organizátory poděkovat všem lidem, kteří se přišli
pobavit, a doufáme, že se společně setkáme i příští rok.
Jan Havránek (ĎZ 05/2013)

Vánoční koncert Ďáblíku po jedenácté
Vánoce by v Ďáblicích už pomalu ani nebyly Vánocemi bez tradičního
vánočního koncertu Hudebního sdružení Ďáblík. Asi jen málokdo z těch
mnoha přítomných, kteří se těsně před Vánocemi, ve čtvrtek 19. prosince,
sešli ve zcela zaplněném sále Modlitebny česko-slovenské církve husitské
na vánočním koncertě Ďáblíku, si však uvědomil, že tato oblíbená akce se
na sklonku loňského roku konala už po jedenácté!
Ano, Ďáblík funguje už 11 let a po celou tu dobu bez výjimky organizuje
každý rok minimálně dva koncerty - vedle jarního v sále základní školy právě
oblíbený vánoční. Ten se poslední tři roky díky pozvání paní farářky Renaty
Wesleyové uskutečňuje v sále modlitebny na Ďáblické, oné trochu tajemné
budovy ulic na rohu Ďáblické a Na Terase, která díky tomu ožívá a otevírá
své brány široké veřejnosti.
I letos příchozí vítala vůně čerstvě upečeného vánočního cukroví a
pečiva, kouřící se hrnky připraveného čaje, aby je tak naladila do vánoční
pohody a připravila na následující kulturní zážitek. Zahrnoval 25
individuálních vystoupení dětí od těch nejmladších školáčků z první a druhé
třídy až po starší děti z druhého stupně, včetně vystoupení mladšího
souboru fléten. Ti starší, převážně středoškoláci, ale i vysokoškoláci (z nichž
mnozí zachovávají Ďáblíku věrnost po celou dobu jeho existence) se pak
prezentují při tradičním vyvrcholení koncertu v podobě vystoupení
orchestru. Letos si připravili skladby Beethovenovy, Rosovy, ale také přímo
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z autorské dílny pana magistra Michala Sevruka, duše celého souboru,
jehož nadšení a obětavosti Ďáblík nade vší pochybnost vděčí za svou
dlouholetou existenci.
S dnešními dětmi, přesycenými obrovskou nabídkou zábavy a
volnočasových aktivit, ani s dnešními rodiči, kteří ve zběsilosti dnešní doby
mnohdy nemají čas trpělivě vysedávat se svými dětmi při zkouškách a
domácím nácviku hry na nástroje, není snadná práce. Od učitele hudby a
sbormistra si to žádá obrovskou dávku pochopení, osvobození se od
vlastních ambicí a ochoty věnovat své profesionální schopnosti i volný čas
práci s dětmi. Bez nároku na odměnu, na ocenění, na profesionální vyhlídky
žáků, pouze s nadějí, že se v dětech podaří zasadit semínko, které snad
vzklíčí a později se promění v celoživotní lásku k hudbě.
Věřím tomu, že kdyby bylo více takových obětavých lidí, ubylo by často
slýchaných stesků nad (nejen) kulturním úpadkem současné mladé
generace. Dnešní děti žijí v jiné době, než žila generace jejich rodičů a
prarodičů - v tom dobrém, i v tom horším. Mají obrovské možnosti, na
druhé straně často trpí nedostatkem času a pozornosti ze strany nás
dospělých. Ďáblík pod vedením pana učitele Sevruka se snaží jít proti
proudu a nabídnout kvalitní náplň volného času každému, kdo o to stojí.
Hudební sdružení Ďáblík po celou dobu své existence funguje s
materiální podporou naší Radnice, za což jí patří velký dík. Ne každý z
rodičů by byl schopný koupit své ratolesti klarinet, saxofon, hoboj, trubku či
bicí v ceně mnoha tisíc korun. A právě zde je největší pomoc Radnice –
každý z finančních darů je do koruny investován do nákupu hudebních
nástrojů a dalších potřeb (noty, stojany na noty atd.) nezbytných pro
činnost každého hudebního tělesa, náš malý Ďáblík nevyjímaje.
HS Ďáblík je sdružení otevřené a stále přibírá nové členy. V současné
době má asi 40 členů, jeho řadami ale prošlo již na 100 mladých hudebníků,
vesměs z Ďáblic. Roční poplatek člena je pouhých 300 Kč a i ten je plně
určen na činnost sdružení, například na dárky pro účinkující děti a malé
pohoštění, které pro děti obvykle organizujeme.
Případní zájemci o členství v Hudebním sdružení Ďáblík, ať už z řad dětí
(ideálně od 1. třídy a starší), které hrají (nebo by se rády naučily hrát) na
nějaký nástroj a bavilo by je stát se součástí orchestru, nebo rodičů
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ochotných pomoci s organizací koncertů apod., se mohou ozvat na adresy:
smrckovi@volny.cz nebo michalsevruk@gmail.com.
Lea Smrčková (ĎZ 01/2014)

10.2 Aktivity a akce pro děti
3. 2.
1. 3.
11. 3.
22. 3.
6. 4.
19. 4.
22. 5.
14. 6.
14. 9.
19. 10.
13. 12.
18. 12.

Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Babičko, povídej…
Den otevřených dveří v MŠ
Velikonoce jsou za dveřmi
Jaro je tu!
Jarní dětský bazárek
Vítání nových občánků
Vystoupení českých a francouzských dětí v rámci programu Comenius
Dětské odpoledne plné překvapení
Drakiáda
Vánoční jarmark
Zpívání pod vánočním stromem

Ještě jednou moc děkujeme za „supr“ akci
První jarní sobotu praskaly prostory Centra Sovička ve švech. Více než
dvacítka dětí přišla se svými maminkami a tatínky před desátou hodinou na
Velikonoční jarmark Sovičky, aby společně tvořili, vyráběli a soutěžili. Děti
vyráběly velikonoční ovečky a zdobily perníková vajíčka, z nichž některá
„nepřežila“ do velikonočních svátků, ale skončila v bříšcích svých tvůrců. Po
namáhavém tvoření na děti čekalo divadelní představení plné zvířátek a
loupežníků, které děti i jejich rodiče rozehřálo tak, že jim bylo jedno, že
venku panovalo mrazivé dopoledne. Děti zpívaly a soustředěně pozorovaly,
jaké zvířátko se právě objeví na scéně a vydržely to i ty nejmenší.
Odpoledne na děti čekala velká zaječí dráha – svoji obratnost prokázaly
při skákání v pytlích a svoji šikovnost dokazovaly při házení míčků, při
porážení kuželek a při lovení rybiček. Prostory Sovičky, které byly
vyzdobeny ukázkami prací z jednotlivých aktivit - Hrátky nejen výtvarné,
Keramika, Dramaťáček -, si děti až do odpolední páté hodiny užívaly
pohybovými aktivitami, společnými hrami a dováděním. A hlavně smíchem.
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Poděkování patří partnerům akce, díky kterým mohlo Centrum Sovička
tuto akci uspořádat. Poděkování patří určitě i všem lektorkám, pro které
jsou největší odměnou spokojené tváře dětí včetně textu jedné z textových
zpráv, která organizátorům dorazila a kterou jsme použili jako název této
zprávy.
Na závěr jedna omluva: Omlouváme se všem dětem a jejich rodičům,
jejichž registrace nemohla být „vyslyšena“ s ohledem na omezenou
kapacitu prostoru. Nejen jim, ale i dalším dětem a rodičům vzkazujeme, že
tato akce nebyla zdaleka poslední…
Organizační tým Centra Sovička (ĎZ 04/2013)

Vítání nových občánků Ďáblic
Paní místostarostka Zdeňka Fišmistrová přivítala ve středu 22. května v
horním sále ďáblického Obecního domu deset nových občánků Ďáblic.
Vyjádřila přání, aby se dětem i jejich rodičům v Ďáblicích dobře žilo.
Odpoledne proběhlo v příjemné přátelské atmosféře, které dodaly
slavnostní ráz skladby Niccolo Paganiniho a Georga Ph. Telemanna.
Přednesla je flétnistka Státní opery Praha a ďáblická občanka Tereza
Večerková.
Přivítány byly tyto děti: Kryštof Skoumal, Tereza Burdová, Štěpán Fiala,
Eliška Kostlivá, Jakub Růžička, Gabriela Starobová, Karolína Plachá, Luisa
Marie Švandová, Daniel Vítek a Julie Pečkanová.
Přejeme si, aby toto první setkání pomohlo dětem i jejich rodičům
vytvořit si pěkný vztah k místu, kde žijí a aby vyrostly v občany, kteří se
budou aktivně podílet na rozvoji své obce.
Za členky sociální komise MČ Praha-Ďáblice Barbara Tranová (ĎZ 06/2013)
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Centrum Sovička má svoji „Sovičku“

Dovolujeme si vám představit naši Sovičku, která vás a vaše děti
bude provázet během jednotlivých aktivit, připravovaných jednorázových
akcí (např. při Dýňových strašidýlkách, Svatomartinském posvícení,
Mikulášské nebo při zdobení vánočních ozdob) a při zimním a letním
pobytu. Sovičku pro nás vymyslel a ilustroval Adolf Dudek, ilustrátor
dětských časopisů Sluníčka a Mateřídoušky, který se zároveň stal naším
patronem. Těšíme se na naši spolupráci.
Pevně věříme, že si děti Sovičku oblíbí a bude jejich věrnou kamarádkou,
která jim „řekne“ více, než jen název.
Pro tento semestr jsme pro vás připravili jak vaše oblíbené aktivity
(Dramaťáček, Malé šikuly, Hrátky nejen výtvarné, Pohybové hrátky, Cvičení
miminek), tak i nové aktivity, které napomohou rozvíjet a obohacovat vaše
děti (Anglické hrátky, Hrátky s francouzštinou, Jógu se zvířátky, Chytrou
sovičku a další). Vše najdete na webových stránkách www.centrumsovicka.com.
Zábavné odpoledne princezen, princů a rytířů
Za slunečného sobotního počasí se 23. srpna konalo odpoledne přímo
královské. Dorazili k nám nejen opravdoví rytíři, princezna, šašek, ale i malá
princátka a „velcí – malí“ rytíři. Děti si den užily na ponících, plněním
soutěžních disciplín, jízdou na dřevěných trakařích, házení podkovou,
střílení z kuší, výrobou erbů a korunek a nechybělo ani pasování princezen
a princů. Dokonce k nám zavítaly i pohádkové korunky, které si zahrály v
našich oblíbených českých pohádkách. Korunky nám byly zapůjčeny spolu s
maketami zbraní a rytířských praporů ze studií Barrandov. V poslední řadě
bychom rádi poděkovali sponzorům akce, bez kterých by se odpoledne
nemohlo uskutečnit. A největší díky patří vám a vašim dětem za prožití
krásného královského odpoledne. Bez vás to nejde. Děkujeme!
(ĎZ 09/2013)
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Mateřský klubík Na kopečku zahajuje třetí ročník svého působení
Dáváte přednost hračkám ze dřeva, ovčí vlny a látek? Chcete si něco
vytvořit z přírodních materiálů, jako jsou ovčí rouno, papír, včelí vosk
apod.? Máte rádi říkadla a pohádky? Zajímáte se o zdravou výživu či
alternativní výchovné směry?
Přijďte mezi nás do mateřského klubíku Na kopečku.
V Obecním domě v Ďáblicích se už po dva roky každý pátek v 9.30 schází
děti se svými maminkami (a občas i tatínky) ke společně prožitému
dopoledni. Vítá je skřítek cinkáním svého kouzelného zvonečku. Nechybí
říkadla, hrátky, tvoření pro maminky ani pohádka.
„Ve svém pojetí je klubík Na Kopečku unikátní. V té záplavě akcí okolo
vytváří ucelená a ojedinělá koncepce kroužku s říkadly, společnými
svačinkami, tvořením pro maminky a závěrečnými pohádkami pro děti
skvělý výchovný prvek,“ říká Magda Žáková, maminka Honzíka a Simonky,
jedna z organizátorek pravidelných setkávání. Maminky si totiž připravují
program svépomocí, samy pro sebe a své děti, ale také pro ostatní
návštěvníky. Jedná se čistě o nekomerční aktivity. Tomu odpovídá i
příspěvek na klubík ve výši 70 Kč / dopoledne pro celou rodinku.
Koncepce mateřského klubíku je inspirována waldorfskou pedagogikou
Rudolfa Steinera: volná hra podněcuje u dětí tvůrčí fantazii; společná
svačinka uspokojuje silnou potřebu sounáležitosti; pomocí silného zážitku z
pohádek, přírody a říkadel má dítě možnost prožít sebe sama v kulturních i
přírodních souvislostech. To vše přispívá k harmonickému rozvoji dítěte
předškolního věku s důrazem na oblast citovou i morální. Ani maminky
nepřijdou zkrátka. Aktivity v klubíku a výměna zkušeností s dalšími
maminkami jsou pro každou z nás velkým zdrojem inspirace.
Občanské sdružení Našim dětem, o.s. připravuje nejen mateřský klubík,
ale nabízí i jiné aktivity, především roční slavnosti, které dětem v přijatelné
formě zprostředkovávají pravidelný rytmus celého roku. Pevný životní
rytmus je základem pro vnitřní jistotu dítěte a pomáhá od malička budovat
smysl pro pořádek.
Žil, byl jednou jeden skřítek v domečku Na Kopečku. A ten skřítek měl ze
všeho na světě nejraději dětský smích. Pošeptal to jedné mamince a ta
svolala do domečku Na Kopečku děti a jejich maminky, aby si tam mohly
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společně hrát, smát se a radovat. Nevěříte? Přijďte se přesvědčit na vlastní
oči...
Více informací najdete na www.nasimdetem.eu
Markéta Salajová a Kateřina Hrazdirová (ĎZ 09/2013)

Letní tábor pionýrského oddílu Sluníčko
Mnozí z vás již jistě zaregistrovali, že v Ďáblicích působí pionýrský oddíl
Sluníčko, které momentálně navštěvuje 55 dětí ve věku od 3 do 15 let.
Letos proběhl již druhý letní tábor, který byl opět v krásném prostředí,
tentokrát na rozhraní Doupovských vrchů a Krušných hor v Zásadě u
Kadaně. Táboru se zúčastnilo 30 ďáblických dětí. Všechny děti byly
spokojeny a těší se na příští letní prázdniny, kdy budou moci znovu prožívat
Cestu za dobrodružstvím, což bylo motto letošního tábora, kdy děti projely
spoustu zemí na několika světadílech, ochutnaly mezinárodní kuchyni a
poznávaly zvyky jednotlivých zemí, např. v Holandsku tančily ve dřevácích
nebo v Japonsku vyráběly sushi. Soutěžilo se v týmech, které byly složeny
dětmi různého věku, tak, aby se naučily spolupracovat a pomáhat slabším,
poznávat nové věci, a hlavně si užívat prázdnin v kolektivu kamarádů.
Schůzky pionýrského oddílu Sluníčko jsou každé úterý a čtvrtek od 16 do
18 hodin. Základnu máme prozatím v Obecní knihovně, kde se scházíme a
podle programu či počasí vyrážíme do přírody či na hřiště na čerstvý vzduch
nebo zůstáváme v knihovně, kde se učíme malovat, vyrábíme různé
dárečky pro maminky, učíme se různé techniky nebo si čteme z knížek. Dále
pořádáme různé sportovní a kulturní akce, účastníme se celorepublikových
setkání pionýrských skupin, jezdíme na výlety a soutěžíme s jinými
skupinami o zajímavé ceny pro oddíl, momentálně např. o víkendový zájezd
do Tropical Island v Německu, kdy soutěž je na téma Ekologie – voda.
Oddíl Sluníčko se přihlásil do projektu 72 hodin pro Ekologii, což
znamená, že 10. 10. 2013 vyrazí celý oddíl na pomoc přírodě v Ďáblickém
háji. Akce bude probíhat za každého počasí, takže kdo bude mít zájem,
může se zúčastnit spolu s námi.
V říjnu pak máme v plánu drakiádu, v listopadu lampionový
Svatomartinský průvod a na prosinec máme naplánovanou Mikulášskou a
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Vánoční besídku, účast na projektu ZŠ Vánoční dílny a spoustu dalších
aktivit, ať již v klubovně nebo dle počasí venku.
Pokud máte doma dítko ve věku od 4 do 14 let a rádi byste se přišli
podívat, jak fungujeme, přijďte!
Jaroslava Kučerová (DZ10/13)

Dětské odpoledne plné překvapení
Protože letos na den dětí lilo jako z konve, museli organizátoři celou akci
odložit na podzimní termín. Na druhý pokus byla vybrána sobota 14. 9., kdy
bylo počasí přímo luxusní. Nebyl to však tradiční termín, a tak účast dětí
byla menší, ale ty, co dorazily na fotbalové hřiště SK Ďáblice, se měly
opravdu na co těšit. Kromě sportovních soutěží mohly navštívit výtvarnou
dílničku, kde bylo možné si vyrobit drobnou ozdobu či dílko. Odpoledne
zpestřilo kouzelnické vystoupení s názvem Profesor Zlomtužka, kde malé i
velké diváky rozesmál Petr Ocelík. Poté přijela zásahová jednotka Policie ČR
s názornou ukázkou své činnosti. Policisté velmi zajímavě přiblížili své
aktivity a zodpovídali množství zvídavých dotazů. V hasičském koutku SDH
Ďáblice si malí zvědavci mohli vyzkoušet hasičskou stříkačku i výzbroj.
Třešničkou na závěr byla hasiči vytvořená pěna, která úplně pohltila děti i
dospělé. Každé dítko si kromě mnoha zážitků odneslo malý dárek a
občerstvení od McDonald´s. Děkuji všem, kteří se na této akci podíleli –
členům sportovní komise MČ Ďáblice, SK Ďáblice, Pionýru, SDH Ďáblice a
Policii ČR. Tato akce byla zářným příkladem, jak mohou společně přispívat
ke společenskému dění různé organizace a spolky, které působí u nás v
Ďáblicích.
Markéta Bouzková, sportovní komise (DZ10/13)

Ďáblické šlapky 2013
Je to již osmý rok, co Sdružení ďáblického míče pořádalo o víkendu 21. 22. září cyklistickou akci pro děti i dospělé. V sobotu proběhl závod pro
děti, který se konal jako obyčejně v Ďáblickém háji od 14 hod. I když to ze
začátku vypadalo, že bude pršet a nikdo kvůli počasí nedorazí, nakonec se
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docela rozjasnilo a závodu se zúčastnilo 26 cyklistů za velké podpory svých
rodičů. Vyhlášení vítězů proběhlo neobvykle na piknikovém místě, kde už
čekali hasiči s připraveným ohněm a mohli jsme dopřát dětem i rodičům
opečení buřtů za odměnu a jako příjemné ukončení závodu. V neděli se
konal výlet do Veltrus. Sraz byl na hřišti u Holců v 10 hodin a dorazilo asi 15
cyklistů. Cesta trvala přibližně 6 hodin, a kdo chtěl, mohl využít možnosti
jen poloviční cesty a zpět se svézt vlakem. Většina ale byla statečná a dojela
na kole až do Ďáblic.
Karolína Bouzková (DZ10/13)

Pionýrský oddíl Sluníčko
Rádi bychom vám v následujících řádcích více představili Pionýrskou
skupinu Rozmarýn, jehož součástí je náš oddíl Sluníčko, který působí zde v
Ďáblicích již druhým rokem. Název organizace PIONÝR v mnohých z vás jistě
připomíná dobu dávno minulou. Dnešní organizace nesoucí toto jméno je
však skutečně jiná. Kdo máte zájem o bližší informace, naleznete vše na
www.pionyr.cz
Náš oddíl navštěvuje v současné době 55 dětí ve věku od 3-15 let. Naše
aktivity jsou opravdu různorodé. V dubnu byl náš oddíl spolupořadatelem
akce Čarodějnice a měl na starosti celou sekci soutěží a her. Zároveň akcí
oslavil i 1. narozeniny v Ďáblicích.
Květen jsme zahájili na akci 17. Májové slavnosti ve Vlašimi, kde jsme byli
také spolupořadateli ve sportovní a rukodělné činnosti, naše děti ukazovaly
a ostatní učily výrobu malování na textil pomocí razítek a techniky
samotvrdnoucí hmoty, s čímž jsme měli opravdu velký úspěch a
organizátoři akce nám věnovali deskové hry jako odměnu.
V červnu jsme se zúčastnili celorepublikové akce RESET 2013, kde jsme
byli zcela jistě ti nejmladší účastníci. Počasí se po červnových záplavách
umoudřilo a nenarušilo kamarádskou atmosféru celého setkání. Sluníčko
vysvitlo a bylo krásné počasí. Naše děti překvapily, že i přes svůj nízký věk
se hravě vyrovnaly starším kamarádům, což je opravdu báječné, neboť
oddíl takhle malých pionýrů nenaleznete v celé ČR.
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Odměnou nejen pro nás vedoucí, ale hlavně pro naše malé pionýry byl
letní tábor v Zásadě u Kadaně.
Nový školní rok jsme zahájili jako spolupořadatelé Sportovního dne v
Ďáblicích, který se konal na hřišti SK Ďáblice, kde si děti vyzkoušely různé
sportovní hry, vytvářely si amulety a náramky přátelství z pěnové hmoty.
V říjnu byla Drakiáda. Ta se skutečně povedla, celou jsme ji zorganizovali
spolu s SK Ďáblice na hřišti, zúčastnilo se cca 100 lidí. Draci létali, vítr foukal
a téměř 60 nadšených dětí si Drakiádu jistě užilo. Každý si odnesl i malou
odměnu. Tatínkové a maminky, kteří pouštěli draky s dětmi, dostali dárky
také. Na této akci nechyběl ani technický servis pro poškozené draky...
Ekologická akce „72hodin aneb ruku na to“ je zaměřena na ochranu a
pomoc
přírodě
(http://www.72hodin.cz/2013/projekty/slunicko-vdablickem-haji).
Tak tedy 10. 10. 2013 v 16 hodin vše vypuklo. Děti se sešly v přechodné
klubovně, kterou máme v obecní knihovně, už kolem půl čtvrté a
nedočkavě čekaly na opozdilce, co se bude dít. Samozřejmě švitořily jako
vlašťovky před odletem do teplých krajin, že pionýr chrání přírodu a proto
jdeme dnes uklízet po těch lidech, co papírky odhazují na zem a vůbec je
nezajímá, co broučci a zvířátka. Byla legrace je poslouchat. Přesně ve čtyři
dorazila ze školy i naše vedoucí Zdenička Kohoutová a vyrazili jsme. Každý
dostal gumové rukavice a vždy 4 v partě velký pytel. Všichni měli legraci z
toho, že mají rukavice jak pan doktor a jen jsme vyšli ze dveří, na ulici už
sbírali papírky a nedopalky od cigaret. Po cestě jsme pozorovali veverky, jak
poskakují po větvích a hned si děti vyprávěly, jak chudák veverka neví, že
tenhle papírek či plastová láhev není k jídlu a pak je nemocná. Bylo
zajímavé i zábavné je poslouchat. V téhle debatě jsme dorazili zpět a pustili
se ještě do úklidu hřiště. Akce se zúčastnilo 20 dětí + 2 vedoucí, Zdenička a
moje maličkost. Děti jsou ve věku od 3 let a do všeho se pustí s vervou. Byla
to super akce a ani netušíte, co se odehrává za otázky a moudra v těch
malých hlavičkách, když je správně člověk namotivuje. Určitě si to zase
zopakujeme.
10. listopadu oddíl Sluníčko organizuje akci Svatomartinský lampionový
průvod v maskách, na který vás všechny srdečně zveme. Sraz je v 17 hodin
na parkovišti u Obecního domu (mezi Battistovou cihelnou a lékárnou), cíl
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je na hřišti SK Ďáblice. Celý průvod povede Svatý Martin na koni a uvidíme,
co na nás ještě čeká…
odloučený oddíl PS Rozmarýn, vedoucí oddílu Sluníčko Jarka Kučerová
(DZ11/13)

10.3 Aktivity a akce seniorů
29. 1.
5. 3.
30. 5.
19. 9.
5. 10.
31. 10.
22. 11.

Ta naše výživa česká - beseda
Ta naše výživa česká – beseda
Jarní výlet seniorů
Nordic walking – vycházka
Podzimní výlet seniorů
Nordic walking – vycházka
Předvánoční setkání seniorů

Výlet plný deště
Poprvé jsem se zúčastnila výletu ďáblických seniorů, který pravidelně
připravuje sociální komise. Ranní odjezd z Ďáblic za doprovodu dešťových
kapek sice nevěstil dobrý začátek výletu, ale natištěný program, který
obdržel každý účastník zájezdu, určitě všem zvedl náladu. Nejprve jsme
absolvovali prohlídku filmových ateliérů na Barrandově, přesněji skladů s
historickými kostýmy. Po chutném obědě v restauraci U Slunce, který určitě
všem zlepšil náladu, jsme se přesunuli na zámek Štiřín, kde nás provázel
renomovaný odborník pan Václav Větvička. Zámecký park i v dešti měl svoje
kouzlo a přiznám se, že jsem obdivovala trpělivost a touhu po vědění našich
seniorů, kteří celou hodinu procházeli parkem v neustávajícím dešti a
tísníce se pod deštníky naslouchali přes bubnování kapek velmi
zajímavému, ba přímo úžasnému výkladu, který pak pokračoval ještě v
renovovaném sále v budově ve dvoře zámku (bývalá konírna), kam jsme se
uchýlili před nepohodou. Do zámeckých prostor jsme se kvůli zpoždění s
obědem již nedostali, neboť měli přijet poslanci parlamentu na jednání.
Chtěla bych poděkovat členkám sociální komise za přípravu zájezdu, paní
Petře Sládkové za vstřícnost a maximální snahu všem vyhovět v jejich
požadavcích. Dozvěděla jsem se od účastníků, že to je prý takhle pokaždé a
všichni o ní mluvili jako o Petře nebo Pétě. Bylo to moc fajn. Zastávky v
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Ďáblicích při dojezdu na požádání jsou již také samozřejmostí, jak jsem
zjistila. Také je třeba poděkovat sympatickému řidiči autobusu panu Petru
Synkovi, který nás vezl přes zcela ucpanou Prahu a po celou tuto svízelnou
cestu neztratil dobrou náladu.
Děkuji, a přeji všem zúčastněným, aby je neskolilo nějaké nachlazení,
protože ta procházka parkem byla opravdu pro odolné a vytrvalé jedince. A
to naši senioři určitě jsou. Jak někteří při loučení říkali: „Někdy příště na
shledanou“.
Táňa Dohnalová (ĎZ 06/2013)

Angličtina pro seniory
Od loňského září jsem druhým rokem vedla kurz anglického jazyka pro
seniory začátečníky a bylo mi ctí tuto skupinku učit. Pravidelně chodilo
devět pilných žáků, které musím touto cestou pochválit za práci,
soustředění a píli, kterou učení věnovali a ocenit pokroky, které jsem mohla
zaznamenat a kterých, pevně doufám, jsou si vědomi i oni. Však jsem je
každý týden chválila, a bylo za co. Během roku se jim zvětšila slovní zásoba,
naučili se čtyři časy, slovosled běžné anglické věty, jak formulovat otázku a
zápornou větu, jak se používají v angličtině příslovce a zájmena. Ach ta
gramatika! Téměř každý týden se učili něco nového, co předtím neznali.
Bilančních a shrnujících hodin nebylo mnoho. Chtěla bych jim poděkovat za
důvěru, kterou mi dali, a pochválit je za skvělé výkony, které každý týden
předváděli. Pokud jsem jim to na poslední hodině opomněla říct, dostávají
všichni jedničku s hvězdičkou a mohou se těšit na příští rok na pokračování
kurzu s paní Taťjanou Zapletalovou. Pokud by se chtěl někdo nový ke
skupince připojit, ať se obrátí na sociální komisi, tel. č. 728 227 384, e-mail:
socialni.komise@dablice.cz.
Karolina Kovtun, lektorka (ĎZ 07/2013)
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I vaši rodiče si zaslouží být cool a jít s dobou!
A máme za sebou další školní rok - uběhl nesmírně rychle! I když jsme se
v jeho průběhu setkali s určitými technickými a organizačními problémy,
myslím si, že jsme to všichni zvládli na jedničku.
Na začátku letošního Počítačového kurzu pro seniory, kde se sešli všichni
již stálí účastnici, se nejprve opakovalo to, co se studenti naučili
v předchozích obdobích a postupně se k tomu začala přidávat i nová látka,
která se intenzivně procvičovala pro co nejlepší zapamatování. Námaha a
píle účastníků kurzu přinesly své výsledky a ke konci školního roku už každý
bravurně zvládal psaní a přijímání e-mailových zpráv, vyhledávání informací
na internetu, psaní a kopírování textu a obrázků do Wordu, úpravu
fotografií, vytváření blahopřání k jakýmkoliv příležitostem a jejich odesílání
e-mailovou poštou. Někteří studenti dokonce projevili zájem se naučit
tvorbu koláže a krátkých filmů z fotografií s přidáním hudby a mohu
konstatovat, že byli velice úspěšní. Použití USB flash disku nebo vypalování
CD se stalo pro studenty běžnou rutinou. Seznámení s programy Skype a
Rajce.net jim otevřelo další možnosti, jak být častěji v kontaktu se svými
blízkými, kamarády a přáteli, jak s nimi sdílet své zájmy, fotky svých zážitků
nebo fotky vlastnoručních prací. Kromě toho, že se tito studenti něco
nového naučili, mnoho z nich ztratilo díky návštěvám kurzu počáteční
obavy z počítačů.
Dle mého názoru zapojení seniorů do oblasti užívání osobních počítačů je
přínosem nejen pro jejich okolí, ale především pro ně samotné. Dovednost
práce s počítačem může pro ně znamenat rovněž rozvoj a udržování vlastní
osobnosti i mentální svěžesti.
A právě jejich blízcí, potomci, by měli seniory motivovat k využívání
počítače a vysvětlit jim výhody, které jsou spojeny s jejich každodenním
užíváním a samozřejmě je i finančně podpořit při nákupu notebooku. I vaši
rodiče si zaslouží být cool a jít s dobou!
Tímto článkem bych opět ráda oslovila všechny ty, kterým je přes 60 let a
měli by zájem účastnit se našich kurzů. Přihlaste se na Počítačové kurzy pro
seniory-začátečníky a otevřou se vám nové možnosti. Při nástupu do kurzu
se nepředpokládají žádné vstupní znalosti, proto nemusíte mít obavy z
přílišné obtížnosti. Názorně a krok za krokem se budete seznamovat se
základy práce na počítači, naučíte se vytvářet a ukládat svá data, spouštět
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programy, naučíte se pracovat s internetem a komunikovat jeho
prostřednictvím.
Taťjana Zapletalová, Ing., vedoucí kurzu (ĎZ 07/2013)

Zpráva o rehabilitačním cvičení seniorů
I letos probíhalo rehabilitační cvičení zaměřené na seniory, kteří
nemohou docházet na běžné cvičení kvůli bolestem páteře, kloubů a
problémům s chůzí. Pro velký zájem se cvičilo v Obecním domě opět ve
dvou termínech, v pondělí a v úterý od 17 hodin. Pondělní lekce se konaly
pod vedením rehabilitační lékařky MUDr. Petry Sládkové, úterní cvičení
vedla fyzioterapeutka Bc. Naďa Zikmundová.
Při cvičení jsme se soustřeďovali na kvalitu prováděných cviků. Na
začátku každé lekce jsme se rozcvičovali s důrazem na uvolnění zad a
kořenových kloubů. Poté následovalo individuálně zaměřené cvičení, při
kterém se lektorky zaměřovaly na konkrétní aktuální zdravotní problémy.
Na závěr jsme všechny cviky zopakovali a každý cvičenec se dozvěděl, co je
pro něj nejvhodnější k domácímu procvičování. Všechna snaha lektorek by
totiž byla marná, kdyby senioři úžasně nespolupracovali a necvičili doma
podle instrukcí. Sebedokonalejší rehabilitační přístupy, které se provádějí
jen jednou týdně, nemají valný smysl, pokud člověk pravidelně necvičí
doma.
Senioři během roku vytvořili přátelské a milé prostředí, kam jsem se
těšila i proto, že jsem se třeba dozvěděla zase nějaký nový osvědčený
recept.
MUDr. Petra Sládková, lektorka (ĎZ 07/2013)

Cvičení Tai Chi v Ďáblicích skončí?
Celou jednu sezónu docházím s dalšími seniorkami a jedním seniorem
pravidelně vždy v pátek dopoledne do Obecního domu na cvičení Tai Chi,
které vedou manželé Iva a Karel Lhotští. Vytvářejí nám svým přístupem při
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cvičení úžasnou atmosféru a moc se nám takové cvičení zamlouvá, neboť
spočívá, jak mnozí vědí, nejen ve fyzickém, ale i psychickém uvolnění, které
potom následně uzdravuje duši a tělo. Nyní jsme se dozvěděli, že by cvičení
mělo skončit. Je to pro nás nedobrá zpráva, ale důvody jsou závažné a tak
nezbývá, než manželům Lhotským moc poděkovat.
Táňa Dohnalová (ĎZ 07/2013)

Zpráva z podzimního výletu seniorů
O výlety seniorů je velký zájem, a proto i dne 5. 10. 2013, kdy se
uskutečnil podzimní výlet seniorů, byl autobus opět zcela plně obsazen.
Prvním cílem byl státní zámek Konopiště, který je jedním z největších a
nejkrásnějších zámků v České republice. Zámek se do dnešní doby zachoval
v podobě, jakou dostal při poslední přestavbě za arcivévody Františka
Ferdinanda d´Este, i vnitřní vybavení zůstalo v co největší míře stejné, jako
za doby, kdy zámek obýval František Ferdinand s rodinou. Kromě krásných
interiérů se může chlubit i jednou z největších sbírek loveckých trofejí v
Evropě a vůbec největší sbírkou zbraní v Evropě. Přesvědčili jsme se, že i
puška vykládaná perletí nebo zlatem může být uměleckým dílem.
Ze zámku Konopiště jsme jeli na oběd do restaurace v nedalekém
Benešově, který leží necelých čtyřicet kilometrů jihovýchodně od Prahy v
kraji mezi řekou Sázavou a horou Blaník. Oběd byl předem objednán, a tak
obsluha byla velmi rychlá a tím nám ještě zbyl čas i na prohlídku Benešova.
Město má dva zajímavé kostely, unikátními památkami jsou i dva gotické
oblouky, které zbyly po středověkém minoritském klášteře. Zajímavou
místní atrakcí je barevný vláček, který jezdí z centra města až na zámek
Konopiště.
Z Benešova jsme odjeli na soukromý zámek Jemniště, který se také
označuje jako barokní perla středních Čech. Součástí prohlídky byly nejen
krásně vybavené pokoje, ale i velmi zajímavá kaple. Před zámkem je pečlivě
udržovaný francouzský park, za zámkem je rozlehlý park, kde je možné
vidět i zvířata, která představují základ zoologické zahrady.
Po celý den bylo krásné počasí, což ještě umocnilo zážitek z pečlivě
připraveného a organizovaného zájezdu, za který patří dík členkám sociální
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komise a MUDr. Petře Sládkové za doprovod. Všichni zúčastnění se již těší
na další výlet.
Alena Jarošová (ĎZ 11/2013)

Tradiční předvánoční setkání ďáblických seniorů
Dne 22. listopadu se jako každým rokem konalo v jídelně základní školy
přátelské posezení seniorů s pěkným vánočním pohoštěním. Sešlo se nás
hodně, takže všechny dlouhé stoly byly plně obsazeny.
Na stolech nás vítalo mnoho pochoutek: plně obložené chlebíčky,
nejlepší druhy vánočního cukroví a ještě ovoce - pomeranče a hroznové
víno. Dále byly podávány nápoje jako káva, čaj všech druhů a především
výborný punč, dále džusy podle přání.
Nejprve jsme byli přivítáni členkou sociální komise a paní
místostarostkou, a později nás navštívil i pan starosta.
Pokud se týče programu, ten byl velmi pestrý. - Nejprve zahájila svým
přednesem básně žákyně zdejší školy, pak nás upoutaly hudební přednesy
na klavír, kytaru a především flétny. Rovněž jsme byli překvapeni výborným
zpěvným podáním. Přitom jsme vychutnávali předložené dobrůtky.
Jako další bod programu byly písničky za doprovodu harmonikáře M.
Miškaříka. Rádi jsme si s ním zazpívali, neboť se především jednalo o
písničky našeho mládí.
U všech stolů vládla dobrá nálada, čemuž přispěla i pohoda z dobrých
nápojů, především punče. Neradi jsme se loučili, když písničky dozněly a my
se pomalu ubírali do svých domovů s nadějí, že se opět uvidíme na příštím
setkání našich seniorů.
Děkujeme především naší sociální komisi za uspořádání krásného
odpoledne.
Napsala účastnice setkání Marie Šindelářová

Radost z dobré spolupráce
Letošní předvánoční setkání seniorů se lišilo oproti loňským létům mimo
jiné v tom, že se nekonalo v sobotu, ale ve všední den, tedy v pátek
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odpoledne. Bylo to proto, že jsme se tak domluvily s paní ředitelkou školy
Ivetou Horáčkovou, která nám chtěla vyjít maximálně vstříc a nabídla nám,
že pokud se setkání uskuteční v pátek, může nám pomoci zajistit kulturní
vystoupení dětí ze školy, přípravu vánočního punče ve školní jídelně a
pomoc žáků vyšších ročníků s přípravou jídelny.
Přistoupily jsme na tuto nabídku s jistými obavami, zda se nám během
jedné hodiny od ukončení výdeje obědů může podařit vše svátečně
přichystat. Byly jsme jen čtyři členky komise, které měly tuto akci pro
šedesát seniorů na starost. Jaké bylo naše překvapení, když s pomocí paní
vychovatelky Votavové a čtyř žákyň deváté třídy jsme během necelé hodiny
zvládly přeměnit jídelnu v slavnostní sál s bohatě prostřenými stoly. Další
příjemná změna byla ta, že nám v kuchyni vypomáhaly dvě ochotné paní
kuchařky Marcela Mudrová a Zdeňka Švarcová, které obětavě obsluhovaly
myčku. A vánoční punč šéfkuchaře školní kuchyně pana Pavla Blaťáka si
hosté nemohli vynachválit.
Výborná spolupráce byla i s vychovatelkami ze školní družiny, které s
dětmi vyrobily krásná vánoční přání pro každého účastníka setkání, a paní
vychovatelka Alena Votavová zajistila kulturní vystoupení deseti ďáblických
dětí.
Již tradičně nám s přípravou pomohl pan školník Pavel Tačovský a paní
uklízečka Vlasta Koubová, bez nichž by akce nemohla proběhnout.
Velmi si vážíme letošní bezvadné spolupráce se zaměstnanci školy a s
dětmi, a všem zúčastněným děkujeme za jejich přispění k vydařenému
odpoledni.
Za sociální komisi Barbara Tranová
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10.4 Ostatní akce
19. 1.
11. 5.
19. 5.
4.-6.11.
12. 11.

První Ďáblická burza knih
Burza rostlin a semen
Bleší trh v parku U Holců
Humanitární sbírka oblečení v ZŠ
Druhá burza knih, tentokrát v ZŠ

Ďáblická burza knih
V sobotu 19. ledna 2013 se v Obecním domě v Ďáblicích konala první
Ďáblická burza knih. Slovo „první“, jak byla burza organizátory označována,
dává tušit, že budou další někdy následovat. Čemuž nahrává i relativně
slušná účast na této burze. A já bych se za další opakování velice
přimlouvala.
Několik stolů i židlí v prostorné místnosti v suterénu bylo brzy po
zahájení plných knih. Mohli jste zde nalézt několik svazků F.L.Věka či jiné
Jiráskovy knihy, psané starou češtinou, krásně provedené, či jiné romány
známých či méně známých autorů, povídky, básně, dětské a dobrodružné
knížky, kuchařky, cestopisy, knížky o zvířatech a mnoho dalších. Prakticky
každý dával své knihy zadarmo, což však nebyla povinnost. A v dnešní
ekonomicky determinované době je toto obzvlášť milé. Když jsem na burzu
tlačila kočárek plný knih, radovala jsem se, jak jsem ulevila naší domácí
knihovně. Ale ouha, zpět jsem si přinesla také pěkný raneček knih, které
jsem si na burze vybrala. A měla jsem pocit, že tak dopadla většina lidí. Z
každé knihy, která našla nového majitele, měli radost minimálně 2 lidé: ten,
kdo ji přinesl a ten, kdo si ji odnášel. Pořádná krabice knih odcestovala také
do Ďáblické knihovny. Na burze panovala přátelská klidná atmosféra.
Velice příjemné bylo, že jste si nemuseli knihy zase odnést. Knihy, které si
nikdo nevybral, byly nabídnuty sběrným surovinám. I když vím, že mnoho
knih z naší domácí knihovny nikdo z rodiny nikdy číst nebude, bolelo by
mne dávat je do sběru. Ale když víte, že si knihy prohlédla řádka lidí na
burze a nikdo z nich je nechtěl, je to snazší… a navíc je do sběru nemusíte
odnést sami. Za tuto ušlechtilou a užitečnou akci tímto velice děkuji
organizátorům - Kulturní a školské komisi, Sociální komisi a Obecní
knihovně MČ Praha-Ďáblice.
Karolína Šťastná (ĎZ 02/2013)
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Ohlédnutí za ďáblickou burzou rostlin
V sobotu 11. května se konal druhý ročník ďáblické burzy rostlin a
semen. Akce proběhla v Obecním domě a účastníky byli zejména milovníci
zahrad, květin a zeleniny. Burza prohíbala od 10 do 15 hodin. Vzhledem k
tomu, že již od počátku přinášeli účastníci velké množství druhů rostlin,
např. okrasné květiny jako koniklece, afrikány, hortenzie, maliny, karafiáty,
tak i sazenice zeleniny: rajčat, okurek, dýní apod., byla nabídka již od rána
veliká.
Z tohoto důvodu si mohli na své zahrádky odnést rostliny i ti, kteří vlastní
výpěstky nedonesli. Přestože hlavním smyslem této burzy byla bezúplatná
výměna semínek, rostlin čí řízků mezi pěstiteli.
Účastníci burzy projevili zájem i o podzimní termín burzy, na kterém by
mohli být předmětem výměny např. cibuloviny a hlíznaté rostliny, nebo
odkopky trvalek a keříků, které se přesazují na počátku vegetačního klidu.
Všem účastníkům děkujeme za příjemně strávené chvíle a přejeme jim
dobrou sklizeň.
Věříme, že se i na jaře příštího roku, ev. na podzim letošního opět
potkáme.
Organizátoři burzy z komise životního prostředí a dopravy (ĎZ 06/2013)

Naše výživa česká - trochu zdravější
5. března se v klubovně Obecního domu na besedě o výživě sešlo deset
žen a jeden muž. Většina byla věkem nad 60 let, a tak bylo možné
vzpomínat. Připomněli jsme si i pořekadla jako „Brambory, zelé, živobytí
celé.“ či „Na hromnice půl krajíce.“. Obě v sobě nesou svědectví o tom, že
minulé generace ve velké většině mívaly často nedostatek jídla, musely s
jídlem dobře hospodařit a vážily si ho. Modlitba před jídlem vyjadřovala
vděčnost a denně doprovázela život našich předků. V posledních letech lidé
významně změnili své životy. I ve výživě. Přítomní se shodli na tom, že
potravinářský průmysl ve velkém procentu upřednostňuje finanční zisk a
zdraví lidí je výrobcům lhostejné. Nejstarší z nás, pan Hejnyš , který 25 let
praktikuje zdravou životosprávu, pohovořil o svých ozdravných aktivitách.
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Nejen že si sám zdravě vaří, chodí na kurzy cvičení, doma cvičí, ale též jezdí
na kurzy tréninku paměti. A bere minimum léků.
Došlo i na výměnu receptů zdravější výživy, které sem tam doplní
Ďáblický zpravodaj. Paní Brůžková po ukončení besedy zavzpomínala na
nelehká 60. léta. Kdo chtěl mít maso na řízky či svíčkovou, ten si musel
vystát frontu. Čekání před otevřením masny se vyplňovala i výměnou
receptů. A odtud má jeden, který nazvala Frontové koule: Pečící kastrol
vytřeme sádlem nebo olejem. Na dno urovnáme asi 2 cm vysokou vrstvu
kysaného zelí (nejlépe vlastního). Na zelí položíme masové koule velké 3 až
6 cm. Ty převrstvíme další dávkou zelí. Pokrm vodou nepodléváme. Kastrol
přikryjeme poklicí a pečeme v troubě podle velikosti koulí asi 40 minut.
Propečení masa zkusíme párátkem nebo kouli rozkrojíme. Před dopečením
na několik minut poklici sejmeme. Masové koule tvoří z poloviny směs
mletého masa (nejlépe hovězí a vepřové 1:1) a předem uvařené ječné
krupky. Směs spojíme jedním vejcem, osolíme, přidáme pepř či koření dle
vlastní chuti. Podáváme s bramborem nebo s další zeleninou – čerstvou,
třeba červenou - jíme totiž i očima, jídlo by mělo být na talíři hezky
barevné.
Krupek můžeme uvařit trochu více. Ty uložíme v lednici a další den je
využijeme. Bramboračka - zdravější.
Krupky ještě dále vaříme v
zeleninovém vývaru. Bramboračka zahuštěná krupkami je mnohem
zdravější než polévka s jíškou z pšeničné bílé hladké mouky.
Důležitá poznámka: Mleté maso z obchodního řetězce může nést název
Křehčený čerstvý masný výrobek. Co to znamená? Že je v něm cca 80%
masa, voda a látky, které umožní vodu do masa napíchat - citronan, octan,
hydrogenan a další ÉČKA.
Dobrou chuť do života přeje ve spolupráci komise sociální a OSpD Milada
Stroblová (ĎZ 04/2013)
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11. Škola a školka

Vážení rodiče i ostatní Ďábličtí, kteří se zajímáte o dění ve škole,
po šesti měsících poznávání Ďáblic a především chodu školy a školky, po
šesti měsících poznávání všech uvnitř školních budov (pedagogů, dětí, žáků,
dalších zaměstnanců) i vně (rodičů, zástupců různých subjektů fungujících v
Ďáblicích, zřizovatele apod.) a poznávání a orientování se v realitě života
městské části vám chci představit vizi rozvoje školy, která, poučena touto
realitou, z ní vychází a která směřuje k budoucnosti, jíž bych ráda společně
se svými kolegy ve škole i s vámi dosáhla.
Vize rozvoje školy
Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské
školy a z jejíhož působení bude zjevné, že má velký zájem fungovat ku
potřebě dětí a rodičů. Škola se postupně stane komunitním centrem čtvrti,
místem setkávání ďáblických občanů, v žácích chce probouzet zájem o život
v místě bydliště, o podíl na jeho rozvoji, vede děti k uvědomění si svého
vlivu na prostředí, ve kterém žijí.
Má koncepce představuje školu, jež věnuje péči rozvoji talentovaných a
nadaných žáků a stejnou péči a oporu věnuje žákům s různými speciálními
vzdělávacími potřebami. Místo pouze encyklopedických znalostí vybavíme
žáky kompetencemi, které jim umožní orientovat se v praktickém životě.
Naše škola podporuje inkluzi ve vzdělávání a soužití, upřednostňujeme
takovou školu, kde se všichni zúčastnění cítí dobře, kde se vzájemně
poznávají a využívají příležitosti ke spolupráci, a to nejen ve třídách, ale
napříč všemi ročníky a i skupinami zaměstnanců. Škola má představovat
místo bezpečné, přívětivé, s příjemnou a klidnou atmosférou, připravené
přijmout všechny žáky a zajistit pro ně kvalitní vzdělávání. Ďáblická škola
jako jediná škola Městské části Praha-Ďáblice nebude založena na profilaci
nějakého předmětu nebo oboru, naopak musí být školou, která chce žákům
poskytnout kvalitní všestranné vzdělání ve všech předepsaných
vzdělávacích oborech. Jde o přípravu žáků k budoucímu úspěšnému studiu
na vyšším stupni škol i do dalšího sociálně kvalitního života, o poskytnutí
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pevných základů a motivace pro celoživotní vzdělávání a uplatnění se v
každodenním životě.
Z jednání všech osob zúčastněných na chodu školy musí být zřejmé, že
prioritou je, aby žáci a jejich rodiče cítili, že každému žákovi je věnována
náležitá pozornost jako jedinečné osobnosti.
V oblasti vzdělávání klademe důraz na rozvíjení čtenářské gramotnosti
jako základu pro veškeré získávání a využívání informací, na výuku cizích
jazyků, na využívání informačních technologií jako běžné součásti vyučování
a zdravý životní styl podpořený etickou a environmentální výchovou.
Předpokladem efektivní vzdělávací práce školy a rozvoje mimoškolních
aktivit je motivovaný a spolupracující pedagogický sbor. Cílem vedení
tohoto týmu musí být utvoření přehledného systému řízení práce,
rozdělení kompetencí a vytvoření vnitřního kontrolního systému.
Škola má být místem, kde žáci budou chtít aktivně trávit i svůj volný čas.
Toho dosáhneme dostatečnou nabídkou kroužků, volnočasových aktivit i
pestrým zaměřením školní družiny a klubu.
Při svých aktivitách chceme navazovat na aktivní formy spolupráce s
rodiči našich dětí a žáků, s městskou částí, dalšími místními subjekty
(sportovci, hasiči, pionýři atd.).
Školním vzdělávacím programem „Škola – klíč k poznání“ se se všemi
žáky vydáváme za naším mottem: „Otvíráme cestu k hodnotám života.“
I. Horáčková, ředitelka školy (ĎZ 03/2013)

Nový kroužek keramiky v ďáblické školce
V pondělí 4. února proběhla ve třídě Ptáčků první hodina kroužku
keramiky pod vedením nové lektorky paní Petry Pekárkové. Jednou týdně,
v celkem třech možných termínech (pondělí 14.30-15.30, 15.30-16.30 a ve
středu 15.00-16.00) mají šikovné děti, které dovršily minimálně 4 let věku,
jedinečnou možnost rozvíjet jemnou motoriku, estetické cítění a svůj vztah
k „opravdové hmotě“. Tedy dovednosti, které spoustě dětí narozených do
digitálního věku, chybí. Spousta z nás raději dětem místo omšelého rčení
„tumáš sirky a běž si hrát do stohu“ vrazí do ruky tablet. Však jsou tam ty
naučné hry, které nás ušetří toho otravného vysvětlování a nedá se z nich
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spadnout na hlavu! Některé ďáblické děti však – vzdorujíce trendům doby a
vůli Steva Jobse a dalších vizionářů - už na první hodině vyrývaly osobité
obrazce spojující se v celistvý reliéf, každé na svůj vlastní hliněný „kachel“.
Na další hodině jej pak mohli nabarvit, aby mohl být nakonec vypálen v
nefalšované peci. Kroužek je již po dvou týdnech činnosti zcela zaplněn jak
v pondělním, tak středečním termínu, počet dětí se ustálil na čísle 5.
Nezbývá než popřát Petře Pekárkové i všem malým umělcům hodně
nefalšované a spontánní tvůrčí energie. Všem dětem je třeba popřát více
možností, jak v Ďáblicích strávit poslední zbývající předškolní čas rozvíjením
tvořivé osobnosti. Mnoho dětí je v tomto věku schopno tvořit i jiné obrázky
než ty, které vypadají, že vypadly ze chřtánu kopírovacího stroje a jejich
autora poznáte jen díky podezřele povedenému podpisu v rohu.
Martin Lonek (ĎZ 03/2013)

Je 7. února. Jde se do školy, tedy zatím jen k zápisu
Co mě čeká? Jak bude zápis vypadat? Na co se mě budou ptát, co budu
dělat?
Po vstupu do sálu školy to nebyl sál, kde už na mě čekali, ale indiánská
vesnice s indiány a indiánkami, totemem, ohništěm i indiánským
tanečníkem.
Vyzkoušeli jsme všechno, počítali jsme indiány, navlékali korálky,
roztančili hrou na buben indiánského tanečníka a složili podle vzoru
obrazce. Indiánská náčelnice nám slavnostně předala indiánskou čelenku
na důkaz splnění úkolů ze stezky. To nebyla jediná naše odměna. Ve třídě
jsme si mohli prohlédnout naše budoucí učebnice a sešity. A vybrat si také
z několika druhů dárků, které pro nás připravili žáci školy.
Cesta se líbila nejen nám, ale i rodičům a prarodičům, kteří nás
doprovázeli.
A my už se všichni těšíme na ZÁŘÍ.
K zápisu do Základní školy v Ďáblicích se dostavilo 97 dětí, které se 6.
března dozvědí, zda byly přijaty do jedné ze tří budoucích prvních tříd.
Vladimíra Nepomucká (ĎZ 03/2013)
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V naší školní družině se stále něco děje!
Do prázdnin zbývá ještě jeden měsíc a na děti ze školní družiny a klubu
čeká ještě několik akcí. K Mezinárodnímu dni dětí připravili žáci z 5. A s paní
učitelkou pro děti z mateřské školy a také z prvního a druhého oddělení ŠD
Pohádkové odpoledne.
Po návratu ze školy v přírodě pojedou prvňáčci do Zábavně naučného
parku Mirakulum v Milovicích.
Třetí oddělení školní družiny se chystá navštívit Mořský svět v Praze
Holešovicích.
A děti ze školního klubu si vyzkoušejí svou odvahu a mrštnost v Lanovém
centru Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy v prostředí Libeňského ostrova.
Ve středu 19. června se již podruhé sejde celá školní družina a klub opět
na místním fotbalovém hřišti v Ďáblicích, abychom si porovnali síly v
netradičních sportovních disciplinách. Na závěr sportovního odpoledne
máme domluveno, stejně jako v loňském roce, občerstvení v místním
bufetu. Připraveny kromě odměn za sportovní výkony budou i grilované
párky a malinovka pro všechny účastníky. Věříme, že nám bude přát i
počasí.
Fotografie ze všech akcí školní družiny si můžete prohlédnout na
webových stránkách školy.
Milí budoucí prvňáčci, druháčci i třeťáčci - přejeme vám krásné prázdniny
a těšíme se, až se s vámi v září opět uvidíme v naší školní družině! Již teď
pro vás chystáme spoustu zajímavých akcí.
Vaše vychovatelky (ĎZ 06/2013)

Sovy a dravci v letu
V úterý 21. května vyrazily děti ze školní družiny a školního klubu na
místní fotbalové hřiště. Na všechny tam totiž čekali sovy, káně, puštík,
poštolky, a dokonce i orel ze Sokolnické společnosti Teir. Postupně jsme se
seznamovali se životem dravců a sov, dozvěděli jsme se, jak jednotlivé
druhy poznat, kde je můžeme vidět, čím se živí a jak je důležitá jejich úloha
v přírodě nebo proč se sova stala symbolem moudrosti. Většinu z nich jsme
si mohli prohlédnout opravdu zblízka, a sovu pálenou si dokonce i pohladit.
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V celku pěkné počasí a rozlehlá plocha hřiště dala vyniknout všem ptákům v
letu. Nejodvážnější z nás si pak mohli vyzkoušet přílet dravce na ruku. Více
než hodinový program byl zakončen krátkou znalostní soutěží o malé
upomínkové předměty s obrázky dravců a sov. Ke škole jsme se všichni
vraceli s novými zážitky.
Vychovatelé ŠD (ĎZ 06/2013)

Comenius
Naše škola se již několik let aktivně účastní programu Comenius, který
grantovými prostředky z Evropské unie podporuje školní vzdělávání a
mezinárodní spolupráci škol. Již v roce 2008 na naší škole působila
zahraniční jazyková asistentka Estefania a i pro budoucí rok jsme v silné
konkurenci asistentůchtivých vzdělávacích institucí uspěli a budeme hostit
dalšího zahraničního asistenta, který naši školu obohatí o další evropský
rozměr, a věříme, že přinese svěží vítr do školních plachet.
Stranou nezůstává ani individuální aktivita našich učitelů. Tento rok získal
grant dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Comenius pan učitel
Besskó, který čerpal nové metodologické znalosti na kurzu Using new
technology for teaching English ve městě Ipswich ve Velké Británii.
Vyvrcholení našich letošních aktivit v rámci programů Comenius
očekáváme v červnu, kdy nás svou návštěvou poctí početná skupina
studentů z naší partnerské školy z Aix-en-Provence, se kterou je naše škola
zapojena do dvouletého mezinárodního projektu Bohuslav Martinů – most
mezi kulturami.
Hlavním komunikačním jazykem tohoto projektu je angličtina a již nyní je
zřejmé, že projekt je pro naše studenty maximálně motivující. Angličtinu
přestávají vnímat jako „vopruz ve škole“, ale začínají si na vlastní kůži
uvědomovat, že jde o životní dovednost nezbytnou pro komunikaci se
světem.
V průběhu návštěvy naší partnerské školy budou ve škole i mimo ni
probíhat hry, kolektivní tvoření, výlety a nejrůznější aktivity, které zakončí
společné představení pro veřejnost v pátek 14. června od 18 hodin v sále
ZŠ.

79

Věříme, že aktivity projektu přinesou oživení i do Ďáblic, které se tímto
na necelé dva týdny stanou místem mezinárodního setkání studentů z
Česka a z Francie, multikulturní platformou pro rozvoj porozumění mezi
mladými lidmi z různých evropských zemí.
kolektiv učitelů základní školy (ĎZ 06/2013)

Indiáni Severní Ameriky (Skutečnost a sen)
Celoroční projekt o tom, jak žili indiáni dříve a jak žijí dnes, byl původně
připraven pro sedmé a osmý ročník.
Jednotlivé třídy si „hrály“ na indiánské kmeny a postupně vymyslely své
vlastní jméno, kmenové barvy a mýty, tedy svou historii a tradice (k
nahlédnutí na webových stránkách školy). Inspiraci k těmto aktivitám jsme
získávali postupně: zdrojem informací nám byly nejen knihy a internet, ale
například i expozice Náprstkova muzea, osobní setkání s Američankou s
čerokíjskými kořeny či výstava o životě a díle Karla Maye.
Součástí našeho projektu byla dále čtenářská soutěž týkající se obsahu
knihy Karla Maye Vinnetou, prokazující čtenářskou gramotnost našich žáků.
I následující aktivita měla zúročit čtenářskou zkušenost. Navíc využili žáci
poznatků získaných na výstavě o životě a díle Karla Maye. Jejich úkolem
bylo pokusit se zformulovat vlastní názor, napsat krátké zamyšlení na téma
K. May – snílek a fantasta, nebo lhář a podvodník? Ukázky z prací si lze
přečíst na školních webových stránkách.
Naše další cesta směřovala od kmenových mýtů přes pátrání po
symbolice totemových zvířat indiánů a přípravu návrhů vlastního totemu k
vytvoření společného modelu kmenového totemu.
V druhé části projektu, s podtitulem Odkud jsi a kam kráčíš, jsme se
snažili prostřednictvím myšlenkové mapy zachytit klíčové momenty v
dějinách severoamerických indiánů.
Poslední etapa našeho pátrání logicky směřovala k současnosti: základní
otázka zněla, jak se dnes původním obyvatelům severoamerického
kontinentu žije? Lze najít paralely ke způsobu začlenění indiánů do
současné společnosti i v „daleké“ Evropě? Lze se setkat s podobnými
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problémy, které se snaží společnost – ne vždy úspěšně a efektivně – řešit i v
naší zemi?
To jsou otázky, jež dalece překračují reálné možnosti naší společné práce
v rámci projektu. Můžeme je naznačit, můžeme o nich společně diskutovat,
ale asi je nevyřešíme….
Konečně to nebylo ani cílem našeho celoročního snažení. Smyslem bylo
spíše posílit mezipředmětové vztahy (propojit poznatky ze zeměpisu,
dějepisu, přírodopisu s občanskou výchovou, čtenářskou gramotností).
Předpokladem jakékoli takové aktivity je samozřejmě práce s informacemi a
jejich zdroji, způsoby vyhledávání, zpracování informací a poté na základě
faktů vytváření vlastních názorů a postojů.
Své schopnosti a dovednosti si žáci mohli v průběhu projektu vyzkoušet
několikrát – při vymýšlení mýtů a návrhů totemových zvířat, při tvorbě
totemů, ale šili jsme také medicínské váčky, líčili se obličejovými barvami,
házeli oštěpem, vyzkoušeli indiánský běh a kmeny změřily své síly v
přetahování lana. V plánu jsme toho měli mnohem více, ale ne vše se
bohužel podařilo realizovat tak, jak jsme si představovali. A protože po
celou dobu se soutěžilo a sbíraly body za tzv. Vetřelce a Zvědy, plnily se
jednotlivé úkoly, měli jsme co hodnotit! Odměna pro vítězný, tedy
nejodvážnější, nejschopnější, kmen byla stylová a snad udělala radost
obdarovaným…
Mgr. J. Kolková, Mgr. R. Čížková a Mgr. T. Besskó (ĎZ 07/2013)

Bohuslav Martinů – Most mezi kulturami
V pátek 14. 6. 2013, jeden den před odjezdem francouzských přátel a po
téměř roce zkoušek a nácviků, proběhlo závěrečné vystoupení v divadelním
sále naší školy. Celkem byla odehrána tři představení – jedno pro žáky 2.
stupně a učitele v dopoledních hodinách, další dvě v odpoledních hodinách
pro rodiče, kamarády a veřejnost. Divadelní hru zahájil hrou na klavír náš
bývalý žák, Nikita Carulkov, jakožto hostující herec. Poté čeští a francouzští
žáci zazpívali společně písně Bohuslava Martinů. Posléze publikum mohlo
zhlédnout zajímavé scény ze života Bohuslava Martinů od jeho narození,
přes rané dětství po období 2. světové války, kdy Martinů se svou ženou
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Charlotte utekli před nacistickou německou armádou do Aix-en-Provence
na jihu Francie (právě v tomto městě sídlí naše partnerská škola), doufajíce,
že odjedou lodí do USA. Všichni účinkující vynaložili nesmírné úsilí po celý
rok při odpoledních zkouškách a taktéž po dobu celých 10 dní, v kterých
naši francouzští partneři byli u nás. Zkoušky trvaly dlouho, žáci museli
reagovat na nové instrukce a samozřejmě komunikovali v anglickém jazyce.
Myslím si, že naši žáci předvedli vynikající výkony a všechna představení
byla úspěšná. Rád bych jim všem vyjádřil vděk za jejich snahu. Děkuji vám
za obrovský kus práce!
Mgr. Tamás Besskó (přel. Mgr. Hana Ulčarová) (ĎZ 07/2013)

Dotované mléko a ovoce do škol
V roce 2005 vyšla vyhláška o dotovaném mléku z finančních zdrojů
Evropských společenství na spotřebu mléka a mléčných výrobků pro žáky,
kteří plní povinnou základní školní docházku ve školách nacházejících se na
území České republiky a zapsaných do školského rejstříku. Naše škola se
zapojila do tohoto programu od září 2005. Ceny mléka se za tu dobu
několikrát navýšily, ale zájem je u žáků stále stejný, v průměru mléko
odebírá na I. stupni naší základní školy asi 100 žáků. Mléko dostávají
neochucené jednou týdně a jednou týdně ochucené, a to buď vanilkové
nebo jahodové, menší úspěch má mléko s kakaovou příchutí. V příštím
školním roce se do projektu Školní mléko opět zapojíme, podrobnější
informace najdete v září na webových stránkách školy.
Od roku 2010 je škola také zapojena do dalšího projektu na podporu
zdraví žáků - to je Ovoce do škol. Žáci 1. stupně dostávají zdarma ovoce i
zeleninu (jablko, kiwi, banán, pomeranč, ředkvičky...), někdy se objeví
ovocné nápoje, které jsou bez konzervantů. Ze začátku, při menším počtu
přihlášených škol, bylo ovoce 2krát až 3krát týdně, v současné době je
dováženo jednou až dvakrát za měsíc.
Vladimíra Nepomucká (ĎZ 07/2013)
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ZŠ Ďáblice
by vás ráda seznámila s úspěchy žáků, které jistě stojí za zmínku. Týkají se
tradiční matematické soutěže „Pythagoriáda“ v pátých, šestých a sedmých
třídách, kde někteří naši žáci předčili svými výkony i gymnaziální třídy. Z
pátých tříd se zúčastnili Jana Bezruková, Diana Procházková, Anna Tranová,
Vojtěch Mařík, Johana Jandová, Marie Tranová, Matyáš Vrbánek, Ondřej
Hrdlička; z šestých tříd: Daniel Šedivý, Pavel Mařík, Jana Hrádková,
Magdalena Jirků a ze sedmých tříd Matěj Bouček. Mezi nejúspěšnějšími
řešiteli ve svých kategoriích byli Jana Bezruková, která bez ztráty bodu
obsadila první místo, a Dan Šedivý, který obsadil druhé místo. Tito žáci
získali i věcné odměny. Gratulujeme.
Mgr. Dana Tabarelliová (ĎZ 07/2013)

Klub mladých diváků
Ve školním roce 2012/2013 pokračoval na naší škole KMD. Viděli jsme
opět čtyři představení. V prosinci balet Louskáček, v lednu muzikál
Divotvorný hrnec, v březnu jsme se potěšili novým nastudováním Marry
Poppins a v dubnu jsme v divadle ABC zhlédli jednu z nejslavnějších tragédií
W. Shakespeara Král Lear.
Vstupenky KMD jsou částečně dotovány z rozpočtu hl. m. Prahy, proto je
cena nízká a za všechna představení zaplatili žáci pouze 430 Kč, tato cena
zůstává i v příštím roce.
Chtěla bych proto přizvat další žáky 2. stupně do řad divadel na další
příští školní rok. Budete mít možnost přihlásit se do konce září.
Mgr. Jitka Stoklasová (ĎZ 07/2013)

Dopravní hřiště
V průběhu školního roku měly 4. a 5. třídy navštívit čtyřikrát dopravní
hřiště při ZŠ Glowackého v Bohnicích.
Podzimní návštěva měla mít praktický ráz. Děti si zopakovaly dopravní
značky a pod vedením dopravních policistů si prošly dopravní hřiště a různé
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situace, které je zde mohou potkat. Kvůli nedostatku času však nedošlo na
praktický nácvik dovedností.
Zimní návštěvy byly věnovány teorii – dopravním značkám, pravidlům
silničního provozu a modelovým situacím. Výuka probíhala v nové učebně
vybavené interaktivní tabulí. Pomocí tabule a hlasovacího zařízení si děti
otestovaly, jaké jsou jejich znalosti dané problematiky.
Poslední návštěva hřiště byla naplánována na začátek června. Děti se
těšily, že konečně budou moci ukázat své dovednosti. Z důvodu povodní
však byla výuka na dopravním hřišti odvolána.
Je škoda, že se letos děti k jízdě na kole moc nedostaly. Věřím, že příští
rok to bude lepší. Hřiště je pěkné, dobře vybavené a nápadité. Pro děti je to
ideální místo, kde se mohou učit pravidla silničního provozu a ovládání kola
v bezpečí před auty.
Šárka Ohlídalová, třídní učitelka 4.A (ĎZ 07/2013)

Zpráva o průběhu školy v přírodě
Školy v přírodě se zúčastnili všichni žáci tříd II. A a II. C, jejich třídní
učitelky Anna Esterlová a Renata Čuková Podzimková, 2 denní vychovatelé,
1 noční vychovatel a zdravotník od cestovní kanceláře CK ve dnech 8. 6. –
14. 6. 2013.
Proběhla v Českém ráji v penzionu Brada ve vesničce Brada na úpatí
Prachovských skal.
Díky krásnému počasí se škola v přírodě velmi povedla a podařilo se nám
uskutečnit veškeré plánované výlety. Děti si rozšířily své poznatky z českého
jazyka o osobě Václava Čtvrtka a jeho knihy Rumcajs, jehož stopy se
nacházely pomalu na každém kroku. Procvičily si i finanční gramotnost,
učily se hospodařit se svým kapesným, platit vstupné, kupovat a odesílat
pozdravy rodičům. Při honbě za pokladem, stopovací hře a jiných hrách v
lese si procvičily své znalosti z prvouky. Také měly radost ze zdolání všech
turistických výletů, při kterých našlapaly 25 km. Podařilo se jim také vyrobit
velmi pěkné masky z dovezeného materiálu na téma Rumcajs a loupežníci.
Zasoutěžily si při sportovní olympiádě a naučily se hrát novou míčovou hru
– přehazovanou.
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Pobyt se všem líbil a domů jsme se vraceli zdraví a spokojení.
Renata Čuková Podzimková (ĎZ 07/2013)

Prvňáčci na škole v přírodě
My prvňáčci (I. A, I. B, I. C) jsme se v květnu vypravili do říše pohádek do
Albrechtic, pensionu Permon v Jizerských horách, kde nás přivítal pan král s
královnou a se svojí družinou. A jelikož jsme se ocitli v pohádkové říši, každý
den jsme se probudili do jiné pohádky, kde jsme plnili všelijaké úkoly a hráli
různé hry. Každý večer jsme se všichni převlékli za princezny, prince, rytíře,
paní učitelky za dvorní dámy, a vyčkávali jsme příchodu pana krále, který
nás vždy pochválil za splněné úkoly. Na naší škole v přírodě nechyběl ani
dvorní bál, výlet do výrobny hraček Detoa Albrechtice, bojovka, kde děti
hledaly poklad, který ukryl drak ve své skrýši. I přes nepříznivé počasí jsme
každý den obuli holínky, oblékli pláštěnky a vyrazili plnit zadané úkoly a
prozkoumávat okolí. V lese jsme postavili domečky pro pohádkové skřítky,
aby se měli před deštěm kam schovat. Naši školu v přírodě jsme zakončili
návštěvou pohádkového hradu Staré Hrady, kde nás učila létat na koštěti
krásná čarodějka, která nás rovněž provedla celým hradem. Děti jsme
domů přivezli zdravé a určitě spokojené, protože jsme se měli všichni
prostě pohádkově. A už se těšíme na další dobrodružství v příštím školním
roce.
třídní učitelky prvních tříd (ĎZ 07/2013)

Sportovní soutěže našich žáků
Každým rokem probíhají sportovní soutěže a turnaje pořádané DDM
Prahy 8. Naše škola se každoročně těchto soutěží účastní, často i s velkými
úspěchy. Všechny soutěže jsou vlastně okresní kola a v minulých letech se
nám i podařilo okresní kolo vyhrát a postoupit do kola krajského. Letošní
školní rok proto možná vypadá jako horší, ale konkurence se zvyšuje a
přece jen sportovní možnosti naší ZŠ – absence atletického sportoviště,
tělocvična neodpovídající rozměrově pro většinu kolektivních sportů – nás
trochu znevýhodňuje.
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Nicméně jsme se snažili zúčastnit co nejvíce turnajů, namátkou v kopané,
florbalu, basketbalu, přehazované, vybíjené a dalších. A výsledky? Opravdu
po dlouhých letech bez medaile, ale čtyři čtvrtá, dvě pátá i šestá místa v
konkurenci čtrnácti škol Prahy 8 jsou velmi dobrá. Navíc důležitou stránkou
těchto turnajů je i sportovní přístup v duchu fair play a v těch naši žáci i
žákyně jednoznačně obstáli a za to jim patří náš dík.
Mgr. Viktor Černohorský (ĎZ 07/2013)

Pohádková stezka
Naše třída vymyslela pro mrňousky ze školky ke Dni dětí „Pohádkovou
stezku“. Ve školce se objevilo plno pohádkových bytostí, u kterých se plnily
různé úkoly. U Šípkové Růženky děti hledaly ukrytou růžičku, u Harryho
Pottera se kouzlilo, u nevěsty se vybíraly perličky z truhličky, u víly skákaly
děti po kamenech, u ducha se hrála kimovka, pekařka zase dávala dětem
ochutnat různé pečivo, u lišky s Budulínkem se přenášel hrášek. Také děti
pomohly loupežníkovi sesbírat jeho lup, vodníkovi u rybníka chytat ryby a
spoustu dalších aktivit. Bavila nás nejen příprava kostýmů, ale těšili jsme se
i na miloučké děti, se kterými jsme si hráli. A určitě se to líbilo i jim, protože
se pořád smály a mávaly nám.
Žáci V.A (ĎZ 07/2013)

Zpívání ve škole
Všichni milovníci zpěvu, kterým nestačí jen hudební výchova v rámci
výuky, měli tento rok možnost přijít si pravidelně zazpívat do školního
pěveckého sboru. ZŠ ho otevírala již popáté. Sbor není výběrový, chodit
může každý. Jako vloni, stejně i letos byly děti rozděleny na mladší a starší
žáky, aby mohl být zpíván repertoár zábavný pro každého. Mimo
samotného zpěvu se děti učí správně stát a především správně dýchat.
Součástí je i hlasová výchova a hry k rozvoji rytmického cítění. Sborečky
byly vždy v úterý. V seznamu písniček byste našli lidové písně, ale
především písně umělé. Starší děti se zabývaly operkou od Z. Svěráka a J.
Uhlíře. I když letos bylo vystoupení méně než obvykle, sbor většinou
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vystupuje na vánočních besídkách a jiných akcích školy – letos např. na
vernisáži obrazů Tomáše Janouška. Děti s chutí vede paní učitelka Anna
Esterlová (Součková). Sbor je naplánován i na příští rok, pokud by měl
někdo zájem se přidat, je srdečně zván.
Mgr. Anna Esterlová (ĎZ 07/2013)

Prvňáčci s družinou v Mirakulu
Brzy po obědě ve středu 12. června nasedlo 40 prvňáčků do
přistaveného autobusu, aby prožilo dobrodružné odpoledne v zábavně
naučném parku Mirakulum nedaleko Prahy v Milovicích. S sebou v batůžku
kromě svačinky a nezbytného kapesného měly děti také baterku, aby mohly
prozkoumat všechny místní tajemné chodby a zákoutí. Ve třech skupinách
se snažily vyzkoušet vše, co Mirakulum nabízí. A tak jsme se postupně
vystřídali na obrovské skákací trampolíně, v lanovém centru, prozkoumali
podzemní bludiště i nedaleký hrad, také jsme si vyzkoušeli atrakce v
Pigilendu. Přitom všem jsme nezapomněli sníst svačinky, které jsme měli
přichystané od maminek. Pitný režim byl zajištěn z fondu školní družiny.
Před návratem domů jsme si všichni pochutnávali na výborné zmrzlině,
která nám chutnala o to víc, když jsme od paní zmrzlinářky uslyšeli pochvalu
za naše slušné chování a nakupování.
Ačkoliv jsme v Mirakulu pobyli více než 3 hodiny, nestačili jsme si
vyzkoušet a dostatečně užít všechny atrakce, které zábavní park nabízí.
Rodičům můžeme Mirakulum doporučit jako dobrý tip na rodinný výlet –
www.mirakulum.cz.
Rádi bychom touto cestou poděkovali sponzorům, kteří nám zajištěním
autobusu umožnili v závěru školního roku uskutečnit takovýto krásný výlet.
Vychovatelky 1. tříd ŠD (ĎZ 07/2013)

Sportovní den školní družiny
Ve středu 19. června vyrazily děti ze školní družinya školního klubu na
místní fotbalové hřiště. Tam na ně čekalo odpoledne plné soutěží a
dovádění. Děti předvedly své dovednosti ve slalomu s míčem, hodu na cíl,
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kopu na branku. Vzhledem k tomu, že bylo velké horko, nám správce
fotbalového hřiště pustil zavlažování trávníku, a tak se děti vydováděly i pod
vodní sprškou. Každý se mohl podle své velké žízně napít točené limonády a
nakonec přišla sladká tečka v podobě kopečkové zmrzliny. Všechny děti si
dovádění užily a ještě dostaly malou odměnu za své sportovní výkony.
Vychovatelky ŠD (ĎZ 07/2013)

Čarodějnický rej u Tuleňů
Poslední dubnový večer se na vesnicích, ale i ve městech dosud udržuje
zvyk pálení čarodějnic. Na vyhrazeném místě se postaví hranice a na její
vrchol se umístí čarodějnice – figurína z dřevěných tyčí a slámy, oblečená
do hadrů. Po setmění se hranice zapálí.
U nás v mateřince by taková akce byla nebezpečná, a tak jsme si tuto
tradici oslavili po svém. V pondělí 29. 4. 2013 ráno se začali do třídy slétat
naši malí čarodějové a čarodějnice na svých košťatech. Společně jsme se
uvítali, zatančili si čarodějnický rejdovák, prolétli si překážkovou dráhu a
pustili se do posilující kouzelné svačiny a nápoje. Pak jsme uspořádali
čarodějnickou módní přehlídku. Povídali jsme si, jak správná čarodějka či
čaroděj vypadá, jaká pěstuje zvířátka, bez jakého náčiní se neobejde, zda je
hodná, nebo zlá. Poté jsme si vyzkoušeli, která čarodějnice nebo čaroděj
létá dobře na koštěti, kdo jak zvládne zamést světničku či nasbírat jedovaté
houbičky a žáby do kouzelného lektvaru. Aby se vše dařilo, nezapomněli
jsme natrénovat spoustu správných zaklínadel.
Na závěr si děti na volné lístky papíru nakreslily to, čeho se nejvíce bojí –
velkého psa za plotem, tmy, sklepa, půdy, bubáka pod postelí. Lístek si
vložily do obálky se jménem a poprosily doma mamku a taťku, aby obálku
hodili do plamenů, až se u nich budou pálit čarodějnice. Třeba spolu s ní
shoří i všechen dětský strach.
Dětem se dopoledne moc líbilo, nejvíce dva opravdové nerezové kotlíky
visící na trojnožkách, které nám zapůjčili skauti z Hostivice a se kterými si
děti vyhrály po celý zbytek týdne.
Za třídu Tuleni Lenka a Monika (ĎZ 07/2013)
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Keramická dílnička v mateřské škole
V některých třídách naší MŠ proběhla na jaře 2013 již tradiční keramická
dílnička s oblíbenou lektorkou Helenou Elšíkovou z E-Dílny. Děti tvořily na
volné téma a mohly si zvolit, zda výrobek bude na zavěšení či zda půjde o
plastiku. Děti již věděly, co je čeká, a velice se na keramickou dílničku těšily.
Některé se ptají, kdy se bude akce znovu opakovat. Keramickou dílničku
organizujeme dvakrát ročně, což rodiče považují za přiměřené, neboť by
měli doma příliš mnoho výrobků. Takto mají výrobky svých dětí doma
opravdu na památku umístěné ve vitrínkách. Pro děti jde o vítané zpestření
programu v MŠ. Věříme, že příští keramickou dílničku uspořádáme na
podzim 2013 a na jaře 2014 a všichni se již nyní těšíme.
Alena Rejzková, učitelka ze třídy BERUŠKY (ĎZ 07/2013)

Školka v přírodě
V letošním roce jsme vyjeli s předškoláky na školku v přírodě ve 3. týdnu
v červnu. Krásné prostředí Benecka jsme měli prosluněné celou dobu
pobytu, takže si krkonošskou přírodu a vzduch mohly děti užívat od rána do
večera.
Sportovní a lesní hry se střídaly s výlety do okolí. Poslední den děti prošly
po skupinkách vyznačenou trasu lesem s plněním úkolů na stanovištích a
nalezením skřítka Beňáska, v úžasném převleku paní učitelky Marcely.
Ukončením lesní bojovky bylo nalezení pokladu od skřítka.
Vzpomínat děti jistě budou i na pyžamovou párty s tancem a pohárem,
výlet a výstup na rozhlednu Žalý a jízdu na koni v rámci celodenního výletu
na HUCUL FARMU. Nezapomenutelným zážitkem pro naši třídu bylo
neobyčejné setkání se srnkou, která se při našich hrách na louce přišla pást
až k nám. Dlouhou dobu jsme si užívali její důvěru a blízkost na dosah ruky.
Celý pobyt daleko od maminek nesly děti statečně. Na stýskání neměly přes
den čas a usínání večer po pohádce probíhalo kromě chvilkových slziček u
pár dětí v klidu a bez problémů. Děti dobře zvládly cestování i společné
bydlení na pokojích. Po 5 dnech sluníčka, kamarádů a zážitků se už ale moc
těšily domů, protože i když bylo dobře, u maminky je nejlépe.
Iveta Fraňková, vedoucí školky v přírodě (ĎZ 07/2013)
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Konec školního roku v mateřské škole
V posledních měsících tohoto školního roku proběhla v naší mateřské
škole celá řada akcí. Jako jednu z velmi vydařených bych zmínila Den dětí,
který v mateřské škole proběhl ve spolupráci s žáky třídy 5. A ze základní
školy.
Starší děti si pro své mladší kamarády připravily dopoledne s názvem
„Pohádková stezka“.
Úderem deváté hodiny se na nádvoří mateřské školy objevil hlouček
pohádkových bytostí - například loupežník, vodník, čert, anděl, princezny,
dokonce i liška s Budulínkem.
Děti z 5. třídy měly dokonale nachystané kostýmy i rekvizity a pro své
malé kamarády připraveno mnoho úkolů. Malé děti v mateřské škole tak
strávily pěkné pohádkové dopoledne. A proto dětem z 5. třídy a jejich třídní
učitelce Haně Kostelníkové patří naše velké poděkování.
Dále proběhly i celodenní výlety - do zábavního areálu „Pohádkový hrad“ v
Milovicích a Pony parku v Měšicích. Bohužel nám počasí tak úplně nevyšlo,
ale i přes déšť si děti z výletů odvezly pěkný zážitek.
Školní rok 2012/2013 je za námi. A jaký byl? Myslím, že úspěšný, a proto
mé poděkování patří všem zaměstnancům mateřské školy.
Věra Dusová, zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu (ĎZ 07/2013)

Loučení s předškoláky
Ve středu 12. 6. na zahradě mateřské školy proběhla již tradiční akce
rozloučení s našimi předškoláky. V letošním roce bylo celkem 72
předškolních dětí, které již v září nastoupí do prvních tříd základní školy.
Jednalo se o děti ze tříd Slůňat, Ptáčků, Koťat, 4 děti ze třídy Motýlků a 1
předškoláka ze třídy Broučků. Celý program pro naše děti připravil pan
Večerka, kterému bych ráda touto cestou ještě jednou poděkovala.
Zpestřením tohoto programu bylo klaunské vystoupení, nechyběla ani
sladkost pro děti. Pan Večerka se chopil moderování celého odpoledne a
spolu s dětmi se vyřádil při závěrečné diskotéce. Myslím, že si to všichni
pěkně užili.
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Počasí nám přálo, a tak jsme společně s našimi dětmi strávili příjemné
odpoledne. Děti dostaly pěkné dárky pro vzpomínku na mateřskou školu.
Rodiče na tomto setkání poděkovali za celoroční práci třídním učitelkám
svých dětí.
Závěrem bych ráda dětem popřála úspěšný vstup do základní školy a
jejich rodičům hodně trpělivosti s malými školáky.
Věra Dusová, zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu (ĎZ 07/2013)

Činnost rady rodičů základní a mateřské školy ve školním roce 2012/2013
Rada rodičů ZŠ i rada rodičů MŠ jsou poradními orgány ředitelky školy.
Posláním rady rodičů je zprostředkovávat užší kontakt a podrobnější
informovanost mezi vedením školy a rodiči. Na rozdíl od školské rady, která
je orgánem daným ze zákona (561/2004 § 167), není rada rodičů orgánem
povinným, může ale významně přispět ke zkvalitnění chodu školy.
Na schůzkách rady rodičů se v letošním školním roce probírala mj. tato
témata:
• personální obměny ve škole (rada apelovala na učitele, aby si zachovali
profesionální přístup a svou případnou pracovní či osobní nespokojenost
nepřesouvali na děti během vyučování)
• možnosti zřízení občanského sdružení nebo fondu školy, možnosti
finanční a jiné hmotné pomoci škole ze strany rodičů
• provoz některých tříd v MŠ
• kvalita jídla a chod školní jídelny
• odpolední kroužky
• podoba třídních schůzek
• přebírání dětí po vyučování a jejich odchod z družiny
• plavání žáků druhých tříd
• výuka cizích jazyků
• provoz vrátnice aj.
Rada rodičů MŠ se v letošním školním roce sešla dvakrát, obě schůzky
proběhly v prvním pololetí. Ústředním tématem schůzek byla otázka zřízení
občanského sdružení a hospodaření s fondem rodičů. Dále rada rodičů MŠ
podala podnět na vedení obce na zřízení stojanu na kola v areálu nebo
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blízkém okolí školky. Rada se také vyjadřovala ke stravování ve školce,
kvalitě a možnosti kroužků, podobě Mikulášské nadílky, aj.
Zápisy ze schůzek rady rodičů ZŠ i rady rodičů MŠ jsou k dispozici u
ředitelky školy. Aktuální zápisy jsou zveřejňovány na webových stránkách
školy.
P. Martinková, 24. 6. 2013 (ĎZ 07/2013)

Jak pracovala v letošním školním roce školská rada?
Školská rada (ŠR) pracuje jako prostředník mezi zřizovatelem, vedením
školy, rodiči a učiteli. K tomu využíváme mimo jiné i podněty, které
získáváme zavedením emailové adresy ŠR.
Obměna na místě ředitelky školy vedla ŠR k závěru, že v letošním školním
roce je vhodné dát určitý prostor paní ředitelce a umožnit jí uskutečnit
případné změny ke zlepšení a zkvalitnění fungování naší ďáblické školy.
Došlo tak k dílčím změnám v organizaci chodu školy a dále, a to zejména, k
řadě personálních obměn.
U některých jsme nebyli přesvědčeni o jejich nezbytnosti a kladném
přínosu pro školu. Vzniklé problémy jsme se snažili řešit. Nedali jsme
podnět k odvolání paní ředitelky, protože považujeme za nesprávné, aby s
každou změnou starosty či otřesy na radnici probíhala i změna na postu
ředitelky školy. Spolu dokončíme tento školní rok. Zatím však zůstává
nezodpovězená otázka do nového školního roku: Je tolik personálních změn
opravdovým přínosem pro fungování naší školy, a pokud ano, podaří se
nahradit učitele a vychovatele, kteří se rozhodli odejít, kvalitními nebo lépe
kvalitnějšími učiteli i vychovateli?
Mgr. N. Franková 21. 6. 2013 (ĎZ 07/2013)
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Začátek školního roku očima učitelů
Ano, prázdniny skončily a začal nový školní rok? Pro učitele začal o něco
dříve než pro děti. Využili tzv. přípravný čas a nachystali dětem několik
novinek. Některými museli splnit pokyny „shora“, některé vymysleli sami a
s chutí přistoupili k jejich realizaci.
Upravené školské předpisy nám předepsaly učit od tohoto školního roku
povinně druhý cizí jazyk. Leště loni si žáci 7. ročníku mohli vybrat, zda chtějí
začít komunikovat v němčině, či zda dají přednost jiné oblasti. Letos je to
jinak. Studium druhého cizího jazyka (tím prvním je angličtina) čeká všechny
sedmáky a osmáky.
Rádi podporujeme zájem žáků o anglický jazyk, nabízíme navíc oproti
povinným osnovám volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce. V
loňském školním roce žáci zkusili komunikovat s kamarády z francouzské
mezinárodní školy u nás v Ďáblicích, letos v projektu spolupráce budeme
pokračovat a naše děti zavítají k nim. A proto vědí, že je pro ně hodně
důležité zdokonalovat se v konverzačních schopnostech.
Abychom v dětech probouzeli a podporovali sociální cítění, abychom je
vedli k přemýšlení o jednání svém i druhých, zavádíme od šesté třídy nový
předmět – Etickou a osobnostní výchovu.
Žáci od 6. do 9. tříd v tomto školním roce zažijí stěhování. Nebudou se
učit stále ve stejné učebně. Z jednotlivých běžných učeben se staly učebny
poloodborné. Někde se bude učit angličtina, jinde dějepis, v jiné třídě
výtvarná výchova apod. Do učebny přírodopisu jsme instalovali novou
interaktivní tabuli. Do učeben jsme soustředili pomůcky vhodné pro výuku
daného předmětu, v duchu vyučovacího předmětu upravili i výzdobu,
zkrátka chceme děti více motivovat a probouzet v nich zájem o to, k čemu
výuka daného předmětu směřuje.
Chceme podporovat spolupráci žáků různého věku, proto o přestávkách
dostali k dispozici stůl na stolní tenis. A nejen to. Během roku je čekají
různé akce, při nichž budou právě spolupracovat napříč ročníky, ať už to
budou projekty vzdělávací nebo sportovní. I v mateřské škole máme přes
sedmdesát nových dětí, které si pomalu zvykají být bez maminky. Až
zvládnou školkový režim, přijdou se s nimi seznámit i školáci. A naopak
školní děti zase pozvou do školy předškoláky.
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Novinkou, která zajímá veřejnost asi nejvíc, je změna v provozování
školní jídelny. Stravování žákům roky obstarávala soukromá firma Sodexo,
od září je školní jídelna součástí školy a začíná fungovat plně v její režii. K
úplnému ukončení vztahů se Sodexem ještě chybí dořešení otázky
navrácení záloh za staré čipy, které sloužily k odběru obědů. Podrobnosti k
tomuto problému se dozvíte na webových stránkách školy.
Nový školní rok je i ve znamení návratu za kamarády a známými učiteli,
zároveň je i o seznámení s lidmi novými. Kromě prvňáčků 65, o kterých píše
v jiném textu Matěj, přišli i další noví žáci a přibyli i noví učitelé, nejen jim
přeji do nového školního roku hodně sil.
Mgr. I. Horáčková a kolektiv učitelů základní a mateřské školy (ĎZ 09/2013)

Po stopách kocoura Mikeše
V sobotu 21. září jsme se společně s dětmi z druhých tříd, jejich rodiči a
třídními učitelkami zúčastnili 10. ročníku turistického pochodu. Vlakem
jsme se přemístili do Mnichovic, kde jsme v místním infocentru získali arch
na kontrolní razítka, mapu a výborné tvarohové buchty. Posilněni jsme
vyrazili na lov razítek. První kontrolu jsme našli bez problémů. Byla totiž u
místní vlakové stanice. Pak už nás terénně náročná, 9 km dlouhá trasa,
vedla neznámými končinami. Druhé a třetí razítko v Hrusicích jsme spojili s
krátkou svačinou za úderů poledních zvonů. Razítka, lízátko a vědomí, že
jsme již v polovině cesty, povzbudilo všechny účastníky, a tak vyrazili opět
slušně ostrým tempem. Nezpomalil nás ani krátký deštík, ani rozbahněné
cesty vedoucí ke čtvrté kontrole na Pohádkové hranici. Naopak nám řídké
bláto ještě urychlilo chůzi z kopce. Některým přespříliš. Po překonání
místního toku po kluzkém prkně se již na některých sportovcích začaly
projevovat první známky únavy. Tu zahnaly pečené brambory rozdávané u
pátého razítka. Štěstí nám opět přálo a my jsme druhý deštík přečkali
srkajíce malinovou limonádu. Párek v rohlíku u předposlední kontroly už
někteří jedli jen z povinnosti. Na poslední kontrole opět v Mnichovicích malí
účastníci zaslouženě obdrželi pamětní list a bonbóny do kapsy. Akce se nám
moc líbila a děkujeme třídním učitelkám za organizaci. Jen příští rok
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budeme muset zkusit delší trasu, aby děti ve zpátečním vlaku alespoň chvíli
poseděly.
p. Mácová (ĎZ 10/2013)

Školní redaktor u prvňáčků
Je konec září a našich 63 prvňáčků má za sebou první měsíc učení. Opět
jsem k nim vyrazil a 9 chlapcům a 7 dívkám ve věku 6 a 7 let jsem položil
několik záludných otázek:
Jak se ti ve škole líbí?
Co ses už naučil?
Který předmět se ti nejvíce líbí?
Chodíš do školní družiny a líbí se ti tam?
Sportuješ?
Chodíš na nějaký kroužek ve škole?
A tady jsou jejich odpovědi:
Na 1. otázku většinou odpovídali moc a dobře, na druhou číslice a
písmena. Nejvíc se jim líbí výtvarná výchova, tělesná výchova a matematika.
Všechny oslovené děti chodí do školní družiny a moc se jim tam líbí. Většina
dětí sportuje a také budou navštěvovat sportovní kroužky na naší škole. Jak
je vidět, prvňáčkům se ve škole daří, tak ať jim to vydrží co nejdéle.
Matěj Vondřich, VII. A (ĎZ 10/2013)

Základní škola představuje:
Jmenuji se Zsófia Deák a ve školním roce 2013/2014 budu působit v
základní škole jako zahraniční asistentka učitelů v rámci projektu Comenius.
Pocházím z Budapešti, kde jsem v roce 2011 ukončila magisterské studium
programu Anglický jazyk a literatura a učitelství. Kromě toho jsem také
studovala historii umění a strávila 6 měsíců v Londýně. Od roku 2011 jsem
převážně pracovala s teenagery jako středoškolský poradce a vyučovala
jsem dospělé v jazykových školách.
Asistentský pobyt je evropskou mobilitou pro začínající učitele, kteří
chtějí učit na základních a středních školách. Mým úkolem asistentky v

95

Ďáblicích bude pomáhat učitelům při výuce i mimo ni. Ráda bych se stala
aktivní součástí školního života a také bych ráda představila studentům
mou kulturu a jazyk – plánuji promítání filmů, poslouchání hudby atd. Velmi
se těším na následující rok v Praze a doufám, že jako zahraniční asistentka
poznám mnoho žáků, jejich rodičů, učitelů, a také občany Ďáblic na
společných akcích.
Zsófia Deák (ĎZ 10/2013)

Co nás čeká a nemine v hodinách tělocviku
Tělesná výchova, slovo, které pro žáky znamená odreagování, uvolnění,
odpočinek, legraci, ale pro mnohé také stres z pohybu, špatnou náladu,
ztrátu motivace a lenost. Díky dnešní uspěchané době ztrácí mnoho dětí
zájem o sportovní vyžití a o sport obecně.
V tělesné výchově na naší škole se snažíme motivovat děti ke
každodennímu pohybu a ukázat jim, jak se dá i zdravě trávit volný čas. Děti
se během výuky seznamují s mnoha netradičními sportovními aktivitami
jako je ringo, badminton, frisbee, tchoukball, indiacu, faustball a jiné. Důraz
je také kladen na zdravotní tělesnou výchovu, uvolňovací cvičení a první
pomoc. Pro žáky je v letošním roce připraveno i mnoho mimoškolních
aktivit formou sportovních kroužků, škol v přírodě, zimního lyžařského
kurzu a letního outdorového kurzu.
Během celého školního roku budou žáci reprezentovat naši školu v
mnoha sportovních kláních ve fotbalu, florbalu, vybíjené a basketbalu.
Poprvé se v letošním roce poperou žáci o čest svojí školy již v sobotu 5. října
v běžeckých závodech seriálu Run Tour na trati 1km. Držíme všem našim
závodníkům palce a přejeme mnoho sil.
M. Hrbková, učitelka TV (ĎZ 10/2013)

Září ve školní družině
Máme za sebou první měsíc letošního školního roku a děti ze školní
družiny jsou již plné dojmů a zážitků. Více než dvě stě přihlášených dětí je
rozděleno do 7 oddělení ŠD a Školního klubu.
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Nové dvě paní vychovatelky se ujaly našich prvňáčků a společně již stačili
navštívit všechna ďáblická hřiště, seznámit děti s nejbližším okolím školy,
zabydlet se v přízemní učebně družiny a také vyrobit spoustu hezkých věcí.
Druháci přenechali dolní družinu mladším a letos budou trávit čas v
podkroví školy. Ještě před začátkem školního roku všichni vychovatelé
společnými silami tento prostor pro děti vyzdobili hezkými kresbami na zdi.
Zbývající oddělení tráví odpoledne v 1. patře školy. Mají sice k dispozici
klasické třídy, ale jsou vybavené spoustou hraček a společenských her a
odpočinkovými zónami.
Celé září bylo věnováno „Jablíčkohraní“. Prvňáčci zdobili jablíčka, druháci
vyráběli z jablíček tiskátka na prostírání, starší děti zpracovávaly jablíčkové
téma dalšími výtvarnými technikami. Vše bylo završeno jablečným
piknikem. Tímto chceme poděkovat maminkám, babičkám a všem dalším
pekařům, kteří přispěli k velké ochutnávkové akci. Nejúspěšnější kuchaři se
museli s ostatními podělit o svůj recept. V závěru měsíce navštívila celá
družina zdarma ďáblickou Výstavu drobného zvířectva, kde si všechny děti
mohly prohlédnout různé druhy králíků a holubů a na rozloučenou dostaly
od samotných chovatelů malou pozornost.
Tvorbu dětí si můžete prohlédnout na nástěnkách v přízemí nové budovy
školy a fotografie z činnosti jsou umístěny na webových stránkách školy.
Naši vychovatelé pro tento školní rok připravili pro děti spoustu zajímavých
akcí a už teď se těšíme na říjnovou návštěvu ZOO, Havelské posvícení pro
děti i rodiče, Drakiádu a návštěvy Solné jeskyně Ládví.
Vychovatelky ŠD (ĎZ 10/2013)

Francie okem učitele
Na pozvání naší partnerské francouzské školy jsme 9. října 2013 se sedmi
žáky, kteří byli vybráni francouzskou institucí, odletěli do jižní Francie do
města Aix-en-Provence, kde jsme strávili zajímavý týden. Naši žáci byli
ubytovaní doma u svých francouzských kamarádů a měli možnost se
zúčastnit běžné výuky na francouzské škole. Zde se zapojili do několika
hodin a také pokračovali v práci na našem projektu o Bohuslavu Martinů.
Francouzští a čeští žáci společně dokončili práce na trojjazyčném
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ilustrovaném slovníku hudebních výrazů, takže nyní ho stačí jen vytisknout.
Kromě toho jsme usilovně pracovali na úpravách našeho vystoupení.
Změny jsou nutné vzhledem k tomu, že se naše vystoupení ve Francii
odehraje v koncertní síni pro 500 diváků a na mnohem větším jevišti. Vše je
již zarezervováno, takže již nyní víme, že budeme vystupovat dne 20.
června 2014.
Naše návštěva nebyla však jenom o tvrdé práci, užili jsme si i spoustu
legrace. Čekala nás prohlídka centra Aix-en-Provence, včetně obrovské
koncertní síně, kde proběhne naše vystoupení – máme se na co těšit!
Město Aix je také známé jako místo, kde žil a tvořil Paul Cezanne. Byli jsme
se podívat na jeho dílnu i na jeho oblíbená místa, kde rád maloval. O
víkendu jsme navštívili Marseille a její úžasné pobřeží a také jsme se
zúčastnili velkého pikniku v parku u Aix s francouzskými partnery a jejich
rodinami.
Celkově je jisté, že tato krátká přípravná cesta byla maximálně užitečná a
velice nám pomůže při přípravě na desetidenní pobyt v červnu, kterým náš
dvouletý projekt s francouzskou školou zakončíme.
Tamás Besskó (ĎZ 11/2013)

Jak jsme bojovali
V sobotu 5. října 2013 se děti ze ZŠ U Parkánu účastnily běžeckého
závodu na 500 m a 1 km v pražském parku Ladronka. Závěrečný závod
Česká pojišťovna Mizuno RunTour byl rekordní po všech stránkách. Závodů
se mohli účastnit amatérští běžci, rodiny s dětmi, ale i profesionální běžci.
Běželo nejvíce dospělých i dětských závodníků, celkem přes dva tisíce. I
přesto, že se závody konaly o víkendu, reprezentovalo naši školu celkem 22
dětí z 1. – 9. tříd. Nejmladším a jediným zúčastněným v běhu na 500 m ze
ZŠ U Parkánu byl Filip Slavíček z I. A. V běhu na 1 km běželi ostatní závodníci
jako o život, ale největšího běžeckého úspěchu dosáhla Leona Macháňová z
VIII. B, která ve velké konkurenci obsadila vynikající 3. místo. Všechny naše
závodníky bych touto cestou ráda pochválila za účast a velkou bojovnost.
Michaela Hrbková, učitelka TV (ĎZ 11/2013)
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Halloween – příležitost prožít dopoledne společně
Pátek 25. října 2013 by mohl být úplně obyčejný den před dlouhými
podzimními prázdninami, kdyby... Kdyby si naši deváťáci nevymysleli, že pro
děti z prvního stupně uspořádají „Halloweenský den“ se vším, co k němu
patří. Přípravy byly velkolepé a hodiny výtvarné výchovy se měnily na jednu
velkou výrobní dílnu pro výrobu rekvizit a kulis k výzdobě tělocvičny, kde
celá akce probíhala. Deváťáci si pro jednotlivé třídy připravili zábavný
program v podobě karnevalu a soutěží s cenami pro vítěze. Vstup byl v
maskách a někteří jedinci opravdu překvapili. Výzdoba se odehrávala v
duchu Halloweena, malí spolužáci to ustáli, neuronili ani slzičku a odcházeli
z karnevalu plni zážitků.
Něco vymyslet je snadné,
něco připravit je těžší,
něco zrealizovat je obtížné
a něco po sobě uklidit je asi to nejtěžší.
Všechno jsme zvládli a věříme, že se to povedlo a že menší spolužáci prožili
příjemný den.
Deváťáci (ĎZ 11/2013)

Tuleni a Motýlci na výletě
Ve středu 16. října jsme s dětmi vyjeli na výlet do zábavního parku
Mirakulum v Milovicích. Za tuto možnost vděčíme sponzorskému daru od
jednoho z rodičů třídy Tuleňů.
Děti se již předem na tento výlet moc těšily. Ráno před odjezdem jsme
měli obavy, zda nebude pršet. Naštěstí nám počasí přálo a my jsme tak
mohli plně využít všechny atrakce, které Mirakulum nabízí. Děti se tak
vyřádily na houpačkách, průlezkách, v lanovém hradě. Ohromně si to
užívaly.
Tento výlet nebyl jen o zábavě, ale i o poznání. S dětmi jsme prošli novou
lesní naučnou stezkou, která měla u dětí úspěch. Děti se zájmem vyslechly
výklad naší průvodkyně. Formou názornou a vlastním prožitkem děti získaly
poznatky z přírody. Například tak poznávaly stromy podle kůry, stopy
lesních zvířat v písku. Viděly hmyzí hotel, dozvěděly se o době rozkladu
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některých věcí běžné denní potřeby v přírodě. Měly možnost pohladit si
zakrslé kozičky a oslíky. Děti si také mohly vyzkoušet na doskokové dráze,
kterému zvířátku se vyrovná délka jejich vlastního skoku. Tak jsme zjistili, že
máme třídu plnou zajíčků a myšek.
Děti i paní učitelky si společně tento den krásně užily a přivezly si plno
dojmů.
Věra Dusová, třídní učitelka Motýlků (ĎZ 11/2013)

Začátek školního roku u „Ptáčků“
V září do třídy „Ptáčci“ nastoupily nejmladší děti ve věku tří let. Další děti,
kterým nyní ještě nejsou 3 roky, nastoupí v průběhu školního roku. Největší
změnou pro příchozí děti je většinou první a delší odloučení od maminky.
Také požadavek na určitou samostatnost a schopnost sociálního soužití je
velmi náročný na psychiku dítěte. Pro děti, přicházející z klidu domova, je
často značně stresující velké množství nových podnětů, požadavků a
celkově zvýšený hluk. Pro lepší adaptaci na nové prostředí je důležitý
individuální přístup k dítěti a pozvolné prodlužování jeho docházky do
mateřské školy. Snažíme se proto, aby navykání dětí na nový školkový režim
probíhalo postupně, bez větších stresů a s minimální psychickou
nepohodou. Při všech činnostech, které se v průběhu týdne střídají –
výtvarné, hudební, pohybové a teoreticky vzdělávací, si děti postupně
rozvíjejí své schopnosti a dovednosti a z malých, nesmělých „Ptáčků“
vyrůstají samostatné a šikovné děti. Cílem naší práce je vytvořit pro děti
příjemné, estetické a pozitivně laděné prostředí, kam se budou těšit a kde
se budou cítit „jako doma“. Většina našich dětí si po dvou měsících na
pobyt ve školce postupně bez větších problémů zvykla. Věříme, že během
roku si děti vytvoří dobré kamarádské vztahy a ve třídě „Ptáčků“ vznikne
dobrá partička. Ve spolupráci s rodiči bychom chtěly děti provést tímto
krásným, někdy i náročným obdobím s láskou a pochopením.
Třídní učitelky: Iveta Fraňková, Alžběta Mošničková (ĎZ 11/2013)
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Prvňáčci v ZOO
Byl tu konec září a pro nás to znamenalo, že se blíží chvíle, kdy pojedeme
na náš první družinový výlet. Protože je nás prvňáčků víc, než může pan
řidič v městské hromadné dopravě pobrat, rozdělili jsme se na dvě skupiny
s tím, že jedna pojede teď, začátkem října, a druhá na jaře.
A byl tady očekávaný den 2. října. Počasí jsme měli jako na objednávku,
takže co víc si přát. Prostě „HURÁ DO ZOO“.
Po obědě jsme si vzali batůžky, kde jsme měli od maminek nabalené
svačinky, a vyrazili jsme na autobus. Cesta sice nebyla dlouhá, ale protože
jsme se moc těšili, zazněla občas otázka „Už tam budem?“, „Tak a jsme
tady!“, s nadšením slyšely děti od svých vychovatelek.
Než jsme vstoupili do prostor ZOO, rozezvučelo se před branami zahrady
veselé „Sýýýr,“ protože nám ochotně místní pracovnice udělala první
společné foto. A šlo se za zvířátky. Cestou k indonéské džungli jsme prošli
kolem zvětšených mravenců, díky kterým jsme si chvíli přišli jako v pravěku.
V indonéské džungli nás i přes velké horko a vlhko imitující tropické lesy
zaujaly vodní želvy, varani a různé druhy ryb. S orangutany jsme se zde
bohužel nesetkali, protože je v úkrytu zaměstnávala péče o malé. Po
nutném rychlém odskočení si jsme se přesunuli do pavilonu Afriky. Já
osobně tento pavilon procházela s jistým sebezapřením, ale děti byly všemi
těmi drobnými živočichy moc nadšené. U opiček jsme se dost pobavili,
protože jsme se v nich trochu viděli. Po pauze na posílení, kdy jsme ulehčili
svým batůžkům a přitížili bříškům, jsme zamířili do pavilonu hrochů, kde
jsme zmíněné savce nenašli, ale o to větší podívanou nám zajistili ve
venkovních prostorách. Dokonce si na nás jeden z nich otevřel i tlamu, což
se nám podařilo i vyfotit. Kolem antilopích výběhů jsme přešli až k novému
pavilonu „Údolí slonů“, kde nás zaujal nejen nádherný venkovní výběh, ale
několik originálních asijských artefaktů, dva svatostánky, ale i malý
kamenný labyrint. No, a protože je čas neúprosný, blížila se doba odjezdu.
Proto se nám podařilo zvládnout už jen výběh ledních medvědů.
Pak už zbývalo pouze sjet po klouzačce na cestu k východu, dojít k
autobusu a zpátky do školy, kam jsme dorazili na čas a hlavně plní dojmů a
krásných zážitků. Takže se už těšíme na jarní návštěvu ZOO, protože se
zvířátky je vždycky dobře.
Markéta Skalová, vychovatelka ŠD (ĎZ 11/2013)
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Říjen ve školní družině a školním klubu
Uplynul první měsíc docházky dětí do školy a vychovatelky a pan
vychovatel školní družiny připravili pro své svěřence první velkou společnou
akci – Moje, tvoje, naše družina. Cílem setkání bylo, aby se děti navzájem
poznaly a věděly, že třeba tenhle kamarád je prvňáček z naší družiny a
potřebuje naši radu či pomoc. Ve středu 9. října 2013 se v sále školy sešly
děti ze všech oddělení školní družiny a školního klubu, aby se navzájem
představily a ukázaly si, co umí. A tak jsme všichni mohli zatleskat
komponovanému vystoupení všech prvňáčků či hudebním a tanečním
číslům dětí z druhých tříd. Děti z oddělení třetích tříd na podium vystoupily
jako jeden muž a společně s paní vychovatelkou nám všem zazpívaly.
Čtvrťáci a děti ze školního klubu vyslaly své zástupce, abychom jim také
mohli zatleskat za pěvecká a taneční čísla. Ze sálu jsme všichni odcházeli s
tím, že už víme, že tahle družina je moje, ale i tvoje a hlavně NAŠE a že nám
v ní bude jistě prima.
Další velkou akcí bylo „Havelské pečení“. Na svatého Havla jsme si
uspořádali takové menší posvícení. Děti společně s rodiči doma upekly své
nejoblíbenější koláče a dezerty a společně s receptem je přinesli ve středu
16. října 2013 do družiny. Sešlo se dohromady na šedesát různých druhů.
Odpoledne se pak v prostorách jídelny konala malá slavnost, na kterou byli
pozváni i všichni rodiče a příbuzní našich dětí. Dobroty zde byly vystaveny a
hodnoceny. Porota ve složení paní ředitelky, pana kuchaře, prvňáčkové
paní učitelky, vychovatele ŠD a zástupců dětí z jednotlivých tříd 1. stupně se
dlouho nemohla shodnout, který že výrobek je ten nejlepší. Nakonec bylo
vybráno a oceněno 16 nejzajímavějších výtvorů. Ovšem ani ostatní tvůrci
nepřišli zkrátka, všichni si domů odnesli malou odměnu a diplom za účast.
Ve finále jsme si společně s rodiči udělali čaj a kávu a všechno jsme snědli.
V družině se snažíme, aby činnost byla zajímavá a pestrá a z akcí, které
měly úspěch, se stávají akce tradiční. Mezi pravidelné a již osvědčené patří i
ozdravné pobyty v Solné jeskyni, kam jezdíme 5. školním rokem. Od října,
pravidelně každý pátek můžete v autobuse potkat skupinku dětí, která míří
do Solné jeskyně Ládví. Pro velký zájem se děti střídají ve třech skupinách. V
solné jeskyni máme připravené hračky, relaxační hudbu nebo pohádku,
podle momentálního rozpoložení dětí. V jeskyni jsme necelou hodinu, je
zde příjemné tlumené světlo a teplo. Po zkušenosti už víme, že děti, které s
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námi jezdí do solné jeskyně, jsou méně často nemocné. A příjemné je
nejen to, že cena je pro děti zvýhodněná, ale že i maminky mohou získat
potvrzení o platbě pro svou zdravotní pojišťovnu.
Jsme moc rádi, že se našim dětem ve školní družině a školním klubu líbí a
už teď se těšíme na další společné akce, kterých pro ně máme pro tento rok
připraveno opravdu hodně. Fotografie z našich zážitků můžete pravidelně
nacházet na webových stránkách školy www.skoladablice.cz v sekci
Fotogalerie/školní družina.
Vychovatelé ŠD a ŠK (ĎZ 11/2013)

Den válečných veteránů
Naše škola navštívila 11. 11. 2013 ďáblický hřbitov při příležitosti oslav
Dne válečných veteránů. Šlo třicet žáků v doprovodu pana učitele Besska,
paní učitelky Stoklasové, paní zástupkyně a paní ředitelky. Na tuto akci nás
pozvalo francouzké velvyslanectví. Vojenská kapela hrála hymny –
americkou, italskou, francouzkou a českou a vojáci s hosty pokládali věnce.
Celkem položili šest věnců (viz foto). Mezi hosty jsme viděli náměstkyni
ministra obrany - paní Lenku Ptáčkovou Melicharovou a zástupce náčelníka
generálního štábu generálmajora Františka Malenínského, spatřili jsme i
zástupce velvyslanectví Francie, Itálie a USA.
Co je vlastně den veteránů? – Dne 11. listopadu 1918 v 11:01 hodin
podepsal maršál Foche v železničním vagónu v Compiégne na řece Marně
příměří s poraženým Německem císaře Viléma. Tímto příměřím bylo v
konečném důsledku rozhodnuto o ukončení 1. světové války – největší a
nejstrašnější války, jakou kdy lidstvo poznalo. Toto datum se stalo, na
paměť obětem války, v demokratických zemích Evropy, v USA a Kanadě
„Dnem veteránů“.
Matěj Vondřich, školní redaktor (ĎZ 12/2013)

Hurá do Opery!
Stejně jako v minulých letech i tento školní rok se vybraní žáci 4. a 5. tříd
účastní projektu České státní opery Hurá do Opery! Letos se přihlásilo
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rekordních 44 žáků, kteří se chtějí dozvědět něco o opeře a o všem, co s tím
souvisí.
Během deseti měsíců školního roku společně navštívíme 6 různě
zaměřených výukových programů. Na závěr nás čeká návštěva představení
Čarokaj, rodinné operní expedice, která nás zavede do tajemného podzemí
opery!
První návštěva opery proběhla v pondělí 11. listopadu, kdy jsme zhlédli
program zaměřený na českou operu a hudební nástroje.
Nejdříve nás čekala půlhodinová ukázka z opery Antonína Dvořáka
Rusalka. Slyšeli jsme nejznámější árie z této opery a viděli přehlídku
nádherných pohádkově laděných kostýmů.
V přestávce, kdy se zpěváci převlékali na druhé představení a měnila se
scéna na pódiu, se nám věnoval sbormistr a dirigent Adolf Melichar, který si
s dětmi povídal o hudebních nástrojích, jejich dělení a jejich usazení v
symfonickém orchestru.
Jako druhou si pro nás operní pěvci připravili ukázku z komické opery
Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Slyšet živě sborový zpěv písně Proč
bychom se netěšili je zážitek, na který se nezapomíná.
Š. Ohlídalová, učitelka 5. třídy (ĎZ 12/2013)

Listopad ve školní družině
Ani v listopadu si děti nemohly stěžovat, že se v naší „Korálkové družině“
nic neděje. Čtyři řady korálkové šňůry, která visí hned naproti školní
recepci, se pomalu plní fotografiemi z akcí, které v jednotlivých odděleních
již proběhly.
Pro prvňáčky přijel 13. listopadu ke škole objednaný autobus, aby je
zavezl do svíčkárny v Šestajovicích. Ve večerních hodinách se vrátili všichni s
novou zkušeností, jak si vlastnoručně vyrobit svíčku a připravit si sůl do
koupele. Rodičům vyprávěli, že si stihli ještě prohlédnout i zvířátka v mini
zoo.
Novou zkušeností je pro prvňáčky i návštěva solné jeskyně, kam jezdí
každý pátek. A když právě nejsou venku, kreslí, vyrábějí a tvoří ve své
družině.
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To druháci podnikli v DDM Spirála „Cestu napříč světadíly“. V
dvouhodinovém programu si zkusili, jak si indiáni vybírají svá jména, vyrobili
si indiánský náhrdelník. Jako kovbojové cestovali mezi kaktusy, vstoupili do
kovbojské krinolíny, zahráli si na ozvučná dřívka. Zkrátka prima zážitkové
odpoledne.
Poslední středa v měsíci patřila ZOO. Permanentní vstupenku, kterou
máme ve školní družině, tentokrát využili druháčci k návštěvě ledních
medvědů, hrochů, žiraf a nového slonince. U vchodu na nás čekala
průvodkyně Lucka, od které jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí a která
téměř nestačila odpovídat na naše zvídavé otázky. I když byl konec
listopadu, počasí bylo přímo výstavní. Škoda jen, že vymezený čas byl příliš
krátký.
Nejstarší děti ze školní družiny a ze školního klubu spolu se třeťáky
vyrazily na sídliště do kina na filmovou pohádku Ptačí úlet. Film plný
dobrodružství, zábavy, dojemné lásky, loajality a odvahy. Na příběh dvou
hrdinů a jejich šíleného pokusu změnit dějiny. Svou pravidelnou činnost v
těchto odděleních zahájil „Filmový klub“. Na filmy se totiž bude nejen
koukat, ale také si o nich povídat, hledat různé zajímavosti a v neposlední
řadě je i výtvarně ztvárňovat.
V pondělí 18. listopadu si společně děti ze všech oddělení vyzkoušely, jak
vypadá taková vernisáž výstavy. V přízemí školy a v naší jídelně probíhala
totiž výstava vlastnoručně vyrobených draků. Na velkého bílého draka nám
ti, kterým se výstava líbila, zapsali své postřehy. Po prohlídce a pochvalném
zhodnocení byli odměněni sladkostí všichni, kteří na výstavu přispěli svým
výtvorem.
Také prosinec bude v družině a klubu plný zajímavých činností a o těch
vám napíšeme zase příště.
Za vychovatelky ŠD Vlasta Poláčková (ĎZ 12/2013)

Adventní tvoření v základní škole
Rok se s rokem sešel a máme tady opět Advent. V naší základní škole
jsme ho přivítali velkou akcí nazvanou Adventní tvoření.
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Pro děti a jejich rodiče jsme proměnili naši jídelnu v jednu velkou
výtvarnou dílnu. Na deseti stanovištích si mohli všichni příchozí vyzkoušet
různé nové a netradiční výtvarné techniky. Vyráběly se papírové adventní
věnce, vánoční ozdoby z těstovin a korálků, 3D přáníčka, zdobily se voňavé
medové perníčky. Nechyběly ani závěsné dekorace do oken, vánoční
stromečky z těstovin, či možnost vyrobit si organzovou květinovou brož
jako dáreček pro naše blízké. Paní kuchařky ze školní jídelny připravily pro
návštěvníky bohaté občerstvení od cukroví až po chlebíčky a rodiče si mohli
pochutnat i na dobré kávě. Vše za zvuku koled a těšení se na Vánoce.
Rodičů s dětmi přišlo opravdu hodně. V jednu chvíli jsme si říkali, že by
bylo potřeba naši jídelnu trošičku „přifouknout“. Takový velký zájem
ďáblických, ale i přespolních rodičů a jejich dětí o školní akce nás velmi těší.
V adventním se čase ještě chystáme společně s dětmi uspořádat pro rodiče
vánoční jarmark (13. 12. 2013) a v posledním týdnu před svátky si společně
zazpíváme pod naším vánočním stromem (18. 12. 2013). Srdečně Vás
všechny zveme.
Alena Votavová, koordinátor komunitní a zájmové činnosti ZŠ (ĎZ 12/2013)

Adventní výlet do Drážďan
Očima učitele:
V souvislosti s povinností základních škol od tohoto školního roku
vyučovat na druhém stupni další cizí jazyk, a to nejpozději od sedmých tříd,
se od září, více méně úspěšně „prokousáváme“ začátky německého jazyka,
které pro mnoho dětí nejsou tím nejjednodušším. A tak se pod heslem
„deutsch beißt nicht“, nebo-li „němčina nekouše“ naše škola snaží co
nejsnazším způsobem děti k nenásilnému a pozvolnému osvojování tohoto
druhého jazyka motivovat. Jeden ze způsobů, pevně doufám, úspěšné
motivace, byl náš první jednodenní zájezd do německých Drážďan, hlavního
města spolkové země Sasko. Děti byly rozděleny do devíti skupin a každá
skupina si předem zpracovala vyprávění v češtině o jedné památce. Ke
všem devíti hlavním památkám jsme všichni společně došli a bylo na
dětech, jak a co všechno nám ostatním o památce sdělí. Jako „bonus od
učitele“ dostaly skupinky za úkol v rámci rozchodu oslovit obyvatele
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Drážďan, položit jim předem určené otázky a zapsat si jejich odpověď. Jak?
Samozřejmě v němčině. Věřte nebo nevěřte, většina dětí to zvládla s
naprostým přehledem. A o to šlo. Najít v sobě odvahu, zeptat se, snažit se
zachytit odpověď a zjistit … že němčina opravdu nekouše.
Mgr. Jana Ludwig, učitelka německého jazyka (ĎZ 01/2014)
Očima žáků:
Ve středu 11. 12. 2013 jsme vyrazili směr Drážďany. Ráno jsme vyjeli od
školy a za dvě hodiny jsme byli tam. Jako první jsme navštívili Prager
Strasse, což je ulice se spoustou obchodů. Odtud jsme šli do Německého
muzea hygieny. V muzeu jsme zhlédli člověka, jak vypadá, slyší, umírá, pije
a jí… Potom jsme pokračovali na Brühlovu vyhlídku, ze které je vidět na Elbe
a Drážďany, Neustadt. Nedaleko je Semperoper – opera, vedle Zwinger obrazárna. Potom jsme se objevili u Fürstenzugu – knížecího průvodu. To je
obraz z míšenského porcelánu, který je na zdi domu. Na náměstí Neumarkt
stojí kostel Frauenkirche – Kostel Panny Marie a na náměstí Altmarkt
probíhaly velké vánoční trhy. K večeru jsme na vlakovém nádraží nastoupili
do autobusu a jeli jsme směr Praha.
Matěj Vondřich, žák VII. A (ĎZ 01/2014)

Za kamarády do MŠ
Předvánoční čas, to je ta nejlepší chvíle pro společná setkání. Kluci a
holky z II. C moc rádi zpívají, a proto nacvičili sobě i druhým pro radost
pásmo vánočních koled a básniček. V úterý 17. 12. vyrazili za dětmi do
mateřské školky a za kamarády z druhých tříd. Nejdříve jsme všichni
společně ozdobili stromky před budovou MŠ. Děti si připravily krásné
ozdoby z nejrůznějších dobrot. Na stromcích tedy můžete vidět krmítka se
semínky, řetězy z křížal a pomerančů, buráky nebo jablíčka. K tomu jsme si
všichni zazpívali známé vánoční koledy. Když nám začala být zima, šli jsme
se ohřát do mateřské školy, kde děti z II. C předvedly své vystoupení.
Nejdříve zazpívaly Koťátkům a potom dětem z II. A a II. B. Společně jsme si
tak zamuzicírovali a zpříjemnili si tak předvánoční čas.
Mgr. Ivana Kundrátová (ĎZ 01/2014)
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Dvakrát za pohádkou do divadla Jiskra
Vánoce za časů našich prababiček – tak se jmenovalo představení, které
navštívili se školní družinou druháčci ve čtvrtek 5. 12. v divadle Jiskra.
Připomenulo nám, jaké zvyky a pověry se v čase adventním dříve
dodržovaly. Někteří z nás si přímo na jevišti zkusili odlít vosk a hádat, co
nám vyjevuje, přivolat Antoše nebo Barboru. Na závěr jsme si spolu s herci
a ostatními dětmi zazpívali vánoční koledy.
Ve čtvrtek před vánočními prázdninami navštívily děti školní družiny ze
třetí a čtvrté třídy spolu se školním klubem opět divadlo Jiskra. Představení
s názvem Setkání před betlémem vyprávělo příběh několika přátel, kteří se
sejdou ke společnému slavení Vánoc. Zahráli si lidový příběh o narození
Ježíše, aniž by tušili, kolik pravdy o nich samých je v něm skryto. Nálada
příběhu byla umocněna zajímavě zpracovanými koledami. Kulisu částečně
tvořily kopie nejstaršího českobudějovického Betléma.
Obě představení pomohla ještě více doplnit atmosféru přicházejících
vánočních svátků.
Martin Seifert – vychovatel (ĎZ 01/2014)

Zpívání u vánočního stromu
No vida, jak to uteklo.
Nedávno jsme vítali prvňáčky při nástupu do školy a už je za dveřmi
konec roku, tedy doba adventní, tedy doba shonu, předvánočních úklidů,
nákupů ... však to všichni známe.
Ale i přesto jsme se s dětmi a rodiči sešli 18. 12. v hojném počtu na
školní akci Zpívání u stromečku, „zastavili čas“ a vychutnávali si v příjemně
mrazivém počasí tyto nádherné společné chvíle. Předvánoční atmosféru
podpořily děti z dramatického kroužku a děti ze sborového zpěvu svým
vystoupením, kterým nechaly ožít příběh narození Ježíška. Následovalo
společné odpočítávání a výkřiky nadšení po rozsvícení vánočního
stromečku. Na závěr programu nechybělo společné zpívání koled. Po
srdečném vystoupení paní ředitelky, kterým popřála rodičům i dětem
příjemné vánoční svátky a šťastné shledání se v novém roce, přítomné
zahřál horký čaj a dodalo energii vánoční cukroví.
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Ale protože čas bohužel zastavit nejde a řítí se stále kupředu, naše
Zpívání u stromečku sice skončilo, ale přinese nám, v krátké době, další
krásné chvíle, tentokrát v bližším kruhu rodinném.
Tak vám čtenářům přejeme, abyste si je užili stejně, jako jsme si my užili
společné chvíle v naší ZŠ.
Markéta Skalová – vychovatelka (ĎZ 01/2014)

Sportovní úspěchy
Měsíce listopad a prosinec byly pro žáky ZŠ U Parkánu sportovního rázu.
V listopadu se naši chlapci z prvního a druhého stupně účastnili turnaje ve
florbalu, kde jejich soupeři byli žáci z ostatních základních škol Prahy 8. Obě
družstva se do bojů pustila s velkou chutí, bojovností a vytrvalostí. Po velice
vyrovnaných zápasech se námaha vyplatila a oba týmy doslova vybojovaly
zasloužená 1. místa. Těmito skvělými výkony si obě družstva zajistila
reprezentaci Prahy 8 v celopražském turnaji.
Ve čtvrtek 12. prosince se děvčata z druhého stupně účastnila turnaje v
halovém fotbale. Turnaje se celkem účastnilo 9 týmů. Holky se velice snažily
a podávaly skvělé výkony, ale bohužel se postup do finále nezdařil.
Další sportovní aktivitu si v době adventu pro své žáky připravili samotní
učitelé. Tělocvična se na jeden den proměnila v halu, ve které probíhal
vánoční turnaj ve stolním tenise. Cílem turnaje byly společné zážitky,
sranda, odreagování a trochu sportování. Nakonec se podařilo získat i
vítěze obou kategorií, jimiž se stali Dominik Cingel (VIII. A) a Tereza
Engelová (VI.). Tímto chci všechny moc pochválit za skvělou reprezentaci
školy a za podání výborných výkonů. Zároveň bych všem ráda popřála
mnoho sil do roku 2014.
Michaela Hrbková (ĎZ 01/2014)

Živý betlém
V předvánoční čas jsme se rozhodli připravit překvapení pro naše
spolužáky a vytvořit živý betlém. S paní učitelkou třídní jsme se dohodli, že
v hodinách výtvarné výchovy vyrobíme kulisy a kostýmy. Vše se uskutečnilo
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v sále za zvuku písně Narodil se Kristus Pán. Postavili jsme jesličky, převlékli
se a utvořili jsme na scéně živý obraz betléma. Děti se na nás chodily dívat
vždy po třídách. Pro nás bylo nejtěžší nehybně stát a vydržet to celou píseň.
Jen Ježíšek to měl ve své kolíbce trochu lehčí. Dětem z 1. a 2. stupně se
naše vystoupení líbilo, a to je pro nás ta největší odměna.
Deváťáci (ĎZ 01/2014)

Stopovaná za Mikulášem
Ve čtvrtek 5. prosince po čtvrté hodině čekala na všechny děti, které
zůstaly v družině, dobrodružná cesta Stopovaná za Mikulášem.
Děti se spolu se svými vychovatelkami vydaly hledat v Ďáblicích Mikuláše.
Na cestě na ně čekali andělé i čerti, kteří jim po správném splnění úkolu
ukázali další směr cesty. A protože všichni všechno věděli, tak našli i toho
správného Mikuláše se všemi čerty a anděly. Za písničku či za básničku měl
pro každého Mikuláš připravenou malou sladkost. A za již úplné tmy se
všichni vraceli s novými dojmy zpět ke škole. Touto cestou bychom
poděkovat všem andělům a čertům ze VII.A a VI. třídy za hezký zážitek.
Vlasta Poláčková – vychovatelka (ĎZ 01/2014)

Vánoční jarmark v základní škole
V pátek 13. 12. 2013 se v naší základní škole konal již tradiční Vánoční
jarmark. Na tuto událost se všichni žáci připravovali se svými učiteli dlouho
dopředu. Ve třídách se vyráběly různé vánoční dárečky, dekorace, přáníčka
a ozdoby. Každá třída měla na pátek připraveno velké množství výrobků,
které chtěla nabídnout k prodeji návštěvníkům jarmarku. Bylo také potřeba
vyzdobit celou školu, aby i prostředí bylo dokonale vánoční. Děti ze
školního klubu a školní družiny se svými vychovatelkami a panem
vychovatelem vyrobily nádherný velký betlém, který byl postaven pod
vánočním stromem v atriu školy, a další závěsné dekorace, které osvěžily
vysoké stropy školní budovy. Tímto chceme poděkovat panu Ištokovi, který
již po několikáté daroval naší škole krásnou vzrostlou jedli. Děti z 1. a 2.
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stupně s paní učitelkou Zunovou při výtvarné výchově namalovaly vánoční
dekorace a obrazy do sálu.
Zkrátka, škola byla připravena, děti a učitelé také, jarmark mohl začít. Od
15 hodin do večera byla naše škola otevřena široké veřejnosti a kdokoli
přišel, mohl si vybrat z opravdu pestré nabídky výrobků našich žáků. Každá
třída měla své prodejní místečko, kde společně se svou třídní učitelkou či
třídním učitelem děti nabízely plody své tvorby. Výběr byl opravdu pestrý svícínky všeho druhu, perníčky, různě zdobená a skládaná přáníčka, závěsní
andělé, betlémy, záložky do knížek, vánoční ozdoby, podložky pod hrníčky,
prostírání, zdobené dárkové krabičky, zarámované vánoční obrázky,
malované hrníčky a mnohé další. Také paní Zahálková na náš jarmark
přispěla různými dekoracemi k prodeji.
Při náročném vybírání z
nepřeberného množství krásných věcí si návštěvníci mohli opět odpočinout
při dobré kávě, čaji, cukroví a koláčích z naší školní kuchyně a poslechu
vánočních koled.
Páteční odpoledne si všichni užili v příjemné atmosféře a děti byly rády,
že o jejich výrobky byl tak velký zájem. Chceme poděkovat všem, kteří přišli
a potěšili naše děti nákupem, svou přítomností i pochvalou. Věřte, že děti
to moc těší a potřebují to. Také chceme poděkovat školní a kulturní komisi
MČ Ďáblice za drobnou finanční podporu těchto našich adventních aktivit.
Všem přejeme do nového roku hodně zdraví, pohody a radosti z úspěchů
našich dětí.
Alena Votavová, Koordinátor komunitní a zájmové činnosti (ĎZ 01/2014)

Když se snoubí napjaté očekávání dětí a radostná hrdost rodičů – aneb
„Vánoční Setkání v mateřské škole“
Od rána nám ve třídě voní skvělé cukroví napečené našimi maminkami,
na to úplně čerstvé se těšíme odpoledne. Dětské tepláčky se po spinkání
vymění za džíny a sukénky, trička za košilky a halenky, všichni jsme tak
nějak napjatí. Proč? Dnes je pro všechny den D. Ráda používám na
nástěnku nadpis Vánoční Setkání s rodiči. Součástí našeho setkání je i
ukázka pokroků dětí, ukázka naší spolupráce a toho, jak dobrý team s dětmi
jsme. Ve 4 hodiny máme ve třídě všechny naše tuleně. Tajemně pokukují
po šatně, kam se pomalu scházejí rodiče. Dlouhá půlhodinka do začátku
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před námi. Nejlepší nápad je oblíbená pohádka a klidná hudba, pohlazení a
ujištění, že společně to všechno zvládneme. Za krásné četby je ve třídě
takový klid, že emoce a sílu okamžiku přemohl spánek. Jeden z našich
malých kamarádů na koberci klidně spí. Neuvěřitelný a dojemný okamžik
těsně před začátkem. To umí jen děti. Jejich spontánnost a projev prostě
nezastavíte. A to je dobře! Můžete si připravit cokoliv a trénovat, stejně je
pak všechno jinak. Ono, když se vám ve čtyřech letech opozdí maminka, tak
slzy prostě nezastavíte. Pak se projeví empatie ostatních dětí, touha být
kamarád. Tak prostě čekáte a zase společně hledáte cestu, jak z té situace
ven. Ti, co tak klidně usnuli, se jemně probudí. Těm, co plakali, utřeme
slzičky a můžeme začít. Sem tak někdo vypadne z textu, reaguje jinak, či
zpívá jindy než ostatní. Nicméně díky těmto okamžikům je naše Vánoční
setkání jedinečné a hlavně dětské! Jako v pohádce, kterou jsme četli před
začátkem setkání, všechno dobře dopadlo. Dětem radostně svítily oči,
rodiče se usmívali a my s kolegyní jsme byly jednoduše rády. Podařilo se
nám snoubit napjaté očekávání dětí a radostnou hrdost rodičů. Vánoční
Setkání se povedlo. Rodiče ještě zůstali, hráli si s dětmi. Byl čas na rozhovor
a cukroví. Byl čas být jednou do roka spolu ve školce. Děkujeme Tuleni.
Za Tuleně z MŠ Monika Píchová (ĎZ 01/2014)
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12. Církve

Noc kostelů 2013 s večerním koncertem v kapli
Pokračování mladé tradice otevřelo ďáblickou kapli Nejsvětější Trojice a
sv. Václava pro Noc kostelů letos 24. května. Tradice Noci kostelů navazuje
již čtvrtým rokem v Čechách a na Moravě na původně německý a rakouský
koncept Lange Nacht der Kirchen. Jeden večer a část noci v roce se tak
otvírají brány chrámů, kostelíků a kaplí, aby představili duchovní zázemí v
neformálně laděném programu. Ten bývá obvykle veden na pomezí
duchovní osvěty a kultury nebo historie.
Pro kostel ne zcela obvyklá, kulturně laděná prohlídka ďáblické kaple
zahrnula výklad o historii kaple, křížovnického statku i samotného Řádu
Křižovníků s červenou hvězdou, který ji spravuje. V hlavní prohlídce večera
vystupoval průvodce vskutku zasvěcený – historik a duchovní správce kaple
P. Marek Pučalík, OCr. V podvečer byl po dohodě se správcem zpřístupněn i
nejbližší exteriér zámečku a statku k prohlídkám dvora a jezírka. V
přestávkách mezi komentovanými prohlídkami doprovázela návštěvníky
kaple hudba fléten, varhan nebo hoboje v podání ďáblických dětí, studenta
Pražské konzervatoře Dominika Bunce a pana učitele Michala Sevruka.
V devět hodin již kaple i s okolím potemněla postupujícím soumrakem.
Když zhasly i žárovky vnitřního osvětlení, odrážely krásné stropní fresky jen
romantické, nebo mystické (dle nátury pozorovatele) mihotání několika
desítek svíček. Do této atmosféry rozezněly prsty hudebníků a tahy
smyčcem čtyři smyčcové nástroje v provedení kvarteta Piú Vivo z Plzně.
Noční koncert byl režírován na povznášející notě z děl W. A. Mozarta, A.
Vivaldiho a A. Dvořáka. Perfektní provedení a milou atmosféru odměnilo
obecenstvo „vyprodané“ kaple dlouhým potleskem. Za produkční zajištění
koncertu patří dík paní Veronice Růžičkové.
Závěrečný blok do jedenácti hodin byl v programu ponechán volnému
využití dle nálady návštěvníků. Rozjímání tak nahradila debata místních,
kteří se zdrželi po koncertě.
Kaple v Ďáblicích přivítala v Noci kostelů 2013 celkem 136 návštěvníků, z
nichž někteří možná rozšíří řady pravidelných účastníků nedělních
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bohoslužeb, které zatím probíhají v ďáblické kapli Nejsvětější Trojice a sv.
Václava ve dvoutýdenním intervalu.
Pavel Šindelář (ĎZ 06/2013)

V nitru pecky
Podobně jako v minulém roce také během letošní Noci kostelů místním i
přespolním otevřela svoji náruč ďáblická kaple Nejsvětější Trojice a svatého
Václava. Vyvrcholením programu, sestávajícího z hudební produkce dětí,
prohlídky kaple a přilehlých prostor i zasvěceného výkladu duchovního
správce, byl koncert smyčcového kvarteta Piú Vivo. Koncert začal o deváté
hodině večerní, v čase, kdy se na Ďáblice zvolna snášela tma. Teplý svit svící
vytvořil příhodnou atmosféru pro setkání s krásnou hudbou, která celou
hodinu plnila komorní prostor kaple. V podání mladých hudebníků z Plzně
zazněly části Vivaldiho Čtvera ročních dob, Mozartovo Divertimento D dur a
Smyčcový kvartet F dur Antonína Dvořáka. Byla to právě zádumčivá
melodická linka Dvořákovy skladby, která mně v závěru koncertu dala
zakusit zvláštní vnímání ďáblické kaple. Nenapadá mne případnější paralela,
než prožitek, za nímž se i s odstupem dní rád ohlédnu, přirovnat ke
spočinutí v nitru pecky. Ponořen v prostoru rozezvučeném podmanivou,
klidně plynoucí melodií, jsem vnímal, jak vně skořepiny, za masivními zdmi
kaple, v chladném vzduchu zvolna zhasíná den. Axis mundi? Osa Ďáblic? Ať
tak či onak, byl to jedinečný pocit. Nevěříte? Ďáblickou kapli naleznete
nedaleko školy, Dvořákovu skladbu na adrese: http://www.antonindvorak.cz/smyccovy-kvartet12. Druhé v prvním? Snad o některé z
budoucích Nocí kostelů.
Dušan Andrš (ĎZ 06/2013)

Noc kostelů v modlitebně Církve československé husitské
V rámci akce Noc kostelů byla naše modlitebna otevřena již třetím
rokem. Tentokrát jsme přivítali vzácného hosta – přišla mezi nás paní Táňa
Fischerová, kterou známe jako herečku i jako političku. V jejím podání jsme
slyšeli několik básní Jaroslava Seiferta, které oslavují naši domovinu, a
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ukázky z knížky úvah a povídek „Pět chlebů a dvě ryby“, jejíž autorkou je
Jindřiška Kubáčová.
Hudební doprovod flétnistky Státní opery paní Dany Mimrové přispěl k
dotvoření krásné duchovní atmosféry.
Byla chvíle i na otázky pro paní Fischerovou a my jsme mohli poznávat
její realistický vztah k současnému životu u nás i její ušlechtilé a zároveň
nekompromisní názory.
Součástí programu večera byla i výstavka biblí; viděli jsme vydání v
hebrejštině a řečtině, které jsou originálními jazyky bible, také vydání
anglické a ruské, a samozřejmě několik českých překladů - Kralickou bibli i
překlady do současné češtiny.
Celým večerem pak zněla reprodukovaná duchovní hudba, která otvírala
příležitost k hlubšímu zamyšlení a meditaci.
Těšíme se, že i příští Noc kostelů přivede do naší modlitebny v Ďáblické
ulici vnímavé návštěvníky.
Jiřina Mojžíšová (ĎZ 06/2013)

Restaurování soch z kaple
Demontáž všech tří soch z atiky průčelí kaple Nejsvětější trojice a sv.
Václava byla provedena v září 2007. Sochy sv. Václava a dvou andělů byly v
havarijním stavu, demontovaly se pomocí jeřábu ve smontovaných klecích z
lešeňových trubek, kde byly upevněny. Tento způsob fixace soch byl nutný,
protože se kamenný materiál rozpadal, zvláště pod cementovými doplňky
modelace. Sochy byly převezeny do bývalého Ovčína v Ďáblicích, kde
probíhá jejich restaurování a sekání kopií. Tyto práce provádějí akad. soch.
Martin Široký a akad. soch. Vanda Široká.
Restaurování soch proběhlo v letech 2009 - 2010, sochy byly nejprve
postupně zpevňovány už při rozebírání klecí, pak ještě opakovaně znovu v
dalších fázích restaurování. Protože sochami probíhaly trhliny ohrožující
jejich statiku, byly na spodních stranách do plint všech soch zapuštěny
kovové nerezavějící rámy, které trhliny stabilizovaly. Povrch byl očištěn od
nečistot a postupně byly demontovány všechny nepůvodní doplňky z
minulých oprav, které již nevyhovovaly a nebyly příliš kvalitně provedeny.
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Protože nebylo ještě rozhodnuto o tom, zda budou sekány kamenné kopie,
byly sochy nejprve restaurovány galerijním způsobem, bez plastických
rekonstrukcí.
Během roku 2010 bylo rozhodnuto, že se kamenné kopie všech tří soch
budou sekat a začaly práce na plastických rekonstrukcích - doplnění všech
chybějících částí modelace. Rozsah rekonstrukcí byl rozsáhlý, doplňky byly
domodelovány v umělém kameni. Práce byly dokončeny v roce 2011.
Peníze na sekání kopií se našly v roce 2013 a na jaře byly přivezeny
kamenné bloky na všechny tři sochy. Začalo sekání sochy sv. Václava, práce
na této kopii ještě v současné době probíhají a každý rok by měla být
dokončena kopie další sochy.
Vanda Široká
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13. Sport a volnočasové aktivity

Ďábličtí hráči mají u nás zelenou
Že v mužích nehrají kluci z Ďáblic? To byla před několika lety kritika
ďáblického fotbalu. I když je tato problematika složitější, snahou posledních
let je doplňovat kádr mužů ďáblickými kluky. Jirka Zemánek, Michal Klímek,
Pavel Michek, Tomáš Drtina, to jsou hráči (všichni bydlí v Ďáblicích), kteří
doplnili během několika let kádr našich mužů.
Michal Mošnička, předseda oddílu fotbalu (ĎZ 04/2013)

Turnaj starší přípravky 2013
Letošní turnaj jsme chtěli uspořádat za trochu teplejšího počasí než loni.
Mysleli jsme, že 16. března bude už jaro, ale když dva dny před turnajem
napadl sníh a teplota spadla pod bod mrazu, začali jsme mít strach, jak to
vše dopadne. Naštěstí se počasí umoudřilo a na hřišti nás přivítalo sluníčko,
které nahřálo hrací plochu na velmi příjemnou teplotu.
Jelikož kluků nadšených pro fotbal je ve Starší přípravce dost, chtěli jsme,
aby si zahráli opravdu všichni. Za Ďáblice jsme postavili tým oranžových a
tým modrých.
Všech 8 přihlášených týmů se dostavilo a souboje mohly začít. Hrálo se
ve dvou skupinách po čtyřech týmech a z každé skupiny podle počtu
získaných bodů pak týmy hrály zápasy o konečné umístění.
Velká radost pro všechny domácí byl finálový zápas, který sehrály dva
týmy z Ďáblic.
Nakonec si 1. místo výhrou 5:1 zajistil modrý tým Ďáblic, 2. místo Ďáblice
oranžový tým, 3. místo FK Vyšehrad, 4. místo Bohnice, 5. místo Kyje, 6.
místo Hovorčovice, 7. místo Březiněves a poslední 8. místo Loko Vltavín.
Medaile jsme měli připraveny pro všechny týmy, protože i snahu jsme
chtěli ocenit, z čehož měli všichni fotbalisté radost.
Dík patří všem trenérům, hráčům i divákům za fotbalovou atmosféru a
sportovní nadšení.
Za starší přípravku Šárka Husáková (ĎZ 04/2013)
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Velký fotbalový turnaj v Ďáblicích - 250 dětí, 24 týmů, tři hřiště
Ve středu 8. května fotbalový oddíl uspořádal jeden z největších turnajů v
Ďáblicích. Dopoledne i odpoledne na třech hřištích bojovalo 24 týmů
složených z hráčů nejnižších věkových kategorií - ročníků 2005, 2006 a
2007. Čtyři týmy z SK Ďáblice, týmy ze Sparty, Slavie, Bohemians 1905,
Dukly, týmy našich sousedů z Březiněvsi a Chaber. Ale i týmy, které k nám
přijely, navzdory konkurenci mnoha turnajů, z větší dálky: z Vimperka,
Litoměřic, Slaného, Kralup nad Vltavou a Úval. Nádhernou atmosféru asi
nejvíce přiblíží fotogalerie, kterou jsme pro vás připravili. Velké poděkování
za perfektní přípravu a organizaci patří trenérovi minipřípravky Dušanu
Sýkorovi a všem, kteří pomáhali. Děkujeme také za trpělivost
spoluobčanům v okolí sportovního areálu, kteří měli zhoršenou dopravní
situaci a parkování.
Michal Mošnička (ĎZ 05/2013)

Muži A o stupínek výš…
Utkáním s postupující Admirou „B“ zakončilo fotbalové mužstvo SK
Ďáblice letošní ročník pražské 1.A třídy. Závěrečné utkání bylo důstojným
vyvrcholením celé soutěže, neboť dle mnohých, nezávislých názorů se v
něm setkaly dva nejkvalitnější týmy skupiny A.
Přestože tým Ďáblic z tohoto derby odešel nakonec s prohrou 1:3, která
mužstvu Admiry definitivně zajistila postup do Přeboru Prahy v příštím
ročníku, mohli být fanoušci i vedení „ďáblů“ spokojeni především s
předvedenou hrou, zvláště když se v sestavě soupeře objevilo až 7 hráčů z
kádru „A“ týmu Admiry, který od srpna bude účinkovat v ČFL (III. liga).
SK Ďáblice tedy obsadil konečné třetí místo v tabulce a tím splnil hlavní
cíl letošní sezóny: vylepšit loňskou čtvrtou pozici. Vzhledem k tomu, že i
ostatní ukazatele, jako větší počet získaných bodů, větší počet dosažených
vítězství, více vstřelených a méně obdržených branek, vykazují zlepšení
oproti minulému ročníku, lze sezonu hodnotit jako úspěšnou.
Přesto je však třeba přiznat, že se tým během soutěže nevyhnul
výkonnostním výkyvům v jednotlivých utkáních, a to především se soupeři z
dolní části tabulky, které v konečném účtování měly zásadní vliv na jeho
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finální postavení. Zde neobstojí ani výmluvy na častá zranění a absence
klíčových hráčů, díky kterým ani v jediném utkání mužstvo nenastoupilo
kompletní. Všichni, kteří fotbal v Ďáblicích sledujeme, nějak cítíme, že i tak
bylo letos na víc než třetí příčku.
To však je ta pravá výzva do nadcházejícího ročníku, ve kterém bychom
chtěli sáhnout po příčce nejvyšší.
František Peřina - trenér Muži A (ĎZ 09/2013)

Mladší dorost a Starší žáci prošli nejtěžší sezónou
I když dorost a starší žáci skončili na předposledních a posledních
příčkách, nic se neděje, neboť kluci v obou případech hráli v soutěži 1. třídy
s kluky o dva roky staršími (jinak to prostě tuto sezónu nešlo), ale i tak jsme
odehráli především na jaře řadu kvalitních zápasů. Všichni, včetně trenérů,
se tak těší na nadcházející sezónu, kde budou již hrát s kluky ve stejné
věkové kategorii a cíle budou určitě vyšší.
Pohár starosty Vestce je v na rok v Ďáblicích
V neděli 16. 6. se zúčastnila mladší a starší přípravka turnaje pro ročníky
2003 a mladší ve Vestci. Všichni zúčastnění podali maximální výkon, za
který si odvezli úžasný a ohromný putovní pohár.
Martin Vlček - aktivní tatínek (ĎZ 09/2013)

Ukončení sezóny mladší přípravky
Předposlední červnové nedělní odpoledne se uskutečnila na hřišti
rozlučka a zároveň poslední zápas našeho týmu mladší přípravky, neboť od
nové sezóny se stáváme starší přípravkou. Nejprve si kluci zahráli
miniturnájek se dvěma týmy Dolních Chaber. Jelikož v obou utkáních
zvítězili, obsadili první místo. Kluci hráli dobře, stejně jako v celé letošní
sezóně a všichni zúčastnění měli z jejich hry radost. Po miniturnájku
následovala oslava, zorganizovaná jako vždy naprosto bezchybně Jitkou,
spojená s předáváním medailí, pohárů a focením. Peklo se maso, popíjelo
dětské šampaňské, maminky přinesly vynikající dorty a zeleninové saláty.
Nakonec jsme si ještě zahráli tradiční zápas kluci proti rodičům. Troufám si
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říct, že oslava se vydařila, i když s sebou nesla hořkou příchuť odchodu
několika nepostradatelných členů týmu včetně trenéra Michala Kavky,
který od našeho týmu odchází spolu s Ondrou do budoucí mladší přípravky.
Touto cestou bych mu ještě jednou chtěl poděkovat jménem všech za vše,
co pro naše kluky udělal a čemu je naučil. Věřím, že jeho práce nevyšla
nadarmo a kluci budou mít na co navazovat. Zároveň nás ještě opouští
největší bojovník týmu Tadeáš, který se stěhuje. Všem přejeme jen to
nejlepší a hodně úspěchů v jejich dalších krocích, ať už povedou kamkoli.
Přidám něco málo ze statistik letošní nesmírně vyvedené sezóny:
Odehráli jsme 18 mistrovských utkání, ve kterých jsme 17krát zvítězili a
jedenkrát prohráli s neuvěřitelným skóre 230: 52. Účastnili jsme se 10
turnajů, v nichž jsme 4x zvítězili, jednou byli druzí, 4x třetí a jednou jsme
skončili na šestém místě. K tomu ještě šest přátelských zápasů, celkem tedy
obrovská porce fotbalu pro naše ratolesti. Za to vše je potřeba poděkovat
vedoucí týmu Jitce, trenéru Michalovi, všem našim skvělým fotbalistům a
nesmím zapomenout také na rodiče, bez nichž by to celé nešlo. Děkujeme a
těšíme se na další sezóny.
Martin Vlček - aktivní tatínek (ĎZ 09/2013)

Velký úspěch fotbalové minipřípravky
V neděli 16. 6. zakončila ďáblická fotbalová minipřípravka krásným třetím
místem své celoroční tažení prestižním turnajem Minicup pro ročník 2006.
V sérii devíti velkých turnajů se kluci probojovali na celkové TŘETÍ MÍSTO ve
výborně obsazeném turnaji, kterého se zúčastnilo 38 týmů z celé ČR. Téměř
na každém jednotlivém turnaji naši borci bojovali o medaili, a tak si celkové
třetí místo opravdu zaslouží. O pár bodů nám unikli pouze kluci z
výběrových klubů SK Slavia a ABC Braník, za sebou jsme nechali Admiru (7.
místo). V této sérii turnajů nešlo o náhodu, ale o celoroční práci a dřinu,
kterou kluci s trenérem na hřišti odvedli. Na pěti turnajích z devíti jsme si
odnesli cenu pro nejlepšího střelce turnaje. Výsledky jsou sečteny a
každému je jasné, že kluci z Ďáblic r. 2006 jsou velmi obávaným soupeřem
pro další sezonu.
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Rodiče a naše fanouškovská základna, převlečená do klubových barev,
celý turnaj vytvářela nádhernou atmosféru a všem patří dík za velkou
podporu. Odměnou nám byla obrovská radost a euforie, když se kluci chytli
za ruce a svorně jako správný tým kráčeli ruku v ruce pro cenné medaile.
Dušan Sýkora – trenér (ĎZ 09/2013)

Po dobu letních prázdnin
řada z nás odpočívala, čerpala dovolené, ale provoz na našem hřišti ani v
klubu se nezastavil. Hned druhý týden prázdnin začal kemp fotbalové školy
Individual football school. Další dva týdny probíhal již III. ročník
příměstského kempu - Veselé míče z Ďáblic a předposlední, poslední týden
v srpnu proběhla soustředění jednotlivých mládežnických týmů. Celkem
jsme tedy v průběhu prázdnin zorganizovali aktivity pro 200 dětí! Konec
prázdnin již byl také ve znamení příprav na fotbalové soutěže, neboť do
letošní sezóny vysílá náš klub 10 týmů! Mimo to máme ještě dva týmy
nejmenších - Fotbalovou školičku a Minipřípravku, kteří ještě nesoutěží.
Dále hodně času a práce se zařizováním přidělených grantů od Magistrátu
hl. města Prahy a od Ministerstva školství a tak toto léto bylo nejen
teplotně, ale i pracovně hodně „horké“.
Kemp fotbalové školy Individual football school
Pro kluky ve věku 10 – 17 let začal hned první den ve velkém stylu.
Dopolední trénink vedl ligový trenér Martin Pulpit (naposledy trénoval
Baník Ostrava), poslední den kempu si pak s kluky celé dopoledne
zatrénoval Jiří Jarošík, hráč např. londýnské Chelsea nebo Sparty Praha. I
když šlo o I. ročník kempu IFS, vše klaplo na 100% a jsme přesvědčeni, že se
kemp povedl. IFS je výběrová fotbalová škola, kterou založil a provozuje
náš oddíl pro kluky, kteří se chtějí fotbalu intenzivně věnovat.
Letní kemp Veselé míče z Ďáblic
Letošní teploty, které dosahovaly tropických čtyřiceti stupňů, byly náročné
jak pro děti, tak i pro trenéry. Nicméně když končil druhý turnus, tak si již
některé děti samy domlouvaly, že se zase za rok sejdou, což je určitě dobrá
vizitka. Takže „příští rok zase na kempu“!
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Soustředění
Letos vyrazilo na soustředění šest týmů. Mladší dorost a Starší žáci zvolili
středisko Radost cca 7 kilometrů od jihočeské Blatné a Mladší přípravky,
Starší přípravka a Mladší žáci byli na již osvědčeném místě na Přimdě u
Tachova. Tři kluky z Mladšího dorostu jsem vezl ze soustředění domů, a tak
jsem v průběhu cesty měl dost času zjistit, jak soustředění hodnotí.
Dozvěděl jsem se jen samá pozitiva. Trenérům, kteří si ze své dovolené
vyčlenili jeden týden na práci s dětmi, moc děkuji.
Granty ve výši 1,7 mil. Kč pro Ďáblice
Grant od Magistrátu hl. města Prahy 1 milion Kč na dokončení finálního
povrchu hřiště s umělým povrchem III. generace již máme na účtu. Grant
na povrch minihřiště u Holců od Ministerstva školství prostřednictví
Fotbalové asociace ve výši cca 700 tisíc Kč je také schválen. Pro informaci
uvádím, že projekt realizace minihřiště Ďáblice bude realizován jako jeden z
osmi v celé ČR a jediný z Prahy! Získání grantů v letošním roce vnímám jako
ocenění práce, kterou Tělovýchovná jednota za poslední roky v Ďáblicích
udělala. Na získání obou grantů Tělovýchovné jednotě pomáhal starosta
ing. Miloš Růžička.
Michal Mošnička - předseda TJ Ďáblice (ĎZ 09/2013)

Podzimní sezóna
je ukončená, největšími hvězdami podzimu je tým Žen Vráti Kracmana,
který získal 33 bodů, skóre 90:2 a je na prvním místě tabulky. Přejeme jim,
aby jarní sezóna skončila oslavami a postupem do II. ligy Žen. Muži „A“ po
nepříliš vydařeném začátku sezóny nakonec přece jen zabrali a skončili na
čtvrtém místě ze 14 týmů, takže můžeme být s výkony našeho „A“
spokojeni. Hodnocení mládežnických týmů přinášíme v příspěvcích trenérů
a vedoucích mužstev.
Po sedmi letech máme v Ďáblicích dokončené velké hřiště s umělým
povrchem
Děkuji starostovi Růžičkovi, který problém, kdy část hřiště stála na cizích
pozemcích, dotáhl do konce. Znamenalo to, že vyhledal a osobně
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kontaktoval majitele pozemků na jejich adresách. Někteří majitelé nechtěli
o odkupu vůbec hovořit, ale postupným citlivým jednáním, kterého jsem se
v určitých fázích také účastnil, se panu starostovi podařilo najít řešení a
získat souhlas všech majitelů s prodejem pozemků do vlastnictví MČ
Ďáblice. Jednání byla dlouhá, náročná a musím přiznat, že jsem v určitých
fázích již nevěřil, že se jednání podaří dotáhnout do konce. Děkuji tedy
majitelům pozemků, že dohody, u kterých jsem byl přítomen, byly
dodrženy, a že se odkup nakonec podařilo zrealizovat. Samozřejmě děkuji i
všem patnácti zastupitelům obce, kteří odkup pozemků schválili na
zasedání zastupitelstva.
Tělovýchovné jednotě už zbývalo „jen“ sehnat finanční prostředky na
vlastní dostavbu, což se nám nakonec také povedlo z dotace Magistrátu hl.
města Prahy. I když ani toto nebylo jednoduché a finální schválení dotace
se stále odkládalo. Nejdříve byla odvolána Rada hl. města Prahy, následoval
rozpad koalice a nakonec přišly záplavy, kdy hrozilo, že pokud rozsah škod
přesáhne určitou částku, tak dotace na sport nebudou přiděleny. Vše ale
dopadlo nakonec dobře a na dostavbu jsme získali od Magistrátu hl. města
Prahy dotaci 1 mil. Kč, i když celkové náklady na dostavbu jsou 1 486 tis. Kč,
a tak budeme i na rok 2014 opět žádat o dotaci.
Dokončení hřiště, na kterém se mohou hrát všechny fotbalové zápasy
pražské soutěže, je podle mého názoru zajímavou investicí pro Ďáblice.
Proč? Když např. na naší Základní škole u Parkánu probíhal projekt
Comenius s partnerskou školou College Auguste Mignet z Aix-en Provence z
Francie, bylo určitě zajímavé, že žáci tohoto projektu mohli využít právě
toto hřiště pro sportovní den. Kromě tohoto sportovního dne začala škola
využívat hřiště i pro tělesnou výchovu, a tak jsem mohl sledovat, jak si kluci
z osmých a devátých tříd užívají za hezkého počasí fotbálek, případně mohli
absolvovat běžecké závody na čas. Propojení aktivit školy a sportovního
areálu nabízí další možnosti i směrem do budoucnosti. Ve škole může být
například sportovní třída a tím se zvýší atraktivita školy pro děti i rodiče.
Hodnocení podzimní sezóny trenéry, vedoucími mužstev
Fotbalová školička – hodnotí trenér Martin Mošnička
Vše začalo v září Dny otevřených dveří, kdy jsme přivítali přes třicet dětí
ve věku od 4 do 6 let. Jsem rád, že ďáblická Fotbalová školička získává stále
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větší popularitu, a to nejen v Ďáblicích. Od září jsme s dětmi trénovali na
fotbalovém hřišti, ale s pomalu přicházející zimou jsme byli nuceni se
přesunout do tělocvičny místní základní školy. Trenérský tým školičky je
složen z mladých hráčů týmu Muži „C“ a hlavním cílem jsou míčové hry a
seznamování se s míčem. Chceme, aby to malé děti bavilo, a aby se na
školičku těšily. Ďáblickou školičku podpořila i pojišťovna DAS nákupem míčů
a sportovního vybavení. Na závěr bychom chtěli pochválit všechny malé
hráče. Každým tréninkem se rozvíjí jejich schopnosti a je radost pozorovat
pokroky, které dělají.
Minipřípravka – hodnotí trenér Martin Vlček
Náš nově vzniklý tým se pomalu seznamuje se hrou zvanou fotbal. Děti
pozvolna přecházejí z her na opravdové trénování a seznamují se s herními
činnostmi při přátelských zápasech a turnajích, na kterých dosahují díky své
zarputilosti a bojovnosti dílčích úspěchů. Snažíme se, aby se nenásilnou a
zábavnou formou rozvíjely jejich schopnosti a hlavně, aby je fotbal i nadále
bavil. Rádi vidíme, s jakým elánem přistupují ke každému kontaktu s míčem
a jak jsou plni očekávání dalších zápasů a nových dovedností, což by ovšem
nešlo bez podpory ze strany rodičů, pro které je to, stejně jako pro jejich
ratolesti, velmi časově náročné.
Mladší přípravka – hodnotí vedoucí týmu Petra Edlová
Kluci vstoupili do podzimní části prvních mistráků v hojném počtu. Byli
přihlášeni do 2 soutěží. OPRAVDU SE JIM DAŘÍ! Skupina pro ročník 2005 má
na svém kontě 8 výher, 1 remízu a 2 prohry. Soupeřům rozdali 132 gólů.
Skupina pro ročník 2006 má 7 výher a jen 1 prohru. Osmi týmům vstřelili
109 gólů.
Starší přípravka – hodnotí aktivní tatínek Martin Vlček
Po famózní jarní části, kdy náš tým nenašel soupeře, který by nás porazil,
jsme se potýkali s několika odchody hráčů. Změny jsme doznali i na
trenérském postu. Podařilo se nám vhodně doplnit kádr a po letním
soustředění, kde se celý kolektiv stmelil, jsme nastoupili do soutěže starších
přípravek a nevedeme si vůbec špatně. Vzhledem k tomu, že se setkáváme
s hráči většinou o rok i dva staršími, tak třetí místo po podzimní části je pro
nás velmi příjemné. Přes zimu pilně potrénujeme a již nyní se těšíme na
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jarní část sezóny, kde jak všichni doufáme, dosáhneme ještě lepších
výsledků.
Mladší žáci – hodnotí vedoucí týmu Šárka Husáková
Po přípravě na soustředění, kde se k nám přidali i noví kluci z Dukly a
Tróji, jsme se těšili na podzimní sezónu. Čekalo nás 13 týmů. Všichni jsme
napjatě očekávali, jak si povedeme. Několik výher a několik proher, na špici
sice nejsme, ale držíme se statečně v první polovině. Máme připravenou
zimní ligu, aby kluci nevyšli ze cviku a mohli se dále zdokonalovat ve svých
fotbalových dovednostech. Jaro bude možná ještě lepší.
Starší žáci – hodnotí aktivní tatínek Dušan Kadlec
Po loňské sezóně, ve které trpěli kluci, trenéři i rodiče, se letos kluci
vzchopili. Jistě tomu napomohlo i letní soustředění, kde se ještě více utužila
parta, která v zápasech táhne za jeden provaz. K radosti náš všech jsme po
šesti výhrách, dvou remízách a dvou prohrách na krásném čtvrtém místě se
ztrátou pěti bodů na prvního. Doufáme, že se klukům bude takhle dařit i na
jaře a pokusíme se probojovat na první místo, i když víme, že to bude
hodně těžké.
Mladší dorost – hodnotí trenér Martin Horváth
Hlavní pozitivum, které vidím, je to, že na trénink chodí kolem 22
zapálených fotbalistů. Sezónu hodnotím opravdu pozitivně, i když tomu
tolik neodpovídá postavení v tabulce – máme hodně nových hráčů, ale z
jejich přístupu je vidět, že máme na čem stavět a na jaře se určitě
posuneme o několik míst nahoru. Všechno nejde hned, nováčci se
zapracovávají do týmu a k tomu poslouží i zimní příprava, kde se chceme
důkladně zaměřit na vstup do jarní části a podřizujeme tomu opravdu vše –
na jaře se i trenérský tým rozšíří. V některých zápasech jsme si naši kvalitu
dokázali – i se silným soupeřem jsme hráli kvalitní fotbal (např. zápas ve
Střešovicích).
Muži „C“ - vedoucí mužstva Lenka Maršíková dala hráčům prostor, aby se
vyjádřili sami. Tady jsou jejich názory:
* Všichni krom brankáře jsou líní. (brankář David)
* Byl jsem nejlepší, nestydím se za to, měl bych hrát v útoku, protože jsem
kanonýr jako Milan Baroš. (Míša Klímek)
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* Půlsezóna dopadla relativně úspěšně – na zimní období potřebuji
vyhřívaný praporek pro pomezní. (Aleš)
* Šlo to, ale měli bychom se více soustředit na hru. Horší soupeře
podceňujeme a potom prohráváme. (Falby)
* Vzhledem k postavení v tabulce to je dobrá sezóna, měli bychom
postoupit do druhé třídy. (anonym)
* Myslím, že naše výkony v zápasech mnohdy odpovídají tomu, v jaké
sestavě se sejdeme. S tímto přístupem se hrát na postup nedá, což je
škoda. Nešel jsem se sem plácat na věky, na postup určitě máme, a když
budeme k zápasům přistupovat zodpovědněji a na tréninky budeme chodit
v hojném počtu, máme šanci se posunout o třídu výš. Parta je tu dobrá,
byla by škoda nepostoupit. (Trojič)
* Nebudu se vyjadřovat, jelikož jsem „nehrál“. Až se vypracuji, tak vám
ukážu, co jsem hrál 11 let v Ďáblicích. (Martin M.)
* Naše hra není ustálená, často se přizpůsobujeme soupeři. Na venkovní
zápasy se špatně scházíme, na hráče se často zbytečně křičí, i když je už
pozdě a výsledek to nezmění. (anonym)
* Sezóna v našem podání byla jedna velká křivka, jednou skvělý fotbal, že
bychom mohli hrát o 2 třídy výš, někdy zápas, že nás porazí i poslední v
tabulce. Chtělo by to zlepšit disciplínu, jinak si myslím, že jsme tým, který
dokáže postoupit a hrát fotbal na úrovni. (anonym)
Poznámka Michala Mošničky - předsedy oddílu k hodnocení Muži „C“: Tento
tým je v našem oddílu určitou náhradou za starší dorost, který bychom
ročníkově nedali dohromady. Když jsem tento tým před rokem a půl
zakládal a přihlašoval do soutěže, tak to bylo hodně, hodně odvážné. Sám
jsem pochyboval, zda se tým složený z kluků věku osmnáct, devatenáct,
dvacet podaří založit, jak bude fungovat a zda se některý z kluků dokáže
vůbec propracovat do týmu Muži „A“, ale odvážným štěstí přeje a tak již
druhou sezónu máme tým, který roste a kde vzniká dobrá parta.
Po takovém hodnocení nezbývá než všem popřát hodně úspěchů,
poděkovat všem, kteří se podílejí na sportovní činnosti a práci s mládeží, i
těm, kteří nás podporují.
Michal Mošnička, předseda TJ Ďáblice (ĎZ 12/2013)
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Kopali jsme za Českou republiku
Mladší přípravka na turnaji v německých Drážďanech
Protože naši kluci jdou fotbalově stále nahoru, dostali jsme velmi
zajímavou pozvánku na vánoční fotbalový turnaj v Drážďanech. Taková
nabídka se prostě neodmítá, a proto jsme objednali ubytování, sbalili celé
rodiny a vyrazili na předvánoční víkend do sousedního Německa. Turnaj pro
ročník 2005 – 2006 pořádaný v nádherné moderní multifunkční hale (v
patře pod námi se bruslilo, nad námi probíhal zase turnaj v jiném sportu),
pořádaný s německou precizností, hostil celkem 24 týmů. Společně s námi
vyslala jeden tým pražská Slavia, zbytek tvořili kluci z Berlína, Drážďan,
Halle, Lipska atd.
Hrálo se ve čtyřech skupinách po šesti týmech. Přes počáteční nervozitu
se kluci pomalu rozjížděli a po třech výhrách jsme pomýšleli na výborné
umístění. První prohra ve čtvrtém zápase naše vyjukané borce bohužel
psychicky zlomila a kluci se těžko dávali dohromady. Ne příliš spravedlivý
turnajový systém (ale takový je prostě sport), jiný systém (hrálo se nezvykle
5+1) s větším míčem, nás vynesl bohužel po čtyřech výhrách, jedné remíze
a dvou prohrách na celkové 11. místo za pražskou Slavii. Náš tým mladších
kluků doplněný pouze několika kluky ročníku 2005 předvedl krásný fotbal a
znamenal nejen obrovskou zkušenost pro naše kluky, ale také spoustu
kontaktů a pozvánek na další německé turnaje.
Akci jsme pojali opravdu velkolepě, šlo o první zahraniční výjezd našeho
ďáblického klubu!!! Rodiče vybavení českými a ďáblickými vlajkami po celou
dobu vytvářeli klukům nádhernou atmosféru. Byli určitě v celé hale
nejhlasitějším a nejlepším fandícím kotlem a výborně tak reprezentovali náš
ďáblický klub. Při východu z haly kluci rychle zapomněli na nešťastné
umístění a pro všechny začal nádherný předvánoční večírek v nádherném
centru Drážďan.
Kromě sportovních zážitků jsme získali v Drážďanech i nové kontakty.
Několik družstev přislíbilo účast na náš první mezinárodní Ďáblický turnaj
pořádaný 1. května 2014 na našem domácím hřišti v Ďáblicích. Účast osmi
německých družstev doplní například Slavia, Sparta, Plzeň, Brno a Hradec
Králové, s nimiž poměří své síly naši malí ďábličtí borci.
Dušan Sýkora, trenér Mladší přípravky (ĎZ 01/2014)
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Hřiště u Holců otevřeno
Tělovýchovná jednota 20. 12. 2013 otevřela Minihřiště „U Holců“ tak, aby
děti mohly využívat hřiště již v průběhu zimních prázdnin. Na hřišti platí
provozní řád a hřiště je otevřeno v době letního času od 08.00 do 21.00
hod., v době zimního času od 08.00 do 18.00 hod. Mimo otevírací dobu je
branka hřiště zavřena a přístup na hřiště zakázán. Správcem hřiště je pan
Jiří Böhm, tel.: 733 118 526, který bydlí v Osinalické ulici a má výhled přímo
na hřiště. U správce jsou také sloupky na volejbal se sítí. Zatím není
zapojeno osvětlení hřiště, které bude řešeno společně s další fází výstavby v
této lokalitě.
Michal Mošnička, předseda TJ Ďáblice (ĎZ 01/2014)

Ďáblické kurty ožijí na jaře už potřiadvacáté!
Přiveďte děti na tenis
Kronika obce je pěkná věc, ale občas se i do ní vloudí chybička. Tenis
totiž v Ďáblicích nehrajeme dvacet let, jak ze záznamů v ní vyplývá, ale
letošní sezona bude už třiadvacátá!
Ano, už je to téměř čtvrt století, co jsme prohazovali tuny škváry, s
věhlasným stavitelem dvorců a atletických drah Jaromírem Siberou
nejstarším míchali v obří míchačce směs škváry a cihlářské hlíny, které
důvěrně říkal „medvědí ho…“, a ve finále odlévali betonové dlaždice,
obrubníky a stovkami obřích hřebíků-krováků zatloukali umělé lajny.
Brigádnických hodin to byly tisíce, k tomu finance z vlastní kapsy – dnes už
něco nepředstavitelného… Nicméně díky tomu můžeme hrát v Ďáblicích
tenis na „vlastních kurtech“. A vězte, že bychom rádi přivítali nové členy, ať
už jsou zkušenými tenisty, stále váhají, zda (i v pokročilejším věku) začít,
anebo chtějí přivést na kurty ratolesti. Pro rodiče malých tenistů jedna
zvlášť dobrá zpráva: v letošní sezoně ještě rozšíříme spolupráci s Tenisovou
školou Lucie Hradecké, dvojnásobné vítězky Fed Cupu a stříbrné
medailistky v deblu z olympijského Londýna. Pokud máte zájem, aby to
vaše děti zkusily s raketou, domluvte se s trenérem Pavlem Dufkem (tel.
603 514 994) na případné schůzce v areálu v Kokořínské ulici. Kurzy by měly
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probíhat každou středu a pátek odpoledne, v případě zájmu i v dalších
dnech.
Pro všechny, kdo ještě v Ďáblicích nehráli, máme malé pozvání: přijďte se
podívat a v měsíci květnu si během některého víkendu zarezervujte hodinu
hraní za pouhých 60 korun, což není ani polovina obvyklé ceny
(mimochodem o sobotách nabízíme zvýhodněný pronájem za 70 Kč
pravidelně, vždy mezi 10. a 16. hodinou). Termíny si lze zarezervovat
osobně u správců areálu manželů Hrdličkových v Kokořínské ulici přímo
naproti kurtům, případně telefonicky na čísle 606 574 578. Třeba se pak
budete rádi vracet, a možná i jako noví členové TO TJ Ďáblice. Červnový
turnaj ve čtyřhře je však otevřený i nečlenům, a tak stačí, když si
poznamenáte do diáře sobotu 22. června a ráno v 8 hodin dorazíte, pokud
možno i s parťákem.
Jiljí Kubec (ĎZ 04/2013)

Zima u hasičů v Ďáblicích
Těsně před Vánoci jsme dostali od hl. m. Prahy vánoční dárek. Primátor
pan Svoboda předal sedmi zástupcům pražských SDH klíče od nových
dopravních automobilů Ford Transit. Vozidlo má kapacitu celkem devět
osob a u našeho sboru bude převážně sloužit pro potřeby kroužku mladých
hasičů. Po dovybavení bude připraveno i pro výjezdovou činnost, kdy není
potřeba vyjíždět velkým automobilem.
Ani v zimním období mladí hasiči z Ďáblic nezahálejí. Během zimy se
scházíme každé pondělí ve své klubovně na ďáblické hasičárně a trénujeme
s dětmi uzly, topografii, hasičské a zdravotní dovednosti.
Lvíčata se také připravovala na zimní pohár v uzlování, který proběhl v
sobotu 2. března na hasičské zbrojnici (HZ) Řeporyje. Naše mladší družstvo
se umístilo na 7. místě z 27 hlídek a postoupilo tak do druhého městského
kola, které se konalo 15. 3. v HZ Stodůlky, kde své umístění ještě vylepšilo a
nakonec skončilo na krásném 6. místě. Druhá hlídka mladších skončila na
22. místě.
V kategorii mladších jednotlivců se umístil Daniel Tipta na 9. místě, v
kategorii starších Matěj Vondřich na místě 20.
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Ode dneška budou mít naše schůzky jarní tématiku, budeme se
připravovat na Velikonoce a na jarní soutěže jako je štafeta požárních dvojic
a štafetový běh na 4 x 60m. Tyto disciplíny nás čekají na květnovém klání
mladých hasičů v rámci celoroční hry Plamen.
V dubnu pojedeme také na soustředění, které pořádají naši kamarádi z
Cholupic, kde se také budeme připravovat na soutěže v rámci hry Plamen a
zdokonalíme se v požárních útocích.
Radka Tiptová, vedoucí mládeže (ĎZ 04/2013)

Hasičské soustředění v Loutí
O víkendu od 19. do 21. 4. 2013 jsme se s našimi malými hasiči zúčastnili
jarního hasičského soustředění v Loutí. Toto soustředění pořádali naši
kamarádi, hasiči z Cholupic, a celý víkend jsme trénovali na soutěže, které
nás tento rok čekají. Jedná se o štafetové běhy a požární útoky.
Víkend se nesl v dobré náladě, naučili jsme se spoustu nových znalostí a
dovedností. Novinkou pro nás byly disciplíny CTIF, které jsme dosud
neabsolvovali.
Počasí nám zpočátku příliš nepřálo, ale to nás neodradilo. Naše
odhodlání trénovat bylo veliké. Obuli jsme proto gumáky, oblékli pláštěnky
a vyrazili ven. V neděli už nám svítilo sluníčko, takže jsme si užívali pěkného
počasí.
Z víkendu jsme si odvezli krásné vzpomínky a těšíme se na letošní závody
i další hasičské akce.
Radka Tiptová, vedoucí mládeže (ĎZ 05/2013)

Povodně 2013
Letos opět naši republiku zasáhly silné deště, které měly za vinu
rozvodnění mnoha vodních toků. Praze se povodeň také nevyhnula, a proto
hned v neděli 2. června jsme byli vysláni operačním střediskem HZS hl. m.
Prahy na stavbu protipovodňových zábran okolo Vltavy v centru Prahy.
Pro naše hasiče bylo určeno vystavění zábran v ulici Říční, hned vedle
Sovových mlýnů. Úkol jsme plnili ve spolupráci s vojáky armády ČR.
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Hned druhý den jsme byli vysláni místostarostkou MČ Ďáblice k vyčištění
česel na Mratínském potoku, který teče pod dálnicí D8 a pokračuje
speciálním korytem pod polem směrem do Čakovic. V Ďáblicích určitým
způsobem protéká i volným korytem, ale pouze v omezeném množství, aby
nedocházelo k zatopení objektů okolo volného koryta. Veškeré naházené a
naplavené dřevo jsme vyndali, česla jsme vyčistili, a proto i v retečním
přepadu hned začala voda ubývat a nehrozilo, že by se mohla dostat dále
k obydleným domům.
Odpoledne byli hasiči vysláni operačním střediskem k čerpání vody
z Trojského zámku. V jeho sklepeních je umístěna trafostanice, která
dodává elektrickou energii do velké části domácností v Troji.
Další dny jsme následně byli povoláváni k případům čerpání, a to jak
v naší městské části, tak i do městské části Troja, kde jsme se také
spolupodíleli na odčerpávání vody ze zatopené Zoologické zahrady.
K poslednímu zásahu, který byl v souvislosti s povodněmi, nás vyslalo
operační středisko hasičů v noci z úterý 11. 6. na středu, kdy jsme prováděli
ve spolupráci s jednotkami hasičů ze Satalic a Běchovic rozebírání
protipovodňových zábran v Holešovicích.
Chtěl bych tímto velice poděkovat všem kolegům, ďáblickým hasičům,
kteří ve volném čase, a často i na úkor rodin a zaměstnání, pracovali na
odstraňování následků letošní povodně v Praze.
Za JSDH Praha Ďáblice Jan Havránek, strojník (ĎZ 07/2013)
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14. Různé

20 let skládky v Ďáblicích
Skládka byla vybudována a uvedena do provozu v roce 1993. Byla
postavena v souladu s rakouskými normami a splňuje tedy evropské
standardy pro skladování komunálního odpadu. Je to první skládka ve
východní Evropě, která využívá skládkového plynu k výrobě tepelné a
elektrické energie. Skládka je vybavena komplexní infrastrukturou pro
rychlé a bezpečné odbavení zákazníka.
Historie skládky v datech
Časové údaje - I. etapa
30. 06. 1992 - rozhodnutí o umístění stavby č.j. 640/92-S/rh (doložka o nabytí právní
moci ze dne 11.8.1992)
19. 03. 1993 - stavební povolení
03. 09. 1993 - rozhodnutí o prozatimním užívání stavby ve zkušebním provozu
08. 10. 1993 - 1. kolaudace skládky (kolaudační rozhodnutí)
11. 07. 1994 - stavební povolení, stavba čerpací stanice plynu
29. 12. 1994 - kolaudační rozhodnutí, užívání čerpací stanice plynu
21. 06. 1996 - souhlas k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů a k nakládání s
nebezpečnými odpady
19. 05. 1997 - souhlas k vydání 1. provozního řádu
27. 10. 1997 - stavební povolení, biologická čistírna odpadních vod AS - NIKOL 15
12. 08. 1998 - souhlas k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů
21. 12. 1998 - kolaudační rozhodnutí 1. části rekultivace povrchu skládky - sektor 1 - 6 (v
této době je již kolaudačním rozhodnutím povoleno užívání sektoru 14)
09. 11. 1999 - kolaudační rozhodnutí 2. části rekultivace povrchu skládky - sektor 7, 8,
část 9 (2,1ha) (v této době je již kolaudačním rozhodnutím povoleno
užívání sektoru 15)
14. 09. 2001 - kolaudační rozhodnutí 3. části rekultivace povrchu skládky - sektor 9, 10
(2 ha) (v této době je již kolaudačním rozhodnutím povoleno užívání
sektoru 16)
17. 12. 2001 - rozhodnutí o změně rozhodnutí k provozování zařízení ke zneškodňování
odpadů
25. 01. 2002 - kolaudační rozhodnutí, stavba zavlažovacího systému skládky
11. 11. 2002 - kolaudační rozhodnutí 4. části rekultivace povrchu skládky - sektor 11,12
29. 01. 2004 - kolaudační rozhodnutí 5. části rekultivace povrchu skládky - sektor 13,14
20. 10. 2004 - kolaudační rozhodnutí 6. části rekultivace povrchu skládky - sektor 15, 16
- polovina
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Časové údaje - II. etapa
31. 05. 2002 - rozhodnutí o umístění stavby II. etapa - tedy ještě před povodněmi,
č.j.MHMP/122261/02/OUR/S/Me (doložka o nabytí právní moci ze dne
5. 7. 2002)
14. 8. 2003 - souhlas s ukládáním odpadků na skládku II. etapy skládky Ďáblice,
rozhodnutím krizového štábu HLMP (na základě zákona o krizovém řízení
č. 240/2000 Sb., §7)
02. 10. 2003 - vydání provozního řádu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší
02. 10. 2003 - souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů "Skládka odpadů S
OO Ďáblice - II.etapa" a s provozním řádem
28. 11. 2003 - kolaudační rozhodnutí o povolení užívání "II. etapy sládky TKO - Ďáblice",
sekce 17, 18
04. 12. 2003 - povolení změny stavby před dokončením "II. etapy sládky TKO - Ďáblice",
sekce 19 - 25
08. 08. 2007 - zahájen proces Posuzování vlivů záměru "Ďáblice, II.etapa skládky odpadů
- rozšíření" na životní prostředí

Časové údaje - projednávání záměru "Ďáblice, II.etapa skládky odpadů rozšíření" - 2007
8. 8. 2007 - zveřejnění dokumentace (zpracování zajistil oznamovatel, A.S.A.) a výzva
dotčeným samosprávným celkům k vyjádření resp. k zaslání připomínek
září, říjen - stanoviska MČ Praha-Ďáblice, komise ŽP, občanů a jejich zaslání ministerstvu
životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
říjen zahájena komunikace s občany, zastupiteli a sousedními MČ o aktuálním
stanovisku MČ Ďáblice

Od následujícího data vše již za účasti Občanského sdružení pro Ďáblice a
občanů
31. 1. 2008 - veřejné projednávání v ZŠ U Parkánu v Ďáblicích - posouzení vlivu na
životní prostředí (EIA) - rozšíření skládky II. etapy o 26. sekci
duben 2008 - Závěrečné stanovisko Ministerstva životního prostředí k rozšíření skládky
II.etapa 26.sekce
24. 11. 2008 - Územní rozhodnutí - rozšíření skládky II. etapa o 26. sekci - odb.
výstavby MČ Praha 8
26. 3. 2009 - schválení návrhu celoměstsky významné změny Z 2156 Zastupitelstvem
hl.m.Prahy - rozšíření skládky o III. etapu
červen 2009 - připomínky MČ Praha-Ďáblice - komise ŽP a připomínky OSPD k návrhu
zadání Celoměstsky významné změny Z 2156 - rozšíření skládky
Příprava referenda k rozšíření skládky Občanským sdružením pro Ďáblice - získání 847
podpisů a výzva zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice na vyhlášení referenda
24. 6. 2009 - zastupitelstvo MČ Praha-Ďáblice vyhlásilo referendum
17. 9. 2009 - vydáno stavební povolení k výstavbě 26. sekce II. etapy skládky
6. 11. 2009 - referendum s otázkou: souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo MČ PrahaĎáblice podniklo veškeré kroky ke schválení územně plánovací
dokumentace v takové podobě, které neumožní skládkování odpadů na
území MČ Praha-Ďáblice a sousedních městských částí po roce 2012?
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7. 5. 2010 - stanovisko komise ŽP a kontrolního výboru MČ Praha-Ďáblice ke
zjišťovacímu řízení k záměru výstavby překladiště pro skládku Uhy na
skládce v Ďáblicích
24. 5. 2010 - Ministerstvo životního prostředí - závěr zjišťovacího řízení k překladišti pro
skládku Uhy
16. 2. 2011 - Územní rozhodnutí – Překladiště Uhy
3. 8. 2011 - připomínky MČ Praha-Ďáblice k celoměstsky významným změnám I+II
změna Z 2156 - rozšíření skládky
3. 8. 2011 - veřejné projednávání dalšího stupně celoměstsky významných změn I+II změna Z 2156 - rozšíření skládky
4. 11. 2011 - Zastupitelstvo hl.m.Prahy schválilo v konceptu nového územního plánu
další rozšíření skládky
1. 3. 2012 - jednání Výboru územního plánu zastupitelstva hl.m.Prahy - změna Z 2156 –
návrh na přerušení projednávání této změny
31. 12. 2014 - dokončení stavby včetně rekultivace - stavební povolení odboru výstavby
MČ Praha 8 ze dne 17. 9. 2009
Zpracovala Hana Macháňová - Zdroj: provozní řád skládky platný pro rok 2007, úřední
deska MČ-Ďáblice, webové stránky O.s.pro Ďáblice (ĎZ 06/2013)

Mratínský potok v datech
Na území Prahy je evidováno devadesát devět drobných vodních toků o
celkové délce 338 km. Velkou většinu tvoří přítoky Vltavy (například Botič,
Rokytka, Šárecký potok, Motolský potok, Drahaňský potok). Pouze deset
toků odvádí své vody do Labe. Z nich nejvýznamnější je bezesporu potok
Mratínský, jehož horní tok od pramene až po soutok s Třeboradickým
potokem, je podle historického mlýna někdy označován jako
Červenomlýnský potok. Řidčeji je též označován jako potok Ďáblický. Potok
pramení v severní části Ďáblic a po patnácti kilometrech se u Kostelce n. L.
vlévá do Labe. Plocha jeho povodí činí 174 km čtverečních. Průměrný
průtok potoka je 0,1 m3. Potok je též rybářským revírem a to od soutoku s
Líbeznickým potokem v obci Mratín až k pramenům. K revíru patří i tři
nádrže: nádrž v Hovorčovicích, zámecký rybník v Čakovicích a cukrovarský
rybník v Čakovicích. Pro Ďáblice je významné, že takřka celý jejich katastr je
odvodňován právě touto vodotečí. Kvalita vody na horním toku
Mratínského potoka se výrazně zlepšila po vybudování splaškové kanalizace
v letech 1991 - 1995, do této doby byla čistota vody více než špatná.
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Prameniště Mratínského potoka
Velká většina našich toků pramení v lesích. Prameny dochované ve volné
krajině jsou poměrně vzácné. Pokud se na jednom místě vyskytuje více
pramenů z téhož podzemního zdroje, označuje se místo jako prameniště.
Prameniště Mratínského potoka se skládá ze tří hlavních pramenů, které
jímají vodu z jednotlivých svahů vlastní pramenné pánve, která se nalézá na
území mezi historickým jádrem obce a skládkou. Pramen západní je sycený
vodou stékající od místa zvaného Na skřivánčí, pramen jižní odvádí vody ze
svahu Ládví a od rybníku Parkán a pramen severní je dotován vodou
proudící z mírného březiněveského návrší. Existenci tří pramenů dokládá i
výskyt tří pásů hlinitých uloženin, vzniklých v prostředí tekoucí vody, které
zachycují podrobné geologické mapy území.
Dnes potok vytéká z malé vodní nádrže vybudované na západním z
pramenů mezi roky 1953 - 1973. Nevelký rybníček zde byl založen patrně v
druhé polovině padesátých či v průběhu šedesátých let minulého století.
Na starších leteckých snímcích Ďáblic (snímkování probíhalo v roce 1938 a
1953) a na historických mapách žádná vodní plocha v tomto prostoru není
patrná. Zobrazeny jsou pouze pole, sad a zahrady, které patřily k
hospodářskému zázemí křížovnické rezidence (zámečku). V současnosti je
do nádrže svedena voda potrubím. Zmíněné potrubí přivádí vodu ze
západní části pramenné pánve, jejíž horní okraj se nachází na nízkém
pozvolném hřbítku zvaném Na skřivánčí. Nevýrazný hřbet s nadmořskou
výškou 307 m n. m. však tvoří rozvodí dvou největších českých řek Labe a
Vltavy. Veškerá voda stékající od tohoto místa směrem k západu směřuje
do Vltavy. Součástí prameniště byla v minulosti i drobná vodoteč, která
odváděla vodu ze severovýchodních svahů Ládví. Tato vodoteč, která je
zobrazena i na historických mapách, byla později přeložena k východu a
povrchová voda v současné době odtéká umělou strouhou, která směřuje
od hospodářských budov ďáblického statku směrem k jihu. Vody z těchto
pramenů se stékají před Ďáblickou ulicí. Voda ze třetího, severního
pramene je též svedena do potrubí. Na povrch se vynořuje nedaleko za
hrází rybníčka, aby se po pár metrech spojila s vodotečí, která odvodňuje
zmíněnou vodní plochu. Za pramennou oblast Mratínského potoka nelze
tedy pokládat pouze nejbližší, respektive západní okolí rybníčku, z kterého
potok vytéká. Součástí tohoto prameniště je též území rozkládající se
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severním a jižním směrem od rybníčku. V prostoru prameniště na
nepropustných jílových horninách podzemní voda vytváří souvislou hladinu
spodní vody. Dle hydrogeologického vrtného průzkumu se její hladina
pohybuje v hloubce pouhých 0,8 - 1,5 m.
Jan Havrda, http://dablicke-rezidence.cz/(ĎZ 07/2013)

Červený mlýn
V Ďáblicích není mnoho památek starších než rok 1800. K nejznámějším
patří křižovnický zámeček s kaplí zasvěcenou Nejsvatější Trojici a sv.
Václavovi. Hospodářský dvůr k němu náležející byl podstatně upraven v 19.
století, stejně tak byly v předminulém století významně přestavěny i
původní statky v centru obce. K stavbám, jejichž původ je nutno hledat
hlouběji v minulosti, se řadí kromě ovčína i Červený mlýn ležící na
Mratínském potoce na severovýchodním okraji ďáblického katastru, u OC
Globus. Jeho stavební historie je poměrně bohatá. Naposledy byla
zpracována v akademickém soupise pražských památek v roce 2011, z
něhož zde čerpáme. Mlýn, který vznikl zřejmě na přelomu 16. a 17. století
na potoce u dvou rybníků, náležel k ďáblickému panství Rytířského řádu
Křižovníků s červenou hvězdou. Zatímco v soupisu majetku křižovníků z
roku 1550 se ještě neuvádí, v soupisu z roku 1610 se o něm zmínka již
objevuje. Na pohledové mapě Ďáblic, zřejmě z přelomu 17. a 18. stol., byl
mlýn spolu se dvěma rybníky zakreslen velmi zjednodušeně, umístění
stavby však asi odpovídá poloze dnešní budovy. Na pohledovém plánu z
roku 1756 byl mlýn zobrazen jako dřevěná stavba s jedním mlýnským
kolem na východní straně. Byl zásobován vodou opět ze dvou rybníků.
Někdy na konci 18. století či v 1. polovině století následujícího nahradila
starší dřevěné stavení zděná budova. Roku 1841 byla na katastrální mapě
zachycena v půdorysu dvě kamenná stavení, z nichž mlýn s mlýnským
kolem odpovídá dispozici nynější stavby. Zakreslen zde byl již jen jeden
rybník, a to na sever od mlýna. Starší mlýnská budova z konce 18. či z 1.
poloviny 19. století byla zřejmě přestavěna roku 1878. Tento letopočet je
vytesán spolu s iniciálami WK (snad mlynář Wenzel Koniczek uváděný v
katastru z r. 1841) na pískovcovém kvádru v severovýchodním nároží v
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úrovni druhého podlaží budovy. Dle tohoto majitele bylo pojmenováno i
jedno z mála ďáblických náměstí – Koníčkovo. Na východní straně budovy
se nalézal náhon, voda byla vedena upraveným kanálem. V letech 1910-11
byl mlýn, který se v té době nacházel v majetku čakovického cukrovaru,
upraven na byty a získal stávající fasádu. Na plánu přestavby z roku 1910 je
ještě zachycen obdélný klenutý přístavek u východního průčelí, vedle
lednice s mlýnským kolem. V té době byla také přebudována stodola z 2.
poloviny 19. století na jižní straně dvora k bydlení. V průběhu 2. poloviny
20. století jednopatrová budova mlýna na obdélném půdorysu s valbovou
střechou podléhala postupné devastaci.
Jan Havrda (ĎZ 11/2013)

Starost o druhé není marná - rozhovor s Táňou Dohnalovou
Jak dlouho žijete v Ďáblicích? Co Vás do Ďáblic přivedlo a co Vás zde drží?
V Ďáblicích žiji trvale 35 let. Poprvé jsem navštívila Ďáblice na jaře roku
1968 s jedním vysokoškolským studentem, který tu bydlel s rodiči a za
něhož jsem se později provdala. Přišla jsem tehdy z Vinohrad. Bylo to
úžasné, najednou jsem se ocitla na vesnici. Pohled z Ládví byl jiný než dnes.
Samotné Ďáblice nebyly velké, taková vesnice uprostřed polí. Směrem na
Letňany, kam se dalo dojít pěšky, se rozprostírala pole. Snad jen výhled na
České středohoří zůstává i dnes stejný, když vynechám skládku. I proto jsem
v Ďáblicích zakotvila a vychovala děti. Bydlela jsem sice dlouho u hlučného
a prašného provozu panelárny Prefa, z Ďáblic mě to ale nevyhnalo.
Jaké bylo bydlení u továrny?
Starousedlíci si to budou pamatovat, jedním slovem, bylo to strašné. Ráno v
půl páté nás budila těžká auta, po kolejnicích se posunovaly jeřáby,
zásobníky na cement při naplňování zahalovaly okolí Prefy oblaky bílého
prachu. Každý den po poledni se „pekly“ panely. Výrobní jednotka vydávala
hluk přesahující devadesát decibelů. To mě i mého manžela přimělo k
tomu, abychom se zajímali o životní prostředí. Na začátku 80. let jsme s
několika ďáblickými občany, především s panem Vokounem, začali
požadovat nápravu. Byl to boj s Místním národním výborem a s Prefou, ale
vyhráli jsme. Dosáhli jsme toho, že Prefa vybudovala protihlukovou stěnu,
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takže hluk ani vibrace už nebyly tak intenzivní. Do doby, než se tak stalo, mi
však nezbývalo nic jiného, než vždy po obědě uhánět s kočárkem s malým
synem na Ládví až k lesu, pryč od hluku.
Poprvé jste byla ďáblickou zastupitelkou v devadesátých letech. Co Vás
tehdy k veřejné činnosti přivedlo?
Pro společnost jsem se angažovala již dříve. Poznání křivd a
pronásledování lidí ze strany komunistického režimu mne a mého manžela
postupně přivedlo ke společenství lidí kolem Charty 77. Jedenáct let jsem
opisovala na psacím stroji knihy zakázaných spisovatelů a dokumenty
Charty a podílela se tak na šíření samizdatové literatury. Šla jsem do toho
se všemi riziky, která taková činnost přinášela. Nedělala jsem si velké
naděje, že se dožiji nějaké změny, prostě jsem byla přesvědčená, že je to
správné a důležité pro budoucnost, pro další generace. Proto jsem také
změnu vnímala daleko intenzivněji než ti, kdo po celou dobu komunistické
éry žili jinak. Po listopadu 1989 jsme s manželem založili místní pobočku
Občanského fóra v Ďáblicích. Už jsme byli skoro poslední v celé Praze.
Pořád jsme čekali, že někdo založí ďáblickou pobočku, do níž budeme moci
vstoupit, nakonec jsme to ale museli udělat sami. V roce 1990 jsem spolu s
dalšími členy OF úspěšně kandidovala v prvních svobodných volbách do
místního zastupitelstva. Měli jsme před sebou spoustu úkolů, ale bylo to
velké nadšení, přímo euforie. Všichni jsme do toho šli s přesvědčením, že
děláme něco nového, převratného. Vzpomínám si, že jednou z radostí Jiřího
Veselého, prvního polistopadového starosty, bylo to, že Ďáblice měly svůj
znak a prapor.
Již druhým rokem pracujete v současném zastupitelstvu. Mohla byste obě
Vaše „funkční období“ srovnat a vyzdvihnout, čím se dnešní „starosti a
radosti“ naší obce liší od těch, s nimiž se Ďábličáci potýkali před dvaceti
lety?
Velkým úspěchem tehdejšího zastupitelstva bylo zrušení provozovny
Prefy. Od státu se navíc podařilo pro obec zdarma získat příslušné pozemky.
Ďáblice byly v té době bez kanalizace, plynu a někde chyběl i vodovod. Když
se objevila možnost vybudovat na území Ďáblic skládku s tím, že hlavní
město Praha poskytne Ďáblicím finanční prostředky jako kompenzaci,
zastupitelstvo se rozhodlo, že o případném vybudování skládky nechá
rozhodnout občany. Návrh smlouvy obsahoval kromě jiného i finanční
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prostředky na vybudování kanalizace, na plynofikaci a na dokončení
vodovodu pro celou obec. Myslím, že toto tehdy rozhodlo o tom, že se
většina občanů vyslovila v anketě pro skládku. Skládka měla být v provozu
cca 4-5 let a po naplnění I. etapy se mělo zastupitelstvo znovu zeptat
občanů, zda chtějí skládku na území Ďáblic i nadále, a za jakých podmínek.
Později, v době, kdy jsem již nebyla zastupitelkou, se však již nikdo na názor
občanů nezeptal, a skládka pokračovala II. etapou. To byl jeden z důvodů,
proč jsem svůj postoj ke skládce změnila a proč jsem proti pokračování
skládkování začala v pozdější době aktivně vystupovat.
Kdy se z Vašeho pohledu ze skládky-příslibu stala skládka-hrozba?
Myslím, že zásadní obrat nastal po povodních v roce 2002, kdy se sem ve
velkém naváželo kde co. Šla jsem se tam tehdy podívat a byla jsem
zděšená, co všechno k nám na skládku vozí. Ale zpátky k práci v
zastupitelstvu. Všichni zastupitelé se scházeli každý týden či čtrnáct dní,
protože jsme tehdy neměli radu. Všichni zastupitelé věděli o všem a byli
více zapojeni do dění. Řekla bych, že i více pracovali. Bylo to operativnější a
spolupráce zastupitelstva jako celku fungovala lépe než dnes.
Mělo by podle Vás smysl vrátit se k takovému modelu?
Myslím, že by to určitě bylo ku prospěchu věci. Takto většina problémů
leží na bedrech členů rady a na dvojici uvolněných zastupitelů, na starostovi
a zástupkyni starosty. Přitom práce je asi víc než v minulosti. Dnes většina
zastupitelů jenom přihlíží. Je ale pravda, že kritizovat umějí někteří dobře.
Uvítala bych, kdyby na sebe tito zastupitelé vzali svůj díl práce, a tím i
zodpovědnost za vykonanou práci.
V zastupitelstvu městské části jste pracovala počátkem devadesátých let.
Proč a za jakých okolností jste se po dvaceti letech znovu do zastupitelstva
vrátila?
Tehdy jsem byla zastupitelkou jedno funkční období, osm let jsem ale
byla předsedkyní sociální komise. V roce 2003 jsem začala pracovat v
komisi životního prostředí. Stále více jsem vnímala, že vývoj a rozvoj v
Ďáblicích a v jejich těsné blízkosti se neubírá tím nejlepším směrem.
Nejenže neustále rostla hora odpadu, ale nově nám hrozila výstavba
pražského silničního okruhu, a to hned za humny. Během několikaleté
práce v komisi jsem pochopila, že náměty a návrhy, které komise podávala
zastupitelstvu a radě, mají jen v některých případech šanci na to, aby byly
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realizovány. Proto jsme koncem roku 2007 s dalšími podobně smýšlejícími
občany založili Občanské sdružení pro Ďáblice, které aktivně
spolupracovalo s komisí životního prostředí. Někteří členové komise (2
současní radní) byli i členy občanského sdružení. Postupně jsme společně
dospěli při různých společných jednáních na úřadech, hlavně na Magistrátu
hl. m. Prahy k názoru, že pokud chceme něco změnit, budeme muset
převzít i zodpovědnost. Proto členové sdružení a další příznivci kandidovali
v posledních komunálních volbách do místního zastupitelstva.
Máte za sebou dva roky práce ve stávající radě městské části Ďáblice. Jak se
Vám v radě pracovalo? Co se našim radním podařilo a kde neuspěli?
Práce v radě byla náročná a vyžadovala opravdu velké nasazení, pokud se
člověk chtěl práci věnovat na sto procent. Úkolů bylo hodně a i pro pět lidí,
kteří v radě původně pracovali, to bylo náročné. Když odešel pan Novotný,
zbyli jsme jen čtyři a na některé věci, kterým jsem se chtěla plně věnovat,
mi už nezbýval čas. Také je pravda, že minimálně celý rok po našem
příchodu na radnici jsme se věnovali záležitostem, které nám zůstaly po
minulém vedení. A nebylo jich málo. Radní pravidelně informují všechny
zastupitele o své činnosti a dá se říci, že i tím, že na webových stránkách
jsou zveřejňovány zápisy z jednání rady, vědí o všem dění na radnici i
občané. To také zabírá všem radním hodně času.
Z Vašich slov vyplývá, že je téměř nemožné, aby někdo, kdo není
neuvolněným zastupitelem, měl na náročnou práci radního čas.
Představovala jsem si, že bude samozřejmostí spolupráce zaměstnanců
úřadu s radou. Výměna tajemníka za nového člověka, který nebude spojen
s minulým vedením, jsem považovala za samozřejmost, protože tak jsme o
tom hned na začátku všichni mluvili. Věděli jsme z vlastní zkušenosti, jak se
dříve na úřadě pracovalo a i jak pracovalo minulé vedení. Nestalo se tak a
postupně narůstala nespokojenost s jeho prací. Řadu věcí, které jsme dělali
jako radní, měl podle mého názoru řešit tajemník a úkolovat své podřízené.
Postupem času se některé úkoly z jednání rady, které by normálně měli
plnit zaměstnanci úřadu, vracely k radním. Na vině je, myslím si, nedobrá
komunikace a nedostatečná spolupráce mezi vedoucím úřadu - tajemníkem
a radou. Navzdory zmíněným obtížím se radě podařilo vyřešit spoustu
dlouhodobých problémů. Je dokončena tlaková kanalizace na Blatech, jejíž
řešení se táhlo dobrých deset let. To považuji za úspěch. Dále se podařilo
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přerušit projednávání změny územního plánu na pražském magistrátu,
která měla umožnit další rozšiřování skládky. Byli jsme zatím úspěšnými
oponenty developerům, kteří se snaží „rozvíjet“ Ďáblice podle svých
představ, aniž by brali sebemenší ohled na potřeby naší městské části.
Dařilo se nám odrážet pokusy o výstavbu dalších sídlišť „naležato“ a dalších
velkých bytových domů v Ďáblicích. Snížili jsme náklady na fungování
samosprávy a správy městské části. Zlepšil se úklid v obci, zimní i letní
údržba, podařilo se zlepšit a zefektivnit činnost místní knihovny. Nová paní
knihovnice například pomohla vybudovat zázemí pro schůzky pionýrské
skupiny Sluníčko. Podařilo se opravit školu, zejména postupně zamezovat
pronikání vlhkosti do budovy školy. Byl rekonstruován pavilon mateřské
školy pro výuku dětí ze základní školy, kterých každým rokem přibývá.
Výměnou zaměstnanců na úřadě se zlepšilo v poslední době jeho fungování
směrem k občanům, přemístění referátů pro styk s občany do přízemí je
pro návštěvníky mnohem pohodlnější. Podstatně se zlepšila činnost komisí,
zejména komise sociální a školské.
Žádný neúspěch?
Jsme v polovině volebního období, hovořit o tom, co se nepodařilo, je
tedy předčasné. Nechť na konci volebního období v roce 2014 občané
posoudí, co z toho, s čím zvolení zástupci šli do voleb, bylo úspěšně
realizováno. Co se však skutečně nepodařilo a co vnímám jako neúspěch, je
to, že se občané více nezapojují do práce pro obec a nepožadují ani
informace o činnosti svých zvolených zástupců. Na zasedání zastupitelstva
jsme zavedli „volný mikrofon“, prostor, který mohou občané využít hned na
počátku každé schůze k dotazům, žádostem či kritice. Je škoda, že toto lidé
málo využívají. Pokud by se informovali přímo, nemuselo by se po Ďáblicích
šířit tolik různých, často nepodložených informací jako právě v poslední
době o škole. S tímto problémem možná souvisí také to, že nemáme
aktualizované webové stránky. Tajemník úřadu městské části nepovažuje za
důležité informovat občany nad povinnost, kterou mu ukládá zákon, i když
ho o to radní mnohokrát žádali.
Je mi také líto, že akce, které komise pro občany připravují, kterých je
opravdu hodně a které jsou většinou velmi kvalitně připravené, se setkávají
s malým zájmem ze strany občanů. Snad s výjimkou akcí pro děti.
Proč jste začátkem tohoto roku z rady odešla?
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Hlavní důvod svého odchodu z rady jsem už vlastně zmínila: je to
nedostatečná spolupráce mezi radou a vedením úřadu. Asi největší
problém jsem měla v době, kdy se jednalo o odchodu bývalého vedoucího
finančního odboru. Pan tajemník tehdy dlouho toleroval naprosto
nevhodné chování vedoucího finančního odboru. V okamžiku, kdy se
zástupkyně starosty v době mé přítomnosti na úřadě rozhodla tuto věc
řešit, pan tajemník, ať již úmyslně či neúmyslně, znemožnil, aby
zaměstnanec, který hrubě porušoval pracovní povinnosti a překračoval
meze slušnosti, z úřadu neprodleně odešel. Přitom nová vedoucí finančního
odboru, která nastoupila do funkce z pozice účetní na úřadě, je daleko
schopnější, než byl bývalý vedoucí odboru. Toto je příklad toho, že tajemník
dlouhodobě není připraven, možná ani ochoten řešit právní, organizační a
personální záležitosti. Také rekonstrukce úřadu, ke které starosta tajemníka
vyzval začátkem minulého roku, není dosud dokončena a připravoval ji
někdo jiný než vedoucí úřadu. Podobně jako v případě již zmíněné
záležitosti s odchodem vedoucího finančního odboru, také vyřešení tohoto
úkolu se musel ujmout nakonec pan starosta. Nedostatků v práci tajemníka
je mnohem více, častá nepřipravenost na jednání rady, dokonce i na
veřejné schůzi zastupitelstva, čehož si již všimli i někteří zastupitelé.
Kdyby došlo k nápravě situace, uvažovala byste o návratu do rady?
Neodešla jsem proto, abych kohokoli k čemukoli tlačila. Už jsem z toho
prostě byla unavená. Pokud by byl do funkce vedoucího úřadu přijat jiný
člověk, a pokud by mne zastupitelstvo do rady opět delegovalo, o návratu
bych uvažovala. Jenom bych chtěla dodat, že můj odchod z rady
neznamená, že přestávám podporovat vedení obce. Zůstávám rovněž
zastupitelkou, předsedkyní komise životního prostředí, členkou finančního
výboru a členkou letopisecké komise. Paradoxně mívám v posledních dnech
pocit, že mám ještě více práce než dřív. To bude možná tím, že mám více
času věnovat se práci v uvedených komisích.
Nemyslela jste na to, že se rada po Vašem odchodu dostane do ještě
obtížnější situace?
Jistě že mne to napadlo. Na druhou stranu jsem svoje názory na
fungování úřadu před radními nikdy neskrývala. K situaci jsem se naposledy
vyjádřila na začátku prosince. Již v září jsme s paní zástupkyní na pokyn
pana starosty připravily podklady pro kárná opatření pro pana tajemníka za
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neplnění povinností a formulovaly důvody, proč by měl z úřadu odejít.
Bohužel, pan starosta asi nebyl zcela přesvědčen o tom, že je nezbytné, aby
pan tajemník odešel.
V minulosti bývalo běžné, že se lidé v mnohém přizpůsobovali místu, které si
zvolili za svůj domov. Do jaké míry jsou ještě dnes obyvatelé Ďáblic
formováni prostředím, v němž žijí? Do jaké míry oni sami proměňují
Ďáblice?
Ti, kdo se v posledních letech do Ďáblic stěhují, pokud jim tedy nevadí
skládka, mají na dosah veškeré pohodlí velkoměsta a současně žijí na jeho
zeleném okraji. Je pro ně samozřejmostí, že ráno odjedou autem do práce a
večer se vrátí do klidu svých pěkných domů. Řekla bych, že tímto svým
životem přinášejí do Ďáblic něco jiného, než tu bylo. Mnoho lidí se uzavírá
ve svých domech a zahradách a příliš se nestará o to, co se děje v obci.
Tento trend mimo jiné posiluje i to, že mámy malých dětí jsou zaměstnány
snad ještě víc než kdykoli v minulosti. Kde jsou ty časy, kdy se mnohde
pracovalo do dvou a mámy byly ve tři hodiny doma. Všechno funguje úplně
jinak než dřív. Nesmíme zapomenout, že mnoho lidí je dnes pod velkým
tlakem, neboť si svoje domy a byty pořídili na hypotéku. Je těžké po lidech
chtít, aby se zapojovali do dění v obci, když na to nemají čas ani energii.
Když k tomu připočteme všeobecnou nejistotu a obavy ze ztráty
zaměstnání, je jen přirozené, že se chování lidí mění, a s ním i Ďáblice.
Naddimenzované projekty, o jejichž realizaci v Ďáblicích usilují někteří
developeři, tendenci, o které hovoříte, jenom posilují. Hrozí, že se z Ďáblic
stane satelit obývaný velmi zaměstnanými lidmi, kteří mají rozsáhlé
společenské kontakty, ale prakticky žádný kontakt se svými sousedy?
Ano. O něčem vypovídá i to, že v zastupitelstvu či v radě je většina
starousedlíků. Nově příchozí jsou možná kritičtější, ale s výjimkou několika
členů ODS, kteří, ač nejsou starousedlíky, pracují v zastupitelstvu, většinou
zůstávají stranou dění. Bude to asi částečně i tím, že vzít na sebe
odpovědnost za veřejné záležitosti není žádná legrace. I proto si, přes
některé výhrady, vážím pana starosty za to, že tuto odpovědnost na sebe
vzal a že poctivě usiluje o nápravu toho, co se v minulosti zanedbalo. Jeho
silnou stránkou je rovněž snaha o koncepční rozvoj naší městské části.
Znám Vás jako ženu plnou elánu a odvahy. Kde čerpáte svoji obdivuhodnou
sílu a neutuchající naději?
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To je ta nejtěžší otázka, kterou jste mohl položit. Já na to nedokážu
odpovědět jinak, než že mám pocit, že to je snad něčí záměr. Dostala jsem
prostě do vínku, že se nestarám jenom o sebe. Ve čtvrté třídě jsem přišla
do jiné školy do třídy, kde byla spolužačka, s níž nikdo nekamarádil, protože
její maminka byla rozvedená servírka. Tehdy to bylo vnímáno jako něco
nepatřičného. Moje povaha mi nedala, okamžitě jsem se spolužačkou
začala kamarádit, chránit ji před ostatními, pomáhat jí i přes výzvu
pionýrské skupiny, abych s ní kamarádit přestala. Tak to mám v životě asi
nastavené. Nejdřív jsem se starala o mladší sourozence, následně o vlastní
děti, později o vnoučata. Nikdy jsem však nezůstala lhostejná k lidem okolo
sebe, ke společnosti, v níž jsem žila a žiji.
Mnoho lidí si říká, nebudu nic dělat, vždyť je to marné…
Slovo marnost mi nic neříká, každý dobrý čin v kterékoliv době má smysl.
Děkuji vám za povzbudivé slovo na závěr našeho rozhovoru a přeji Vám
hodně sil do dalších let, které, jak věřím, naplníte činorodou prací pro druhé.
Dušan Andrš (ĎZ 03/13)

Nazdar bratře
Ano, tak jsme my, dnes sedmdesátiletí i starší, dědkové zdravili
neobyčejného obyčejného člověka: našeho cvičitele, občana Ďáblic, bratra
Karla Tůmu. Kdo byl ten, kterého si dnes pamatují pouze přeživší příslušníci
generace seniorů či seniorek, který se dokázal tak výrazně zapsat do
historie obce? Odpověď je jednoduchá. Skromný sportovec tělem i duší, jak
se dnes říká, zcela oddaný sokolskému heslu: Ni zisk, ni slávu a paže tuž,
vlasti služ.
Měl jsem to štěstí, že v září 1946 můj děda, starý Sokol, poradil mým
rodičům, že čtyřletému neposedovi prospěje sokolský kolektiv, kde může
přebytek energie účelně využít a naučí se i odpovědnosti, kázni a slušnosti,
bez nichž se slušný člověk v životě neobejde. Tak jsem poprvé vstoupil do
sokolovny v sále restaurace Na růžku. Tam se tenkrát konaly všechny
významné události v obci. V pondělí a ve středu cvičily ženy, v úterý a ve
čtvrtek muži, v pátek, sobotu a neděli se sál doplnil židlemi a promítaly se
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filmy, několikrát do roka se tam konaly společenské zábavy a plesy místních
organizací.
Považuji za nutné trochu odbočit pro pochopení té doby. Byl to rok po
skončení 2. Světové války, státy se vzpamatovávaly z jejích následků,
obnovovaly se vybombardované továrny, na veškeré zboží byl přídělový
systém, republika měla dvouletý plán hospodářské obnovy země, ale mezi
lidmi bylo obrovské nadšení a chuť uspořádat si život v míru podle svých
představ.
Z dnešních hledisek by hygienik sokolovnu uzavřel, ale my jsme cvičili.
Komický by asi byl i pohled na naše oblečení: v létě trenýrky, často ušité
z tátových likvidovaných košil, v zimě pak tepláky a doma pletený svetr.
V létě jsme byli bosí, v zimě pak co kdo měl - bačkory, cvičky či tenisky byly
často dárkem za ocenění výkonu na veřejném cvičení. Cvičitelé se převlékali
ve skladu cvičebních pomůcek, cvičenci v šatně kina. Voda byla jen studená,
a to u umyvadel na záchodech. Pro nás to byl ale vysněný ráj.
Toto odbočení považuji za důležité pro dokreslení podmínek, ve kterých
tehdy pracovali cvičitelé zcela zadarmo, ale s o to větším nadšením a
obětavostí. Cvičení těch nejmenších dětí začínalo ve 4 hodiny, na pátou
nastupovali mladší žáci, v 6 je střídali starší žáci, od sedmi nastupovali
dorostenci a v 8 hodin začínala cvičení mužů.
Bratr Karel Tůma měl své civilní povolání a teprve pak se mohl věnovat
práci v Sokole. Byl cestářem, odpovídal za stav, údržbu a sjízdnost silnic
v obci. Po válce byly dlážděné kamennými kostkami pouze hlavní silnice,
tedy dnešní Ďáblická a silnice z Chaber do Čakovic, po níž se vozila řepa do
cukrovaru. Ostatní byly pouze štětované, vydlážděné plochým lomovým
kamenem (dnešní Kokořínská a část Květnové), ostatní byly uježděné
vozové cesty, např. ulice Legionářů, které si občané stavěli sami svépomocí.
V létě tak bratr Tůma udržoval silnice a příkopy podél nich, na zimní období
připravoval zásněžky (byly dřevěné a dlouho nevydržely), navážel škváru na
zimní posyp, ale zima pro něj byla náročná. Zajistit sjízdnost výpadovky na
Mělník někdy znamenalo zapřáhnout sněžný pluh a silnici od Ďáblického
hřbitova do Březiněvsi prohrnout, potom posypat škvárou a to tak, aby v 5
ráno byla sjízdná. Po válce toto Karel Tůma zajišťoval s panem Hamralem a
jeho koněm. Teprve když v obci ve statku pana Firlingra vzniklo sídlo strojní
a traktorové stanice, zbyla tam i malá místnost pro silniční správu, tedy
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cestáře. Během zimního období míval jeden traktorista službu, a tak se
práce bratru Tůmovi trochu ulehčila.
V těchto podmínkách tedy vedl náš nejoblíbenější cvičitel své svěřence
nejen ke sportu, ale také k odpovědnosti ke kolektivu. Později, když jsme
prodělávali tzv. rošťácké období, jsme měli možnost poznat i jeho
pedagogické schopnosti. Nebyli jsme žádní svatoušci a tak na nás měl
účinné metody. Jako současná žlutá karta fungovalo deset dřepů, kliků či
shybů. Komu to nestačilo, dostal červenou kartu, které jsme se všichni báli:
byl to zákaz na 1 - 2 cvičení. Doma jsme se to neodvážili přiznat, a tak jsme
raději seděli v šatně a smutně záviděli těm, kteří do sokolovny směli. Bratr
Tůma byl pro nás ztělesněný zákon, o němž se nediskutuje.
Později jsme poznali jeho další výchovný prvek. Každý cvik učil tím
způsobem, že nám ho nejprve předvedl některý starší cvičenec a my jsme
se ho snažili napodobovat. Všichni jsme se snažili každý cvik zvládnout tak
dobře, aby si nás bratr na předcvičení vybral, což pro nás bylo velké
vyznamenání. Aniž bychom si to uvědomovali, přirozenou formou dětské
hry zasel semínko soutěživosti, z něhož si začal pěstovat pomocníky. Nikoho
nenutil, aby se věnoval gymnastice, která patřila mezi základ sokolských
cvičení, ale preferoval všestrannost a tělesnou zdatnost. Mezi jeho cvičence
patřili nejen budoucí ligoví fotbalisté, ale třeba i velmistr a reprezentant
v šachu Vlastimil Jansa. Celá skupina starších žáků, kteří jsme cvičili na 1.
spartakiádě, byla jeho žáky.
Preferoval všestrannost a v roce 1 958 dokázal na okresní závod do
Běchovic připravit naše družstvo tak dobře, že jsme přivezli vítězství.
V témže roce se po vzoru celostátní spartakiády konaly v Bratislavě
Slovenské sportovní slavnosti, na něž nacvičil skladbu starších dorostenců
pro hromadné vystoupení. Z této skupiny během dvou let vycvičil a
vychoval pro cvičitelský sbor zhruba 10 nových adeptů a pod jeho vedením
jsme úspěšně prošli náročnými zkouškami.
V roce 1960 naše skupina dospěla do věku, kdy jsme šli k vojenskému
odvodu. Nové brance tradičně doprovázel předseda Národního výboru,
s námi navíc šel i náčelník Jednoty, bratr Tůma. Součástí odvodu byla i
prověrka tělesné zdatnosti v kasárnách na Náměstí Republiky.
Mazáci se nám posmívali a ochotně radili komisaři až do té doby, než jsme
předvedli skrčku přes koně na dél, 30 shybů na hrazdě v rytmu kvapíku a
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šplh na laně nebo tyči bez přírazu sprinterským tempem. Od zkoušejícího
důstojníka se záhy mazáci-poradci dozvěděli, že od následujícího dne
dostanou příležitost nás, budoucí bažanty, překonat. To byla zásluha
neobyčejného obyčejného sokolského cvičitele. Podařilo se mu pro
tělovýchovu a sport získat desítky kluků, mezi nimi vychovat silný cvičitelský
sbor, který se po vojenské prezenční službě opět sešel v sokolovně
s minimálními úbytky, většinou vyvolanými sňatkem nebo odchodem
z obce.
Tak jsme začali sklízet plody toho, co nám dal Sokol, ale hlavně zapálený
cvičitel, nezištný bratr Tůma. Vojenskou prezenční službu a její strašák –
přijímač jsme snadno zvládli, ale to nejdůležitější, co jsme si do celého
našeho aktivního života odnášeli, byla houževnatost, bojovnost a odvaha.
Když píši o bratru Karlu Tůmovi, připomene si ho pár pamětníků. Přibližme
ho ale i těm, kdo se narodili dávno po jeho smrti, aby věděli více o obci,
v níž žijí, o lidech, kteří její historii výrazně ovlivnili a jejichž podíl by neměl
být zapomenut.
Karel Tůma byl od mládí nadšeným sportovcem. Jeho touhou bylo členství
v Sokole a životním programem cíle Tyrše a Fígnera. Místní sokolská
organizace, v jejímž čele stáli převážně obchodníci a živnostníci, ale neměla
zájem vzít mezi sebe obyčejného cestáře. Tak začal svou činnost v Dělnické
Tělocvičné Jednotě, která měla své hřiště na pozemku v části obce
nazývané Na parcelách. Bylo to volné místo mezi současnými ulicemi
Sadařskou a Včelařskou, kde měli členové DTJ dřevěnou boudu jako
klubovnu, šatnu a sklad nářadí současně, ale i své místo pro sportování.
Tam bratr Tůma začínal své působení v ďáblickém sportu před 2. světovou
válkou.
Po válce se ale situace změnila. Skončilo nabubřelé sektářství a za války
zakázaný Sokol se vrátil k aktivní práci. Funkcionářů byl přebytek, ale
chyběli cvičitelé. Bylo totiž podstatně těžší věnovat se sportu dvě
odpoledne a dva večery týden co týden po celý rok, než jedenkrát měsíčně
prosedět hodinku na schůzi. Tak do Sokola přišli i členové DTJ, včetně Karla
Tůmy, který na sebe vzal největší podíl práce. Když po roce 1948 odešli ze
Sokola papíroví sokolové, kteří se snažili doplnit živnostenský list sokolským
diplomem, stál před bratrem Tůmou obrovský úkol.
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Před 50 lety jsme se s ním rozloučili sokolským Nazdar bratře, bohužel
navždy, na ďáblickém hřbitově. Přimlouvám se za to, aby v letopisech obce
byl za zásluhy o ďáblickou tělovýchovu v sokolském duchu velkým zlatým
písmem zapsán Bratr Karel Tůma.
P.S. Pan Karel Tůma zemřel 16. září 1963.
Ing. František Hamza (ĎZ 09/13)

Nazdar bratře (2. část)
Pozdrav „Nazdar bratře“ byl i běžným oslovením mezi cvičenci, členy
Sokola, takže od útlého dětství jsme byli vedeni jako rovnocenní členové
širokého kolektivu a naprosto přirozené nám bylo, že naše družstvo mrňat
vedli při cvičení starší bratři, které jsme se snažili napodobovat, jak nejlépe
jsme uměli, přestože to většinou byli starší žáci, ale pro nás bratři. Dnes
jsou to většinou dědové s osmým křížkem na zádech, například Adolf
Bednář, Vladimír Červený a Josef Pros, ale pro nás dodnes zůstali Ádou,
Mirkem a Pepou.
Je mi pouze 70 let, takže jsem schopen zavzpomínat pouze na poválečné
období. Pocházím ale z rodu, který v obci žije již více než 200 let, proto se
pokusím navázat vzpomínkami mého dědy a mých rodičů tak, jak jsem si je
uchoval z vyprávění. Domnívám se, že moje vzpomínky budou alespoň
malým přínosem, protože můj děda byl dlouhá léta nejen Sokolem, ale také
cvičitelem, a hlavně on mě v mých 4 letech poslal do sokolovny.
Moje matka byla mladší vnučkou Františka Vorlíčka, rolníka, jehož rodina
žila v malém domku Na Štamberku, kde její děda hospodařil a babička
prodávala hlavně kozí a ovčí mléko a sýry z něj. Zhruba před 150 lety se
Vorlíčkovi rozhodli přestěhovat se na hlavní ulici obce, dnešní Ďáblickou,
která dávala lepší možnost přímého prodeje projíždějícím obchodníkům na
pražské trhy. Koupili starší přízemní selský domek popisné číslo 65 a roku
1865 ho začali dostavovat na modernější zemědělskou usedlost. Toto
odbočení považuji za nutné pro osvětlení vazeb na Sokol v obci. Směrem ku
Praze Vorlíčkovi sousedili s řeznictvím pana Turka a hned vedle byla
Srchova hospoda, s lokálem a výčepem v přízemí a společenským sálem v
patře. Tam také bylo první sídlo Sokola v Ďáblicích. Proto se ještě dlouho po
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postavení nynější restaurace Na růžku v době první republiky s moderní
sokolovnou nazývala hospoda U Srchů restaurace Stará sokolovna.
Tělovýchovná organizace Sokol již od svého založení prosazovala jednotu
rozvoje těla a ducha, a proto je zcela logické, že v sokolovnách se nejen
sportovalo, ale také se v nich konaly společenské zábavy, hrálo divadlo a
řada dalších akcí nejen místního charakteru.
Nevím, kdy přesně sokolovna U Srchů vznikla, ale podle vyprávění rodičů, a
hlavně prarodičů, se domnívám, že to mohlo být mezi lety 1870 – 1880,
protože dědův starší bratr Josef již jako žáček chodil cvičit do Sokola a on se
narodil v roce 1882, a to již byla sokolovna v plném provozu. Můj děda
Karel byl o 9 let mladší, ale zemřel, když mi bylo 8 let, proto některé
vzpomínky jsou spíše z paměti mých rodičů.
Sokolovna byla v 1. patře. Na východní straně byla malá zastřešená terasa,
v níž bylo ukládáno tělocvičné nářadí a náčiní a se zahradou hospody
spojena otevřeným schodištěm. Zahrada byla osázena kaštany,
poskytujícími příjemné prostředí hostům, uprostřed dřevěný altán s
tanečním parketem, podél severní zdi, oddělující řeznictví Turkových, byl
zastřešený kuželník. Mezi sálem a kuželníkem stála konstrukce pro zavěšení
šplhadel nebo kruhů pro gymnastiku, bylo tam i pískové doskočiště pro
atletiku a vržiště pro koulaře. Vybavení sokoloven bývalo skromné.
Základním vybavením bylo gymnastické nářadí, bradla, hrazda, koza, kůň,
pevný odrazový můstek a činky jedno a dvouruční, pevné, později i
přidávací, boxerský pytel nebo hruška, zápasnická žíněnka a jiné tehdy
používané pomůcky. K unikátnímu, a dnes již téměř neznámému
tělocvičnému vybavení, patřila kolovadla, tehdy oblíbené zařízení, obzvláště
mezi mládeží. Moje matka mně vyprávěla, jak ráda na nich cvičila právě ve
Staré sokolovně U Srchů. Protože se narodila v roce 1920 a v uváděných
zážitcích vystupovaly i společné příhody s její o pět let starší sestrou, lze
předpokládat, že kolovadla ve Staré sokolovně asi sloužila po 1. světové
válce až do doby stěhování Sokola do nové sokolovny v hotelu Veselý,
dnešní restaurace Na růžku.
Co to vlastně kolovadla byla? V podstatě se jednalo o jakýsi kolotoč,
zavěšený pod stropem sálu na laně. Ten byl kladkou ručně spouštěn do
požadované výšky. Na něj se zavěšovalo další náčiní, nejčastěji hrazdičky.
Závěsů bývalo 6 – 8, takže cvičilo společně více dětí najednou.
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Tím jsem ale přeskočil velkou část historie Sokola v Ďáblicích. Musím se
proto vrátit do svého dětství. Když jsem začal chodit do školy a povýšil jsem
mezi mladší žáky, nešlo mi do hlavy dědovo vyprávění o tom, jak on, jako
malý kluk, zhruba v mých letech, žadonil na svém tatínkovi, aby mohl chodit
se svým starším bratrem Pepou cvičit tam, kam chodí on. Nějak jsem si
neuměl dědu představit jako malého kluka. Z toho ale plyne, že můj praděd
František Vorlíček byl při zrodu Sokola v Ďáblicích, kam přivedl oba své
syny, staršího Josefa i mladšího Karla, mého dědu. Bratři Vorlíčkové tak
začali žít v sokolské rodině, a ta se na nich projevila v celém jejich dalším
životě.
Starší Josef odešel studovat reálné gymnázium do Karlína a domů se vracel
pouze na neděli. Po maturitě studoval na technice v Praze, kterou
absolvoval ještě za Rakouska. Dva bratři, ale každý jiný. Staršího Pepu zcela
pohltilo studium, ale u mladšího Karla zvítězila jeho selská krev a plně se
věnoval hospodářství svého otce. Oba však dále aktivně působili v Sokole,
kde byla i myšlenka slovanské vzájemnosti převažující nad císařskou
ponížeností trnem v oku mocipánům. Když vypukla 1. světová válka, byla
sokolská legitimace automaticky povolávacím rozkazem k jednotkám s
největšími bojovými ztrátami. Josef povýšil do důstojnické hodnosti a
putoval na východní frontu. Karel, přestože vedl rodinné hospodářství, byl
odvelen jako ženista na italskou frontu. Oba bratři Vorlíčkové se tak
definitivně rozešli. Josef se s Karlem rozloučil krátce slovy: až přestanou
chodit dopisy, nemějte o mne strach, císař pán mi může být ukradený.
Spolu s dalšími sokoly jednotky pak opustili císaře pána a přešli na druhou
stranu fronty.
Mladší Karel, můj děda, prošel válkou s několika zraněními, poslední mu
léčili 3 měsíce před kapitulací Rakouska ve vojenské nemocnici v
Pardubicích. Tam ho ošetřoval lékař, také sokol, a ten mu léčení protáhl až
do konce války, kdy se vrátil k manželce, tříleté dceři a oběma rodičům.
Starší bratr Josef si v Rusku našel ženu – lékařku a po válce u ní zůstal.
Tady po něm zůstal pouze diplom a index z pražské techniky. Po 2. světové
válce se chtěl vrátit, ale jeho dcera se vdala, a tak dožil svůj život v Kyjevě.
Bratři Vorlíčkové tak jako 2. generace sokolského rodu završili tradici. Oba
měli jako potomky pouze dcery. Děda Karel po skončení 2. světové války po
obnovení Sokola, byl odměněn pamětním diplomem za svou cvičitelskou
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práci, takže je pochopitelná jeho snaha o mé zapojení do sokolského
kolektivu, protože jsem přenášel sokolskou tradici do čtvrté generace, a na
to mohl být právem hrdý.
Stará sokolovna skončila jako tělocvična svou funkci, ale sloužila dál
ďáblickému ochotnickému divadlu, loutkovému divadlu, po válce i
mládežnické organizaci a po demolici té části, kde byla hospoda, slouží sál
Staré sokolovny dodnes středisku památkářů.
Ing. František Hamza (ĎZ 10/13)
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Informace ze zasedání Rady městské části Praha-Ďáblice

55. jednání dne 7. ledna 2013
Žádost o pronájem obecního bytu paní Petronely Wagnerové, bytem
Kokořínská 556/25, Praha – Ďáblice. Rada projednala žádost Petronely
Wagnerové o pronájem obecního bytu, souhlasí se zařazením žádosti do
seznamu uchazečů o byt a postupuje tuto žádost sociální komisi k
prověření.
Stanovisko odboru dopravy Prahy 8 k osazení dopravních značek „30“ na
ulicích Hřenská, Šenovská a Ďáblická. Paní zástupkyně informovala radu, že
odbor dopravy Prahy 8 nesouhlasí s umístěním dopravních značek
omezené rychlosti „30“ na ulici Ďáblická. Návrh rady na snížení rychlosti na
40km/hod. je pro dopravní policii neakceptovatelný.
RMČ nesouhlasí se stanoviskem odboru dopravy Prahy 8 (omezení rychlosti
směrem z centra města na Ďáblické ulici až od ulice Hořínecké) a bude
nadále požadovat řešení situace umístěním dopravních značek omezujících
rychlost na 30 km/hod. tak, aby snížená rychlost byla již u starého hřbitova
od ulice K Lomu.
Žádost o schválení kompenzačního příspěvku za provoz skládky manželů
Lonekových. RMČ souhlasí s vyplacením kompenzačních příspěvků pro dvě
děti manželů Lonekových, kteří požádali o vyplacení příspěvku po termínu
stanoveném pro přijímání žádostí (30. 11. 2012).
Žádost pana Richarda Bílého o vydání dodatečného povolení stavby –
Zpevněná plocha u domu
č. p. 241, Praha – Ďáblice. Paní zástupkyně informovala RMČ o žádosti
Richarda Bílého o vyjádření k předložené projektové dokumentaci
skutečného provedení stavby zpevněné plochy pro odstavná stání pro
autobusy a jiná vozidla na pozemku par.č. 1694/1 k.ú. Ďáblice, kterou
předložil v rámci řízení o odstranění stavby. MČ Praha-Ďáblice na základě
stanoviska komise výstavby a investic nepovažuje projektovou dokumentaci
za dostačující, zejména pro komplexní posouzení ochrany životního
prostředí a požaduje její dopracování.
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Upřesnění kritérií přijetí dítěte ke vzdělávání do Základní školy U Parkánu
17, Praha 8 - Ďáblice ve školním roce 2013/2014. Rada obdržela od paní
ředitelky ZŠ návrh kritérií pro přijetí dětí k povinné školní docházce. RMČ po
projednání přijala usnesení, kterým bere na vědomí kritéria pro přijetí žáků
do ZŠ ve znění směrnice č. 6/2013 a pověřuje starostu podpisem této
směrnice.
Zánik mandátu člena zastupitelstva MUDr. Martina Lukeše a prohlášení Ing.
Tomáše Fatrdleho novým členem zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice. Rada na
základě písemné rezignace MUDr. Martina Lukeše přijala usnesení, kterým
bere na vědomí zánik mandátu člena zastupitelstva MUDr. Martina Lukeše
na základě písemné rezignace ze dne 21. 12. 2012.
Prohlašuje Ing. Tomáše Fatrdleho podle ust. § 56 zákona č.491/2001 Sb.
odst. 2 členem zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice.
Ukládá starostovi informovat členy zastupitelstva o bodech I. a II. tohoto
usnesení a zajistit složení slibu Ing. Tomáše Fatrdleho.
Přehled – poplatky za psy za rok 2012. Vedoucí finančního odboru
seznámila radu se jmény občanů, kteří nezaplatili poplatky za psa za rok
2012. Rada požaduje, aby finanční odbor u těchto občanů zahájil vymáhání
zaplacení těchto poplatků.
Zpráva o hospodaření s finančními prostředky poplatků za psy v roce 2012.
Za odvoz košů na psí exkrementy bylo uhrazeno 109 512 Kč, za poplatky ze
psů bylo vybráno 117 224 Kč.
Informace o provozu knihovny. Knihovnice paní Lucie Kosejková předložila
radě zprávu o provozu knihovny a návrh dalšího rozvoje knihovny, včetně
vytvoření nové dětské sekce. Rada s návrhem souhlasí a zařadí do návrhu
rozpočtu roku 2013 finanční prostředky na zvýšení kvality a rozsahu služeb
poskytovaných místní knihovnou.
Rezignace paní Tatjany Dohnalové na funkci radní MČ Praha-Ďáblice. Pan
starosta informoval RMČ o rezignaci paní Tatjany Dohnalové na funkci radní
MČ Praha-Ďáblice.
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56. jednání dne 21. 1. 2013
Žádost o opravu propadlých dlaždic chodníků na rohu ulic Včelařská/Pod
Prodejnou a Ke Kinu manželů Soukupových. Rada posoudila žádost manželů
Soukupových o opravu chodníku v obci, závažnost problému bude
prověřena místním šetřením v rámci kontroly chodníků v jarním období.
Žadatelé o této skutečnosti byli písemně informováni.
Regulace systému a úpravy vytápění v Základní škole a Mateřské škole České teplo s.r.o. RMČ na základě konzultace se zástupcem firmy České
teplo s.r.o. uvažuje o úpravě topného systému MŠ, která by se měla
realizovat po skončení topného období.
Odvodnění a oprava chodníku ul. Ďáblická 46/50. Pan Ing. Dvořák
informoval RMČ o návrhu úpravy chodníku v ul. Ďáblická 46/50 v souladu s
technickým řešením, které bylo zkonzultováno a projednáno se zástupci
stavebního úřadu. Zároveň předložil cenovou nabídku od firmy J. B.
STAKON s.r.o. na provedení úprav. RMČ souhlasí s cenovou nabídkou ve
výši 9325 Kč bez DPH.
Informace pana starosty o pojištění majetku MČ Praha-Ďáblice. Vzhledem k
blížícímu se ukončení platnosti pojistných smluv majetku MČ Praha-Ďáblice
informoval pan starosta RMČ o konzultaci této skutečnosti se zástupci
společnosti Fincentrum a.s. Rada souhlasí s ukončením smlouvy pojištění
majetku MČ Praha-Ďáblice a uzavřením nové smlouvy pojištění majetku MČ
Praha-Ďáblice. O výběru pojišťovny budeme informovat příště.

57. jednání dne 4. 2. 2013
Návrh cenové nabídky na zpracování architektonické studie „Dostavba
základní školy v Ďáblicích“. RMČ posoudila obsah věcné nabídky na
zpracování architektonické studie případných možností přístavby čtyř
nových tříd ke stávajícímu komplexu základní školy U Parkánu. Za
přítomnosti Ing. Křížka byly probrány jednotlivé varianty a prodiskutován
rozsah studie. S Ing. arch. Václavem Škardou (projektant) byly projednány
jednotlivé možnosti a rozsah zpracování studie. Pan architekt byl vyzván k
emailovému podání finální cenové nabídky na zpracování studie do 5. 2.
2013.

154

Návrh Komise životního prostředí a dopravy na zkrácení intervalů
autobusového spoje č. 103 - odjezd ze stanice Ládví. RMČ po projednání
rozhodla vrátit návrh Komisi životního prostředí a dopravy s žádostí o
zjištění možností proveditelnosti tohoto návrhu u Regionálního
organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID).
Žádost paní Musilové o prodloužení nájemní smlouvy bytu č.10. RMČ pro
projednání souhlasí s žádostí paní Šárky Musilové a přijímá usnesení č.
220/13/RMČ, kterým schvaluje prodloužení nájmu obecního bytu 2+kk o
celkové výměře 40 m2 v domě č.p. 339/14, ul. Ďáblická, za cenu 85 Kč/m2 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Žádost o výplatu kompenzačního příspěvku za rok 2012 paní Šílové. RMČ po
projednání souhlasí s žádostí paní Veroniky Šílové a pověřuje finanční odbor
k vyplacení příspěvku.
Žádost o pronájem obecního bytu paní Kučerové. RMČ rozhodla prověřit
žádost paní Jaroslavy Kučerové, bytem ul. Žalanského, Praha 6 – Řepy, v
souladu s platnými podmínkami Bytové politiky MČ Praha-Ďáblice, přijatými
Zastupitelstvem MČ.
Žádost paní Hnikové o výměnu obecního bytu za větší byt. RMČ po
projednání rozhodla zařadit žádost do složky paní Kateřiny Hnikové, bytem
ul. Ďáblická 339/14 a informovat o ní sociální komisi.
Žádost o pronájem obecního bytu paní Nebeské. RMČ po projednání
rozhodla zařadit žádost paní Věnceslavy Nebeské, bytem ul. Prácheňská
352/11 do pořadníku žadatelů o obecní byt.
Žádost o dotaci na podporu „Volnočasová činnost dětí a mládeže, včetně
materiálního vybavení pro volnočasové aktivity“. Rada projednala žádost
Pionýrské skupiny Rozmarýn o dotaci a odkládá ji k projednání po schválení
rozpočtu MČ Praha-Ďáblice v březnu t.r. Žadatel byl o této skutečnosti
písemně informován.
Žádost Občanského sdružení LUNGTA o projednání připojení se k
mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Na základě předložené žádosti
RMČ souhlasí s připojením se ke kampani vyvěšením tibetské vlajky dne 10.
3. 2013.
Návrh sociální komise na přidělení obecního bytu. RMČ schvaluje pronájem
obecního bytu č. 7 (o výměře 87 m2) v ul. Ďáblická 161/8 paní Oksaně
Braniceanu, bytem U Parkánu 24/3, za cenu 85 Kč/m2 a přijímá k tomu
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usnesení č. 221/13/RMČ. Pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy na
1 rok.

58. jednání Rady MČ dne 11. února 2013
Návrh rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2013. Rada upřesnila návrhy
investičních akcí pro rok 2013.
Žádost pana Kmínka o pronájem pozemků. Rada na základě vyhlášeného
záměru souhlasí s uzavřením doplněné a opravené smlouvy s Ing. Jiřím
Kmínkem na pronájem pozemků p. č. 1622/10, 1729/492, 1729/500 v k. ú.
Ďáblice pro zemědělské využití s dobou účinnosti od 1. 10. 2012.
Nová smlouva o nájmu pozemků. Na pozemky uvedené ve smlouvě o
nájmu pozemku byl opakovaně zveřejněn záměr. Rada schvaluje smlouvu o
nájmu pozemku se společností SHAGGA s.r.o.
Dar Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Rada schvaluje
poskytnutí finančního daru Křižovníkům ve výši 3000 Kč na provoz kaple
Nejsvětější trojice a sv. Václava Praha - Ďáblice.

59. jednání Rady MČ dne 25. února 2013
Výpovědi pojistných smluv. Rada schválila výpovědi smluv pojištění majetku
MČ Praha-Ďáblice.
Žádost o pronájem nebytových prostor společnosti EDUA Group, s.r.o.
Vzhledem k velikosti požadovaných nebytových prostor žádosti nelze
vyhovět.
Změna dodavatele tisku Ďáblického zpravodaje. Rada bere na vědomí
informaci paní zástupkyně o změně dodavatele tisku ĎZ z důvodu snížení
nákladů a souhlasí s uzavřením objednávky u tiskárny Ofsetová tiskárna
SWL.
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy paní Ludmily Rosůlkové. Rada
souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy bytu v ul. Ďáblická 161/8.
Návrhy investic – údržba obce a výsadba zeleně. Rada za přítomnosti
zástupkyně RŽP sl. Vojtové a předsedkyně komise ŽP paní Dohnalové
upřesnila konkrétní návrhy výsadby zeleně a údržby obce pro rok 2013 s
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tím, že do rozpočtu bude nárokována částka pro schválené účely v celkové
výši 400.000 Kč.
Zpráva hlavní inventarizační komise. Rada souhlasí se zprávou hlavní
inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha-Ďáblice k
31. 12. 2012, s vyřazením movitých předmětů v souladu s písemnými
protokoly ústřední likvidační komise ÚMČ, a to dle rekapitulace uložené ve
složce inventura 2012.
Připomínky ke zpracování 2. úplné aktualizace Územně analytických
podkladů hl. města Prahy. Pan starosta informoval RMČ o připomínkách ke
zpracování 2. úplné aktualizace ÚAP HLMP. Finální verze bude k
odsouhlasení připravena na příští zasedání Rady.
Smlouva o pronájmu prostor Centru Sovička v. o. Rada schválila uzavření
smlouvy na pronájem nebytových prostor Obecního domu Centru Sovička
za cenu 24.676 Kč/rok.
Smlouva o pronájmu prostor skupině Otevřený ateliér. Rada schválila
uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor Obecního domu skupině
Otevřený ateliér za cenu 1000 Kč/měsíc.
Smlouva o úpravě pronájmu prostor středisku Diakonie ČCE. Rada schválila
dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor Obecního domu
středisku Diakonie ČCE za cenu 25.324 Kč/rok.
Nový platový výměr vedoucí FIO paní Miroslavy Koubové. Rada schválila
nový platový výměr pro vedoucí FIO ÚMČ Praha-Ďáblice.
Plánovací smlouva s firmou Spiritex a. s. Rada vzala na vědomí absolutní
neplatnost plánovací smlouvy č. 89/2012. Zároveň schvaluje návrh nové
plánovací smlouvy totožného obsahu mezi MČ a firmou Spiritex, a.s. o
podmínkách vybudování, provozu a údržbě veřejné dopravní a technické
infrastruktury v nově navrhované obytné zóně „NAD STATKEM“ v Ďáblicích.
Starosta ji předloží ke schválení 11. ZMČ.

60. jednání Rady MČ dne 4. března 2013
Žádost pana Josefa Aleše o pronájem pozemku. Rada projednala a schválila
krátkodobý pronájem pozemků p. č. 1230, 1231, 1219/3 pro umístění
cirkusu Astra ve dnech 19. – 21. 3. 2013.

157

Žádost o pronájem obecního bytu paní Lence Maršíkové. Rada rozhodla
zařadit žádost paní Maršíkové do seznamu uchazečů a informovat o této
skutečnosti Sociální komisi.
Žádost o úpravu pronájmu nebytových prostor Obecního domu paní MUDr.
Kateřiny Auzké. Rada schválila dodatky smlouvy o nájmu nebytových
prostor.
Žádost o úpravu podmínek pronájmu. Rada schválila změnu v pronájmu
prostor Obecního domu Tanečnímu studiu Andrea, ze čtvrteční hodiny
(18.30-19.30 hod.) na středu 17.15 – 18.15 hod.
Program zasedání zastupitelstva. Rada schválila program březnového
zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice.
Návrh cenové nabídky. Rada schválila návrh na technický inženýring pro
pozemní stavbu Obecní dům a radnice v Ďáblicích paní Karly Polydorové,
paní zástupkyně práce objedná.
Spor o vlastnictví pozemku. Rada souhlasila s žádostí pana Josefa Páši
oslovit zastupitele na březnovém zasedání ZMČ ve věci sporu o vlastnictví
pozemku p. č. 273/2 k. ú. Ďáblice.
Sportovní areál TJ Ďáblice - odkup části pozemku pro vybudování zázemí
tréninkového hřiště. Rada odsouhlasila odkup části pozemku, pověřila
starostu předložením dokumentů ke schválení na nejbližším ZMČ.
Schválení směrnice k předškolnímu vzdělávání do MŠ. Rada schválila
směrnici o kritériích k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ
pro školní rok 2013/2014.
Návrh cenové nabídky na podrobný Inženýrskogeologický
a
Hydrogeologický průzkum pozemků pro stavbu „Obecní dům a radnice“.
Na základě 3 předložených nabídek zajištěných panem Dvořákem byla
vybrána nabídka K+K průzkum s.r.o. Rada návrh dle přiložené cenové
nabídky schválila a pověřila paní zástupkyni objednáním prací.
Nový platový výměr pana tajemníka. Pan starosta informoval RMČ o novém
platovém výměru pana tajemníka.
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61. jednání Rady MČ dne 18. března 2013
Rámcová dohoda o podmínkách poskytování mobilních služeb. Rada po
projednání schválila uzavření nové účastnické smlouvy a rámcové dohody
mezi ÚMČ a Telefónica Czech Republic, a.s. o poskytování mobilních služeb
na dobu dvou let a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Žádost o povolení k prodeji paní Jiřiny Růžičkové. Rada schválila „Návrh
pravidel pro provozování stánků při Pálení čarodějnic“ 30. 4. 2013, který
vypracovala komise školská a kulturní a bere na vědomí výši poplatku za
zábor veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky. Rada souhlasí s
povolením prodeje nabízeného sortimentu na uvedené akci za podmínky,
že žadatelka dodrží pravidla pro provozování stánků při Pálení čarodějnic.
Finanční vyrovnání uvedené akce uhradí na finanční odbor ÚMČ PrahaĎáblice.
Žádost o schválení kompenzačního příspěvku pana Libora Pečkana. Na
základě žádosti pana L. Pečkana o schválení kompenzačního příspěvku za
provoz skládky, který požádal o vyplacení příspěvku po termínu, rada
souhlasí s vyplacením a pověřuje FO zajištěním vyplacení příspěvku.
Žádost o ukončení pronájmu paní Věry Dvořákové. Na základě žádosti paní
Dvořákové rada schválila ukončení nájmu nebytových prostor v Obecním
domě ke dni 8. 3. 2013 a pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení
nájmu.
Žádost o prošetření a nápravu nedostatků v obecních bytech v areálu MŠ.
Dle nájemců bytů nedostatky spočívají v nemožnosti využívat pevné
telefonní linky a anténní rozvody televizního signálu. Rada pověřuje paní
Lomozovou zjištěním zákonných povinností úřadu a na základě zjištění
odpovědět žadatelům.
Schválení finální verze Kroniky MČ Praha-Ďáblice za rok 2011. Rada vzala na
vědomí Kroniku 2011 zpracovanou panem Zdeňkem Sobotkou a schválila
Kroniku 2011 zpracovanou paní Hanou Macháňovou podle připomínek
Letopisecké komise.
Vyjádření k užívání pozemku pana Stanislava Dušánka. Rada rozhodla
jednat s panem Dušánkem o návrhu pronájmu pozemku p.č. 607/1 k.ú.
Ďáblice, který přímo sousedí s jeho pozemkem a který užívá pro odstavná
stání svých automobilů s podmínkou doplacení nájemného za uplynulé
roky, kdy byl pozemek využíván.
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Návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor „Hasičské stanice“ Sdružení
dobrovolných hasičů Ďáblice. Rada schválila dohodu o ukončení nájmu
nebytových prostor nemovitosti č. p. 765/6 na pozemku p. č. 32/4 v ulici U
Parkánu a přilehlých pozemků p. č. 31/1 a 3 a 14/2 mezi ÚMČ a SDH
Ďáblice. Nájem skončí k 31. 12. 2012. Nová smlouva o nájmu je od 1. 1.
2013 na dobu určitou do 31. 12. 2023. Výše měsíčního nájemného byla
stanovena dohodou ve výši 1000 Kč. Rada pověřila starostu podpisem
dohody a nové nájemní smlouvy.
Vyjádření k územnímu řízení pro stavbu „Nákupní středisko Praha Březiněves“. Rada přijala informaci o stanovisku komise výstavby a investic
k této stavbě, které bude podkladem pro jednání mezi MČ Praha-Ďáblice a
investorem.
Žádost o udělení výjimky o počtu dětí ve třídě MŠ. Paní Mgr. Horáčková
informovala radu o zápisu k povinné školní docházce do ZŠ a MŠ pro školní
rok 2013/2014 a zároveň podala žádost o udělení výjimky o počtu dětí ve
třídách MŠ. Rada schválila navýšení počtu dětí ve všech třídách MŠ na
počet 28 dětí pro školní rok 2013/2014.
Žádost o vydání výkopového povolení. Rada na základě žádosti o vyjádření
ÚMČ pro vydání výkopového povolení pro stavbu „Propojení TS 1621 a TS
4790 k. ú. Ďáblice“ firmy ELPO kabelové sítě VN a NN, s.r.o. pověřila paní
zástupkyni kontrolou vlastnictví pozemku, po kterých je stavba vedena a
konzultací s Odborem správy majetku MHMP.
Úklid prostoru u Obecního domu. Pan starosta pověřil pana tajemníka
zajištěním úklidu prostoru u Obecního domu.
Mimořádná rezerva primátora hl. m. Prahy. Pan starosta informoval o
uvolnění mimořádné rezervy primátora HMP jako účelové dotace
městským částem. Rada na základě této informace schválila, aby
mimořádná účelová dotace MČ Praha-Ďáblice ve výši 1.000.000 Kč byla
použita na rozšíření kapacity ZŠ a MŠ U Parkánu 17, Praha - Ďáblice a
pověřila starostu požádat primátora hl. m. Prahy o poskytnutí rezervy.
Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu hl. m. Praha –
Metropolitního plánu.
Pan starosta informoval radu, že probíhá připomínkové řízení k návrhu
zadání Územního plánu HMP – termín do 13. 4. 2013. Rada souhlasí s
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návrhem objednat zpracování dokumentace připomínek u společnosti
Architekti Headhand s.r.o.
Prodloužení smlouvy o poskytování právní pomoci s AK Balcar. Rada
odsouhlasila uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci s AK Balcar na
dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
Vypořádání rozdílu ve výši platu za období před 1. 2. 2013. Dle nálezu
kontrolní skupiny byl zaměstnanci os. č. 2003 nesprávně stanoven platový
stupeň. Pan starosta navrhl vyplacení rozdílu vzniklého za posledních 36
měsíců před podepsáním správného platového výměru. Rada s návrhem
souhlasila.

62. jednání Rady MČ dne 10. a 17. dubna 2013
Nájemní smlouva s paní Houdkovou. Smlouva na byt č. 5 v ul. U Parkánu
18/9 s paní Houdkovou bude podepsána za podmínky doplacení dlužného
nájemného.
Žádost o pronájem sálu Obecního domu. Studio aktivit a vzdělávání
požádalo o jednorázový pronájem horního sálu Obecního domu na akci dne
29. 4. „Pes jako zdroj nových podnětů – pes jako pomocník v rodině“. Paní
místostarostka byla pověřena podpisem nájemní smlouvy.
Žádost České televize o povolení natáčení. Rada vzala na vědomí zábor v ul.
Ďáblická, Kokořínská a Legionářů pro natáčení krimiseriálu „První oddělení“
České televize, a to dne 12. 4. od 5. do 15. hodiny.
Organizace akce „Pálení čarodějnic“. Rada po projednání souhlasí s žádostí
SDH Ďáblice o umístění stánku s občerstvením za předpokladu dodržování
Pravidel pro provozování stánků schválených usnesením č. 253/13/RMČ
dne 18. 3. 2013. Občerstvení na akci budou zajišťovat SDH Ďáblice a paní
Mušková. Dále rada projednala žádost SDH Ďáblice o postavení májky na
zmíněné akci.
Vyhlášení výběrového řízení „Údržba zeleně MČ Praha-Ďáblice na rok
2013“. Sl. Vojtová předložila podklady k výběrovému řízení. Za spolupráce s
ing. Novotným je třeba návrh dopracovat. Paní zástupkyně byla pověřena
vytvořením výběrové komise.

161

Výkaz prací ing. Dvořáka za březen 2013. Rada s přeloženým výkazem
souhlasí.
Zajištění generálního úklidu obce v rámci zimní údržby komunikací. Paní
zástupkyně radu informovala, že ve dnech 29. 4. - 3. 5. bude probíhat
generální úklid obce. Akce je konzultována a odsouhlasena s firmou Pražské
služby a.s. a vyhlášena rozhlasem.
Návrh odměny pro pana ing. Růžičku. Paní zástupkyně navrhla odměnu
panu Ing. Růžičkovi za činnost vykonávanou pro obec po odvolání z funkce
starosty. Radě bylo navrženo uzavřít s panem Ing. Růžičkou Dohodu o
pracovní činnosti, která by byla proplácena dle předloženého výkazu prací.
Rozpočtový výhled MČ Praha-Ďáblice. Rada na základě informace pana
tajemníka schválila rozpočtový výhled na období 2014 – 2018.
Nákup koberce do obecní knihovny. Rada vzala na vědomí informaci pana
tajemníka o koupi koberce do dětského koutku v obecní knihovně v
Ďáblicích.
Rezignace pana Ing. Dvořáka na rozpracované zakázky stavebního
charakteru. Paní zástupkyně radu informovala o rezignaci pana Ing.
Dvořáka v rámci Dohody o provedené činnosti s MČ. Rada pověřila paní
zástupkyni k jednání s panem Ing. Dvořákem o možnosti další spolupráce.
Rezignace členů a předsedů komisí zřízených MČ Praha-Ďáblice. Paní
zástupkyně informovala radu o rezignacích některých členů a předsedů
komisí MČ. Rada pověřila paní zástupkyni oficiálním poděkováním všem
členům všech komisí MČ za dosavadní spolupráci a oslovením rezignujících
členů pro další spolupráci s MČ.

63. jednání rady MČ dne 24. 4. 2013
Žádost o povolení parkovacího místa na vozovce. Rada po projednání
nedoporučuje vyhovět žádosti pana Jiřího Kotrby o povolení parkovacího
místa na vozovce na vlastním pozemku.
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Návrh aktualizace obecně závazné vyhlášky. Rada na základě informací
pana tajemníka souhlasí s návrhem aktualizace obecně závazné vyhlášky č.
12/2008.
Návrh nařízení o zřízení přírodní památky Petřín. Rada souhlasí s návrhem
nařízení o zřízení přírodní památky Petřín včetně jejího ochranného pásma
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
Žádost o pronájem obecního bytu a výpověď smlouvy z tohoto bytu. Rada
po projednání zamítá žádost paní Kláry Lesse o pronájem obecního bytu č.
1, ul. Kučerové 532/26 vzhledem ke skutečnosti, že nesplňuje podmínky
bytové politiky a pověřuje paní zástupkyni předat žádost k posouzení
sociální komisi. Dále rada po projednání schválila ukončení nájmu výše
uvedeného bytu paní Lence Kotrčové k 31. 5. 2013 s možností předání bytu
v dřívějším termínu.
Žádost o odkoupení části pozemku-parcely. Rada projednala žádost o
odkoupení části pozemku parc. č. 1745/1 o výměře 15 m2 v k.ú. Ďáblice.
Pana tajemníka pověřila zajištěním vyhlášení záměru na tento prodej.
Zamítnutí žádosti o svěření pozemků. Rada vzala na vědomí zamítnutí
žádosti o svěření pozemků p. č. 1217/1, 1211, 1208, 1207, 1206, 1205,
1204, 1203/2, 1203/1 k. ú. Ďáblice od MHMP.
Žádost o souhlas s odsvěřením pozemků v k. ú. Ďáblice v Ďáblickém háji a
okolí. Rada po projednání rozhodla posoudit situaci dle dalších možných
podkladů a poté ji předložit na nejbližším jednání ZMČ.
Žádost o řešení spoluvlastnických vztahů pozemků. Rada po projednání
pověřila paní zástupkyni k jednání se společností SHAGGA, s.r.o. o řešení
spoluvlastnických vztahů pozemků v k. ú. Ďáblice.
Žádost o vrácení části daru. Rada po projednání pověřila tajemníka úřadu
zajistit vyhlášení záměru na vrácení daru pozemků p. č. 1729/462 a
1729/464 v k. ú. Ďáblice společnosti CENTRAL GROUP, a. s.
Poskytnutí finančního daru PS Rozmarýn. Rada schválila poskytnutí
finančního daru ve výši 15.000 Kč Pionýrské skupině Rozmarýn na podporu
její činnosti.
Cenová nabídka na kácení a bezpečnostní řez stromů na hřbitově v
Ďáblicích. Radě byly předloženy tři cenové nabídky. Rada po projednání
pověřila sl. Vojtovou pořídit fotodokumentaci postižených stromů a
vyhledat posudek stavu stromů z roku 2010.
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Činnost Svazu městských částí hlavního města Praha. Rada pověřila radního
Ing. Růžičku zastupovat MČ Praha-Ďáblice na členské schůzi SMČHMP
konané dne 6. 5. 2013.
Ukončení nájemní smlouvy na obecní byt. Rada po zvážení všech
skutečností a na základě nedodržování Zvláštního ujednání k době nájmu
vyplývajícího z uzavřené nájemní smlouvy schválila ukončení nájemní
smlouvy na obecní byt, ul. U Parkánu 18/9 paní Martině Abbou ke dni 1. 5.
2013.
Informace o projektu Výstavba minihřišť. Pan Mošnička informoval radu o
zařazení TJ Praha-Ďáblice do projektu „Výstavba minihřišť pro rok 2013“.
Posuzování vlivů koncepce „Revidovaný Operační program Praha –
Konkurenceschopnost, verze 4.0“ na životní prostředí podle zákona č.
100/2001. Paní zástupkyně informovala radu o závěru zjišťovacího řízení.
Informace MHMP pro zpracování vize rozvoje MČ. Paní zástupkyně
předložila informaci z MHMP, termín předání rozvahy o charakteru území v
rámci tvorby Metropolitního plánu pro městské části připadá na začátek
září 2013.
Informace Českého institutu pro výzkum závislostí. Paní zástupkyně
informovala o projektu Českého institutu pro výzkum závislostí
„ProGram.cz&ProblemGambling.cz“.
Mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice. Na jednání rady bylo
radními dohodnuto svolat na 7. 5. od 18. hodin mimořádné zasedání
zastupitelstva s bodem jednání – volba starosty MČ Praha-Ďáblice.

64. jednání rady MČ dne 7. 5. 2013
Kontrola úkolů

65. jednání rady MČ dne 15. 5. 2013
Výstavba minihřiště v areálu „U Holců“. Pan Mošnička informoval o tom, že
TJ Ďáblice podala žádost o grant na výstavbu minihřiště na MŠMT. Rada
projednala možné varianty výstavby a možnost finanční spoluúčasti MČ na
tomto projektu, která bude projednána na jednání Finančního výboru.
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Žádost o stanovisko k územnímu řízení. Radě bylo předloženo stanovisko
KVaI k územnímu řízení pro akci „Obecní dům – Ďáblice“ k. ú. Ďáblice pro
zplnomocněného zástupce MČ Praha-Ďáblice paní Karlu Polydorovu. Rada
požaduje k tomuto stanovisku vyjádření architektů A.LT architekti v.o.s.
Žádost o zajištění přístupu na městskou komunikaci. Rada po projednání
nesouhlasí se žádostí pana Mgr. Vasila Kalajdžieva o zajištění přístupu na
městskou komunikaci z parcely p. č. 1379/70 k. ú. Čakovice.
Žádost o výměnu garáže. Paní Ludmila Rosůlková žádá o výměnu garáže v
obecním bytovém domě ul. Ďáblická 161/8 za garáž, která je pronajata
manželům Mikešovým, se kterými je uzavřena platná nájemní smlouva.
Žadatelce není možné vyhovět.
Návrh na řešení reklamace podlahy v pavilonu E Mateřské školy Kučerové
532/26 firmy FANSTAV a.s. byl odložen do doby, kdy bude vybrán nový
pracovník TDI.
Žádost o příspěvek na léčebně rehabilitační pobyt. Rada po projednání
schválila finanční dar ve výši 4000 Kč paní Zdeňce Beranové jako příspěvek
na léčebně rehabilitační pobyt v přírodě pro dceru Jaroslavu Beranovou.
Letní provoz Mateřské školy. Paní zástupkyně podala informaci, že MŠ bude
v době od 15.7. do 23. 8. 2013 z důvodu prázdnin uzavřena.
Žádost o prezentaci. Rada po projednání souhlasí s žádostí pana Boušky,
zástupce majitele pozemku p. č. 594 k. ú. Ďáblice, o prezentaci variant
možné výstavby na tomto pozemku na jednání Zastupitelstva MČ konaného
dne 19. 6. 2013.
Oprava výtluků v ul. Na Blatech. Paní zástupkyně informovala o cenové
nabídce firmy FRASED na opravu výtluků v ulici Na Blatech. Rada požaduje
oslovit další firmy s žádostí o cenovou nabídku.
Sportovní areál TJ Ďáblice – odkup části pozemku pro vybudování zázemí
tréninkového hřiště. Pan Ing. Růžička informoval o schůzce majitelů
pozemku, kde byla konzultována a domluvena konečná verze kupní
smlouvy. Smlouva je připravena k podpisu.
Návrh dodatku č. 1. Paní zástupkyně předložila návrh dodatku č. 1 ke
smlouvě o zhotovení, projednání a provedení dokumentace a projektu
pozemní stavby „Zázemí ďáblického parku“ architektonického ateliéru
Architekti headhand s.r.o. Rada ho po projednání schválila.
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66. jednání rady MČ dne 29. 5. 2013
Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2012. Ing. Křížek předložil
Závěrečný účet schválený Finančním výborem. Rada ho odsouhlasila a
doporučila k projednání na ZMČ dne 19. 6. 2013.
Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2013. RMČ
souhlasí s návrhem předloženým Ing. Křížkem v objemu zvýšení příjmů o
92.300 Kč a výdajů o 92.300 Kč na základě změny dotačních vztahů.
Zastupitelstvu MČ ho doporučuje ke schválení.
Návrh obecně závazné vyhlášky stanovující místa a čas, na kterých lze
provozovat loterie a jiné podobné hry. Rada vzala návrh na vědomí a na
základě doporučení Finančního výboru schválila nulovou toleranci k
provozování výherních hracích automatů a jiných podobných her na území
městské části Praha – Ďáblice.
Žádost o proplacení příspěvku na komunální odpad. Rada nesouhlasí s
návrhem FV s ohledem na nesplňující podmínky žadatelů stanovených
ZMČ.
Směrnice č. 005-06 vymezující zásady pro časové rozlišování nákladů a
výnosů MČ Praha-Ďáblice. Pan tajemník předložil Směrnici č. 005-06, rada ji
vzala na vědomí a souhlasila s jejími úpravami vyplývajícími z doporučení
kontrolní skupiny MHMP.
Žádost o prodloužení nájmu obecního bytu. Rada po projednání schválila
prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt č. 5. ul. U Parkánu 18/9 s paní
Margitou Houdkovou na dobu určitou do 31. 8. 2013.
Žádost o finanční příspěvek spol. FOIBOS. Rada se po projednání rozhodla
nepřipojit se k projektu „Rok lidové architektury“.
Žádost ZO Ďáblice o finanční výpomoc na pořádání výstavy. Rada schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč ZO ČSCHDZ Ďáblice na
podporu její činnosti: zakoupení medailí a pořádání výstavy králíků, holubů
a drůbeže ve dnech 27. – 29. 9. 2013.
Žádost o vyjádření k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1163 v k. ú. Ďáblice.
Rada rozhodla předat žádost k posouzení Komisi výstavby a investic a poté
předložit na veřejném zasedání ZMČ.
Návrh programu 14. veřejného zasedání ZMČ konaného dne 19. 6. 2013.
Rada program projednala a schválila.
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Žádost o prodloužení nájemní smlouvy manželů Mikešových. Rada po
projednání rozhodla vyhlásit záměr pronájmu mezonetového obecního
bytu v ul. Ďáblická č. p. 339/14 obálkovou metodou nejvyšší nabídce
doručené do 12:00 hodin dne 25. 06. 2013 podatelně ÚMČ. Rada zároveň
schválila prodloužení Dohody o ukončení nájmu bytu a finančním
vypořádání ke dni 30. 6. 2013.
Znovuobnovení činnosti ZO ČSOP. Paní zástupkyně informovala radu o
znovuobnovení činnosti Základní organizace 01/68 Českého svazu ochránců
přírody a o žádosti o poskytnutí daru. Rada konstatovala, že přiděluje dary
účelově stávajícím aktivním organizacím.
Pozvánka na „Výrobní výbor“. Paní zástupkyně předložila RMČ pozvánku na
akci “Výrobní výbor”.
Pozvánka na sportovně – společenskou akci. Paní zástupkyně předložila
pozvánku na sportovně – společenskou akci pořádanou MČ Praha – Velká
Chuchle.
Pozvánka na školení. Paní zástupkyně předložila pozvánku na školení k
sestavě návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 a pověřila účastí vedoucí
FIO Miroslavu Koubovou.

67. jednání rady MČ dne 12. 6. 2013
Žádost ředitelky ZŠ o projednání možnosti ukončení smlouvy o provozování
školní jídelny. Rada za účasti paní ředitelky Mgr. Horáčkové projednala
žádost a vzala na vědomí ukončení smlouvy o zajišťování služeb v oblasti
školního stravování a smlouvy o zajišťování služeb v oblasti závodního
stravování se spol. Sodexo – zařízení školního stravování s. r. o. dle příloh ke
dni 30. 6. 2013. Schválila podání návrhu na zápis nového provozovatele
školní jídelny - Základní škola a Mateřská školu U Parkánu 17, Praha 8 –
Ďáblice, do Rejstříku škol a školských zařízení.
Informace ředitelky ZŠ o počtu žáků přijatých do 1. ročníků ZŠ a počtu žáků
přijatých ke studiu na osmiletá gymnázia. Rada vzala na vědomí informaci
paní ředitelky Mgr. Horáčkové.
Rozpočtové opatření č. 2. Rada za přítomnosti vedoucí FIO paní Koubové
projednala návrh rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice

167

na rok 2013, a souhlasí se zvýšením příjmů o 2.600.000 Kč a výdajů o
2.600.000 Kč na základě převodu z fondu hospodářské činnosti. ZMČ
doporučuje jeho schválení.
Žádost o vyjádření k žádosti o byt z března 2011. Žádost paní Jany Grimové
o byt je zařazena do seznamů uchazečů o byt a dále se bude postupovat dle
pravidel bytové politiky.
Informace odboru Zdravotnictví a sociálních služeb MČ Prahy 8 o vyhlášení
grantového řízení. Rada na základě předložené informace pověřuje paní
zástupkyni účastí na jednání výběrové (grantové) komise, které je MČ
členem.
Předání projektové dokumentace. Paní zástupkyně informovala radu o
předání projektové dokumentace projektu pozemní stavby „Zázemí
Ďáblického parku“ architektonickým ateliérem Architekti Headhand s.r.o.
Cenová nabídka na opravu vstupních branek areálu dětského hřiště na
Koníčkově náměstí. Rada souhlasí s předloženou cenovou nabídkou firmy
Kovovýroba Pavel Kohout a pověřuje paní zástupkyni objednáním prací.
Cenová nabídka na opravu autobusové zastávky Květnová. Rada souhlasí s
předloženou cenovou nabídkou firmy Kovovýroba Pavel Kohout a pověřuje
paní zástupkyni objednáním prací.
Cenová nabídka na opravu plynových kampeliček. Rada souhlasí s
předloženou cenovou nabídkou pana Jakubáška a pověřuje paní zástupkyni
objednáním prací.
Informace RŽP o havarijním kácení stromu na dětském hřišti v ul.
Kostelecká. Rada bere na vědomí informaci slečny Vojtové.
Oprava komunikací v Ďáblicích. Paní zástupkyně informovala radu o
opravách jednotlivých komunikací v rámci záruční lhůty.
Vyjádření k přepracované dokumentaci vlivů záměru „Pražský okruh“ na
životní prostředí. Ing. Růžička informoval radu o „Vyjádření k přepracované
dokumentaci vlivů záměru ´Pražský okruh – stavba 510 Satalice –
Běchovice´ na životní prostředí“, které zpracoval a které bylo po konzultaci
s paní zástupkyní odesláno na Ministerstvo životního prostředí.
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68. jednání rady MČ dne 26. 6. 2013
Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku. Rada po projednání
schválila účetní závěrku a hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ U Parkánu 17/11 za rok 2012.
Rozdělení daru 200 tisíc Kč na povodně. Rada na základě pověření ZMČ
rozdělila dar obcím postiženým povodněmi následovně: 50 000 Kč – obec
Křešice, 50 000 Kč – sdružení Camphill České Kopisty, 50 000 Kč – MČ
Zbraslav-Lahovičky, 50 000 – sdružení Člověk v tísni.
Žádost TS Andrea. Rada na základě předložené žádosti souhlasí s uzavřením
dodatku ke smlouvě o nájmu s Tanečním studiem Andrea - kurs Pilátes v
sále Obecního domu do 31. 12. 2013.
Nahlášení porušeného chodníku v ul. U Parkánu. Paní zástupkyně
informovala o zaslání požadavku firmě Elpo kabelové sítě, s.r.o. na opravu
chodníku v ul. U Parkánu v rámci jejích prací a o protokolární předání
konečného stavu chodníků po dokončení úprav.
Návrh na jmenování Ing. Davida Tomance za člena KVI. Rada na základě
návrhu Ing. Taubela jmenovala pana Ing. Davida Tomance členem Komise
výstavby a investic.
Návrhy dopravního značení, zeleň, umístění laviček. Slečna Vojtová
předložila RMČ tři cenové nabídky na nákup a umístění laviček. Rada po
projednání souhlasí s předloženou cenovou nabídkou firmy K-TECH za
celkovou cenu 34.380 Kč (bez DPH).
Ing. Dvořák upozornil na ležící posekanou trávu u dětského hřiště v ul.
Kostelecká. Rada pověřila sl. Vojtovou prověřením situace.
Paní Dohnalová přednesla požadavky Komise životního prostředí a dopravy:
posunutí radaru v ul. Šenovská; obnovení značení přechodu ul. Myslivecká
a Statková; přesunutí kontejnerového stání v ul. K Náměstí. Dále na základě
požadavku KŽPD rada pověřila sl. Vojtovou urgovat údržbu zeleně na
pozemcích MHMP u hvězdárny.
Oznámení o vlhkosti bytu. Rada na základě oznámení R. Tarčáka, U Parkánu
18 rozhodla poslat na místo pana Dytrycha, aby prověřil stav a navrhl
řešení.
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69. jednání rady MČ dne 1. 7. 2013
Žádost o vyhotovení smlouvy. Rada na základě předložené žádosti o
budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro propojení novostavby RD
ul. Čenkovská p.č. 781/2 k.ú. Ďáblice souhlasí s uložením kabelů na
pozemku MČ.
Žádost o prověření pozemku p.č. 373/1 k.ú. Ďáblice. Paní zástupkyně
informovala radu o nemožnosti zřízení parkovacího místa nebo přesunutí
kontejnerů na tříděný odpad. Pan Kovacs na určeném pozemku také nesmí
parkovat.
Žádost o půjčku. Rada na základě žádosti schválila poskytnutí půjčky panu
Štefanu Lukácsovi, bytem Ďáblická 339/14, na překlenutí tíživé životní
situace, ve výši 17.000 Kč. Půjčka bude uhrazena do 31. 12. 2013.
Žádost o přemístění kontejnerů na tříděný odpad z ulice K Náměstí. Rada
na základě žádosti paní Ing. Aleny Marušiakové pověřila RŽP prověřením
situace.
Žádost o projednání nájmu restaurace Květnová. Rada rozhodla předat
žádost pana Miroslava Lomoze k projednání na zasedání Zastupitelstva MČ
dne 18. 9.
Havarijní stav bytového domu. Rada pro projednání souhlasila s opravou
římsy bytového domu v ul. Ďáblická 339/14 firmou TRZAM.
Rozdělení kompetencí členů RMČ. Pan starosta předložil na základě
předchozího projednání konečnou verzi rozdělení kompetencí jednotlivých
členů Rady MČ Praha-Ďáblice. Přítomní radní tuto verzi schválili.
Pan starosta informoval o předání nesouhlasného stanoviska MČ PrahaĎáblice k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1163 v k. ú. Ďáblice Rytířskému
řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
Pan starosta informovat radní o situaci spojené s revitalizací Mratínského
potoka.

70. jednání rady MČ dne 9. 7. 2013
Žádost o vyjádření k řízení o vydání rozhodnutí. Pan starosta předložil radě
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Polyfunkční pozemní stavba
ZÁZEMÍ ĎÁBLICKÉHO PARKU na parcelách č. 1223, 1224/1, 1224/2
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katastrální území Praha - Ďáblice". Rada dokumentaci schválila v
předložené podobě a se záměrem souhlasí.
Dodatek č. 1 pojistné smlouvy. Rada schválila uzavření dodatku č. 1 k
pojistné smlouvě č. 8055159710 uzavřené na pojištění majetku MČ Praha
Ďáblice s ČSOB Pojišťovnou, a. s.
Vyjasnění vlastnických vztahů k pozemkům v k.ú. Ďáblice. Pan starosta
seznámil RMČ s návrhem společnosti SHAGGA, spol. s r. o. ve věci vyjasnění
vlastnictví k pozemkům p. č. 1548/118 a 1580/21 formou odkoupení nebo
směny a k možnosti odkoupení pozemků p. č. 1548/150 a 1548/151. Rada
rozhodla, že žádost bude předložena na zářijovém zasedání ZMČ a vyzvala
zároveň k doplnění žádosti o upřesňující informace, jaké záměry s
uvedenými pozemky předpokládají.
Žádost Jiřiny Růžičkové o řešení stavu bytu. Pan starosta seznámil radu se
zápisem z kontroly bytu provedené na žádost nájemkyně bytu č. 6 ul.
Legionářů č. p. 88/51. Rada některé úpravy schválila.
Stav obsazení bytu č. 13. Rada konstatovala, že nebyla doručena žádná
nabídka na obsazení bytu č. 13 ul. Ďáblická 339/14.
Informace o přípravě Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy. Pan
starosta informoval o předpokládaném harmonogramu přípravy
Metropolitního plánu, o potřebě předat úvodní návrh „charakteru městské
části“ na URM v průběhu září 2013.
Sodexo s r.o. - žádost o zrevidování rozhodnutí. Pan starosta seznámil radu
se žádostí Sodexo, spol. s r. o. o zrevidování rozhodnutí k ukončení smluv o
zajišťování služeb v oblasti školního stravování. Rada potvrdila své
stanovisko z 12. 6. 2013.
Ukončení smlouvy o partnerství. Rada vzala na vědomí vyjmutí projektu
„eGovernment
v
Praze“
z
Operačního
programu
PrahaKonkurenceschopnost (OPPK), znění dohody o ukončení smlouvy o
partnerství a znění dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce předložené
odborem informatiky MHMP.
Dodatek č. 1 k smlouvě s Telefonica Czech Republic, a.s. Pan tajemník
seznámil radu s návrhem na úpravu tarifů mobilních telefonů v souvislosti s
novou cenovou politikou Telefonica Czech Republic, a.s. Rada schválila
uzavření dodatku č. 1 na dobu dvou let.
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Žádost ředitelky ZŠ. Pan radní Dvořák informoval o žádosti ředitelky ZŠ
zajistit rozšíření chlapeckého WC v 1. patře ZŠ z důvodu nárůstu počtu
žáku. Rada přijala rozhodnutí zavázat se k zajištění této rekonstrukce z
prostředků MČ.

71. jednání rady MČ dne 15. 7. 2013
Žádost o poskytnutí finančního daru. Rada na základě žádosti Centra
Sovička, o. s. schválila dar ve výši 5000 Kč na konání zábavného dne pro
děti a jejich rodiče dne 24. 8. 2013.
Zahájení veřejné diskuze k územnímu plánu. Rada na základě informací a
článku pana starosty z Ďáblického zpravodaje rozhodla zahájit veřejnou
diskuzi k novému územnímu plánu (Metropolitní plán HLMP) a vyzývá
občany k podávání návrhů změn a připomínek k územnímu plánu. Příjem
připomínek – kancelář starosty MČ. Veřejná beseda - 12. 9. 2013 od 18.30
hod. v sále ZŠ U Parkánu 17. Zveřejnění na stránkách MČ Praha-Ďáblice, na
informačních tabulích MČ a v rozhlase.
Podněty k údržbě bytových domů. Pan starosta předložil přehled
nedostatků bytových domů MČ. Rada rozhodla předat tento přehled Ing.
Dytrychovi.
Správa Ďáblického hřbitova. Rada pověřila pana tajemníka řešením správy
Ďáblického hřbitova.
Žádost o vydání stanoviska vlastníka dotčeného pozemku k projektu. Rada
po projednání předběžně souhlasí s umístěním navrhovaného opatření
„Studie proveditelnosti: Mratínský potok – Eliminace povodňových průtoků
přírodě blízkým způsobem“ na pozemcích ve vlastnictví MČ Praha-Ďáblice.
Zpráva o stavu mostu v ul. U Červeného mlýnku. Pan tajemník radu
informoval, že na základě společného šetření s Ing. Dytrychem není třeba
pro normální provoz dělat žádná opatření.
Ekospol a.s. – obnova jednání. Pan starosta radu informoval o jednání se
zástupci společnosti Ekospol a.s. konaného dne 11. 7. 2013.
Opravy v Mateřské škole. Ing. Dvořák informoval o požadovaných
stavebních úpravách vedením MŠ. Přesný soupis bude radě zaslán písemně
paní ředitelkou.
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72. jednání rady MČ dne 7. 8. 2013
Žádost o vyplacení příspěvku SDH Ďáblice. Rada na základě žádosti a po
projednání schválila dar ve výši 10000 Kč na činnost dětského oddílu
mladých hasičů SDH Ďáblice dle schváleného rozpočtu 2013.
Cenový propočet na akci „Obecní dům a radnice MČ Praha-Ďáblice“. Paní
zástupkyně předložila radě cenovou nabídku firmy Jindřich JANSA na
vypracování cenového propočtu akce „Obecní dům Ďáblice“. RMČ s
nabídkou souhlasila.
Podpis licenční smlouvy na akci „Pálení čarodějnic“. Rada po projednání
odsouhlasila návrh licenční smlouvy o veřejném provozování na akci „Pálení
čarodějnic“ Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním,
o.s.
Žádost manželů Mikešových o ukončení nájmu garáže. Rada odsouhlasila
žádost manželů Mikešových o ukončení nájmu garáže v ul. Ďáblická 161 k
31. 7. 2013.
Vyjádření Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Paní zástupkyně seznámila radu s
kladným stanoviskem ÚR HLMP k záměru „Cyklostezka a rekonstrukce
chodníku k hvězdárně v MČ Praha-Ďáblice“. Dále sdělila, že stavba
cyklostezky bude vyžadovat územní a stavební řízení, rekonstrukce
chodníku ke hvězdárně stavební povolení. Rada na základě předložených
informací rozhodla požádat firmu Pro-consult s.r.o. o vypracování
projektové dokumentace stavby ve stupni dokumentace pro výběr
zhotovitele a kontrolního rozpočtu investora.
Investiční požadavky MČ pro návrh rozpočtu. Rada na základě žádosti
odboru rozpočtu MHMP projednala a schválila přehled investičních
požadavků dlouhodobého výhledu.
Vyjádření k vyhodnocení koncepce. Rada souhlasí s finální verzí vyjádření
MČ Praha-Ďáblice k Vyhodnocení koncepce „Dopravní sektorové strategie
2. fáze“
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73. jednání dne 19. 8. 2013
Nabídka k odprodeji podílů pozemků paní Blanky Čáslavské. Rada rozhodla
nabídku předat Komisi výstavby a investic s žádostí o projednání návrhu
případného odkupu za symbolickou cenu.
Žádost o souhlas. Žádost pana Ing. Davida Tomance s provedením úpravy
směrné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy z OB-B na OB-C
na pozemku p. č. 1646/7, k. ú. Ďáblice bude předložena ZMČ na zářijovém
zasedání.
Žádost o prodloužení zavírací doby v restauraci Battistova cihelna. Rada po
projednání nesouhlasí s žádostí pana Jana Průši.
Žádost o snížení nejvyšší povolené rychlosti v ul. Ďáblická a instalace
účinného omezovače rychlosti. Rada rozhodla zaslat žádost pana MUDr.
Tomáše Kneifla na odbor dopravy Prahy 8 s vyjádřením KVI.
Žádost o rychlou a účinnou pomoc při ochraně soukromého majetku
v Myslivecké ulici. Žádost manželů Plodkových byla předána panu Ing.
Dytrychovi k posouzení .
Reklamace podlahy v MŠ. RMČ se seznámila se zprávou Ing. Josefa
Dytrycha (TDI) k reklamaci podlahy MŠ Kučerové 532/26 - nástavba
pavilonu E. Podklady k reklamačnímu řízení byly předány AK Balcar ke
kontrole.
Návrh rozpočtového opatření č. 3 2013. Rada rozpočtové opatření schválila
a předloží ho na nejbližším ZMČ.
Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí. Návrh smlouvy
na akci „Nákupní středisko Praha – Březiněves spol. STUDIO AM s.r.o. bude
předložen na nejbližším zasedání ZMČ.
Žádost o povolení výstavy. Rada bere na vědomí informaci o konání výstavy
ZO ČSCH dne 26. – 29. 9. 2013.
Pozvánka na setkání se zástupci městských částí MHMP. Pan starosta
předal pozvánku paní Dohnalové pro Komisi životního prostředí a dopravy.
Informace pro zastupitele a veřejnost na webu MČ. Paní Dohnalová
opakovaně požádala, aby na webových stránkách MČ Praha – Ďáblice byly
kromě usnesení rady dostupné i všechny přílohy k usnesením.
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74. jednání dne 2. a 9. 9. 2013
Žádosti o prodloužení nájemních smluv. Rada po projednání schválila
prodloužení nájemní smlouvy: na obecní byt č. 16 v ul. Ďáblická 161/8 paní
Evě Javůrkové na dobu do 30. 9. 2014; na obecní byt v ul. U Parkánu 18/9
paní Margitě Houdkové na dobu do 31. 10. 2013; na nebytové prostory
Obecního domu, Ke Kinu 159/7, Mateřskému klubu na dobu do 31. 5. 2014;
na nebytové prostory Obecního domu, Ke Kinu 159/7, Taneční škole HIT na
dobu neurčitou od 26. 9. 2013; změnu doby nájmu nebytových prostor
Obecního domu, Ke Kinu 159/7, paní Tatjaně Dohnalové na dobu ve středu
od 16. – 17. hodin.
Cenová nabídka na čištění uličních vpustí. Paní zástupkyně předložila tři
nabídky na čištění vpustí. Rada vybrala nabídku firmy PVK, a.s. ve výši 210,Kč (bez DPH) za jeden kus.
Žádost o podpis. Rada na základě předložené žádosti souhlasí s uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí k Souhlasu se zřízením sjezdu z komunikace a
Smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení přípojek a inženýrských sítí
pana Ing. Michala Drozda.
Venkovní posilovna. Pan Janek předložil návrh venkovní posilovny na hřišti
„U Holců“. Rada po projednání schválila návrh smlouvy o dílo s firmou
COLMEX.
Metropolitní plán Prahy. Rada souhlasí s nabídkou arch. studia Architekti
Headhand s.r.o. za cenu do 30.000,- Kč (bez DPH) za studii 1. fáze
připomínek: urbanistický charakter městské části - obecná rozvaha území.
Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2013. Rada rozpočtové opatření
schválila a předloží ho na nejbližším ZMČ.
Podnět na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy. Rada projednala podnět
předložený společností SHAGGA, s.r.o. na pořízení změny ÚP SÚ hl. m.
Prahy pro pozemky parc. č. 1026/3, 1026/10-11, 1548/1, 1548/11,
1548/13, 1548/104, 1548/106-109, 1548/112, 1548/117-118, 1548/137,
1548/151-153 v k. ú. Ďáblice a parc. č. 1235/17 v k. ú. Dolní Chabry a
pověřila pana starostu zajištěním prezentace a projednání projektu
„Koňská louka Ďáblice“ na jednání Zastupitelstva MČ i
předložením projektu spoluobčanům Ďáblic.
Demolice restaurace U krále Holce. Rada předala projektovou dokumentaci
Ing. Dytrychovi (TDI), aby připravil výzvu k odstranění stavby.
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Žádost SDH Ďáblice. SDH Ďáblice předložilo radě žádost o umístění nápisu
(Hasiči Ďáblice) na fasádu budovy hasičské zbrojnice. SDH Ďáblice zajistí a
uhradí práce s tímto spojené. Rada po projednání souhlasí s žádostí.
Vyhodnocení údržby zeleně. Projednání bodu bylo přeloženo na následující
jednání rady vzhledem k nepřítomnosti sl. Vojtové.
Oznámení zahájení stavebního řízení. Paní zástupkyně informovala radní, že
proběhne stavební řízení s místním šetřením ve věci „Stavební úpravy a
organizace dopravy příjezdové komunikace k ZŠ U Parkánu“. RMČ rozhodla
objednat dle předložené nabídky aktualizaci dokumentace pro stavební
povolení „Parkoviště u ZŠ U Parkánu 17“ u firmy Pro-consult, s.r.o. ve výši
11.858,- Kč (s DPH).

75. jednání dne 23. 9. 2013
Návrh na vyřazení PC z majetku MČ. Rada na základě informací pana
tajemníka rozhodla zbylé PC vyřadit, oslovit účastníky počítačového kurzu
pro seniory, zda by někdo neměl o vyřazené PC zájem.
Pronájem garáže. Na základě vyhlášeného záměru rada schválila pronájem
garáže v ul. Ďáblická 161 panu Tomášovi Kužmovi za cenu 500,- Kč/měsíc.
Výběrové řízení na zimní údržbu komunikací. Rada pověřila RŽP aktualizovat
zadání k výběrovému řízení na zimní údržbu komunikací Ďáblice.
Výstavba minihřiště „U Holců“. Na základě zpracování projektové
dokumentace byla zpracována výzva k zaslání nabídek na výstavbu
minihřiště.
Rekonstrukce chodníku ke Hvězdárně. Rada se seznámila s projektovou
dokumentací „Rekonstrukce chodníku ke Hvězdárně“.
Výkaz prací MP. Rada na základě seznámení se s výkazem prací Městské
policie za červenec a srpen 2013 žádá prověřit její činnost. Z předložené
zprávy vyplývá: podezření z nečinnosti, neznalost terénů.
Novostavba Obecního domu a radnice MČ Praha-Ďáblice. Rada přijala
informaci o zahájení územního řízení a na základě předběžného jednání
s příslušnými úřady souhlasí s objednáním projektové dokumentace ke
stavebnímu řízení v souladu se Smlouvou o zhotovení, projednání a
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provedení dokumentace a projektu pozemní stavby s architektonickým
ateliérem A.LT Architekti v.o.s.
Výherní hrací přístroje. Pan Janek předložil návrh na revokaci usnesení č.
287/13/RMČ. Rada s ní po projednání nesouhlasí.

76. jednání dne 30. 9. 2013
Žádost o souhlas. Rada po projednání souhlasí s pořádáním akce „Vodácký
přespolní běh v Ďáblickém háji“ dne 17. 11. 2013 na základě žádosti oddílu
vodního slalomu VŠTJ Technika Praha.
Dodatek č. 6. Rada schválila dodatek č. 6 k licenční smlouvě se spol. Gepro,
spol. s r.o..
Smlouva o výpůjčce techniky. Rada schválila smlouvu o výpůjčce hasičské
techniky SH ČMS SDH Ďáblice na dobu neurčitou.
Cenová nabídka na opravu bytu. Rada byla seznámena s cenovou nabídkou
na opravu obecního bytu v ul. Legionářů 88/51 (nájemník p. Karel Batelka)
od firmy Pražská energetika, a.s. Rada s nabídkou souhlasí za předpokladu,
že zahrnuje opravu i okolních bytů.
Dodatek č. 1. Rada schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s panem Ing.
Tomášem Kužmou, který upravuje celkovou výměru bytu.
Rozpočtové opatření č. 5. Rada schválila návrh rozpočtového opatření č. 5 k
rozpočtu MČ na rok 2013 a doplnila jej o převod prostředků ve výši
60.000,- Kč na opravu radarů z investiční kapitoly dopravy – přechody.
Oprava poškozených komunikací a chodníků. Paní zástupkyně informovala
o kontrole komunikací a chodníků v Ďáblicích a o rozsahu poškození. Byly
osloveny 3 firmy, cenovou nabídku předložila pouze firma DePa s.r.o. Rada
souhlasí s objednáním oprav.
Žádost o výpověď nájemní smlouvy. Rada pro projednání souhlasí s
výpovědí smlouvy ze dne 22. 6. 2012 uzavřenou mezi MČ Praha-Ďáblice,
společností SHAGGA s.r.o. a panem Bc. Ondřejem Bačinou. Výpovědní lhůta
činí 1 rok a počíná běžet dnem 1. října 2013.
Dopravní opatření. Obnovení značení přechodu ul. Myslivecká a Statková bude řešeno v rámci místního šetření. Oprava radarů v ul. Šenovská a ul.
Ďáblická - rada souhlasí s opravami radarů v obou ulicích. Žádost občanů o
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zrušení značky „klidová zóna“ v ul. Na kopci - bude řešeno v rámci místního
šetření. Reklamace zpomalovacích čoček v ul. Legionářů - reklamovat u
firmy ADOZ Praha – dopravní značení, s.r.o..
Oprava plynového zásobníku teplé vody. Rada na základě předložených
podkladů souhlasí s cenovou nabídkou na opravu plynového zásobníku
teplé vody v objektu MŠ, Kučerové 532/26 ve výši 49.350,- Kč (bez DPH) a
požaduje objednat.
Žádost o snížení nájmu Restaurace Květnová. Žádost pana Miroslava
Lomoze byla předána Zastupitelstvem MČ k řešení Radě, která potvrzuje
zájem a připravenost jednat o ekonomické situaci restaurace v případě
zájmu provozovatele.
Zřízení věcného břemene. Rada schválila uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na inženýrské sítě vedené pozemkem
p. č. 65/1 v k. ú. Ďáblice za úplatu v celkové výši 30.000 Kč za tři výkopy.
Opravy dětských hřišť. Paní zástupkyně informovala o nahlášených
poruchách herních prvků na dětských hřištích, rada souhlasí s provedením
oprav firmou Prolemax v hodnotě 11.410 Kč (bez DPH).
Informace k činnosti Výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice. Ing. Dvořák
radu informoval o stížnosti na plyny unikající se skládky. Výbor bude
stížnost řešit.

77. jednání dne 14. a 21. 10. 2013
Podněty na změny Územního plánu. Rada po projednání vzala na vědomí
zprávu starosty MČ Praha-Ďáblice o způsobu vypořádání žádosti pana Karla
Vacka a pana Pavla Zemánka o změnu Územního plánu.
Argumentace – spor MČ Praha-Ďáblice a společnosti A.S.A. spol. s r.o. Rada
projednala znění memoranda a souhlasí s ním. Dále rozhodla, že se
nebudou v Ďáblickém zpravodaji uveřejňovat komentáře k probíhajícímu
soudnímu procesu.
Metropolitní plán, charakter MČ Praha-Ďáblice. Rada po projednání vzala
na vědomí koncepci rozvoje MČ Praha-Ďáblice tak, jak byla prezentována
veřejnosti dne 17. 10. 2013 a jak byla předložena starostou na jednání Rady
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MČ dne 21. 10. 2013. Současně souhlasí s obsahem dokumentu „Úvodní
rozvaha o charakteru MČ Praha-Ďáblice“.
Cenová nabídka na vybavení kanceláře sekretariátu starosty. Rada souhlasí
s nabídkou firmy COMPO Praha s.r.o. ve výši 26.086 Kč (s DPH).
Termínovaný vklad MČ Praha-Ďáblice 2013/2014. Rada schválila
prodloužení smlouvy o termínovaném vkladu ke vkladovému účtu mezi J&T
bankou a MČ Praha-Ďáblice za účelem zhodnocení rezervních finančních
prostředků uložením na termínovaný vklad.
Cenová nabídka na opravu. Rada vybrala cenovou nabídku firmy APOKLEM,
s.r.o. ve výši 44.740 Kč (s DPH) na opravu střechy nad ordinací MUDr. Auzké
v Obecním domě.
Souhlas MČ Praha-Ďáblice s uplatněním žádostí o dotaci. Rada po
projednání souhlasí s navrhovanými žádostmi TJ Ďáblice o dotaci v rámci
Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na území hl. m.
Prahy na rok 2014 – program rekonstrukce a modernizace sportovišť.
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Rada schválila prodloužení nájemní
smlouvy na obecní byt v ul. U Parkánu 18/9 paní Margitě Houdkové na
dobu do 31. 1. 2014.
Cenová nabídka na opravu pantů hřbitovních vrat. Paní zástupkyně
předložila cenovou nabídku na opravu pantů hřbitovních vrat na Ďáblickém
hřbitově od pana Vítězslava Stoklasy ve výši 10.900 Kč (bez DPH), rada ji
odsouhlasila.
Žádost PRO Ďáblice o.s. Rada souhlasí s mimořádným bezplatným
pronájmem suterénu v Obecním domě, ul. Ke Kinu 159, pro konání
veřejného setkání Občanského sdružení PRO Ďáblice o.s. dne 23. 10. 2013
od 19.00 hod.
Návrh smlouvy o poskytování právních služeb. Rada po projednání souhlasí
s uzavření smlouvy o poskytování právních služeb a odměně advokáta s
advokátní kanceláří Vyskočil, Krošlák a spol..
Oznámení územního řízení a řízení o povolení výjimky z OTPP. Paní
zástupkyně informovala o zahájení územního řízení na stavbu Obecní dům
Ďáblice.
Návrh obecně závazné vyhlášky. Rada se rozhodla nevyjadřovat k návrhu
obecně závazné vyhlášky „O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném
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prostranství na území hlavního města Prahy“, vzhledem ke skutečnosti, že
na území Ďáblic nejsou vhodná prostranství k volnému venčení psů.
Žádost o pokácení stromu. Rada nesouhlasí s žádostí paní Jany Černé o
pokácení stromu v ul. Zákupská x Hřenská, ale požaduje posoudit možnost
odborného prořezání stromu. Dále nechá v rámci oprav komunikací firmou
DePa s.r.o. opravit chodník u domu žadatelky.
Žádost o zvýšení bezpečnosti a úpravu prostranství. Paní Dohnalová ve
spolupráci s RŽP předložila návrh Komise ŽPaD na alternativní řešení situace
v ulici U Parkánu před kaplí, a to na základě vlastních zkušeností a
připomínek občanů. Rada doporučila, aby komise připravila nákres situace,
aby bylo možné dále o navrhovaných úpravách jednat.
Žádost Komise ŽPaD o zajištění nápravy v péči o ochranný pás u skládky.
Paní Dohnalová informovala o špatném stavu zeleně v ochranném pásu u
skládky směsného odpadu v Ďáblicích a požádala, aby se RŽP tímto
problémem zabýval.

78. jednání dne 4. 11. 2013
Výběrové řízení na zimní údržbu komunikací Ďáblice. Rada zrušila výběrové
řízení na službu „Zimní údržba na komunikacích MČ Praha Ďáblice 2013 –
2014“ a vyhlásila nové s termínem do 20. 11. 2013.
Výstavba minihřiště „U Holců“. Rada vzala na vědomí průběh realizace
společného projektu MČ a TJ Ďáblice s názvem „Minihřiště s UMT III.
generace“, byla informována o výsledku výběrového řízení, které vyhrála
firma PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s..
Žádost PS Rozmarýn o pronájem prostor. Rada schválila pronájem
suterénních nebytových prostor (bývalá knihovna) v Obecním domě na
dobu neurčitou, k provozování výchovné, vzdělávací a charitativní činnosti
pro děti a mládež.
Oprava střechy nad ordinací MUDr. Auzké. Rada vybrala cenovou nabídku
firmy APOKLEM, s.r.o., která při opravě střechy zjistila další nedostatky.
Zateplení budovy ZŠ a SK Ďáblice. Rada souhlasí s uzavřením Mandátní
smlouvy na zajištění podání žádosti o dotaci na zateplení obvodových zdí
vč. stropu a výměnu některých oken u budovy ZŠ U Parkánu 17 a zateplení
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obvodových zdí vč. stropu, výměnu oken, tepelné čerpadlo a rozvody tepla
u budovy sportovního areálu SK Ďáblice.
Příprava dokumentace pro stavební povolení. Rada za účasti Ing. arch Lacka
a Ing. Křížka projednala návrh projektu v rámci přípravy dokumentace a
dále projednala návrhy materiálů, které by měly být použity při realizaci
stavby „Obecní dům Ďáblice“.

79. jednání dne 11. 11. 2013
Návrh dohody o spolupráci. Rada projednala a souhlasí s návrhem smlouvy
mezi Sdružením taoistického tai chi v ČR a MČ Praha-Ďáblice.
Návrh kolektivní smlouvy. Radě byl předložen návrh kolektivní smlouvy na
rok 2014. Je nutné prověřit změny přednesené panem tajemníkem a poté
se rada bude smlouvou opět zabývat.
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Rada na základě žádosti pana
Štefana Lukácse souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na obecní byt v
ul. Ďáblická 339/14.
Návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Rada schvaluje smlouvu mezi MČ
Praha-Ďáblice a ÖMV ČR, s.r.o o budoucí kupní smlouvě kompresorové
stanice tlakové kanalizace.
Žádost společnosti ELTODO EG, a.s.. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy s
právem provést stavbu na pozemku ve svěřené správě MČ Praha-Ďáblice.
Žádost ZAVOS s.r.o.. Rada na základě žádosti společnosti ZAVOS s.r.o. a
stanoviska KVI vydala souhlasné stanovisko ke stavbě č. 0133 TV Ďáblice,
etapa 0002, Komunikace - 2. část.
Volební řád. Rada po projednání schválila Volební řád Školské rady ZŠ.
Zajištění vraku vozidla. Rada vyslovila nespokojenost s nekonáním referátu
ŽP ÚMČ ve věci předejití vzniku možných ekologických škod v důsledku
pomalého postupu Policie v rámci šetření požáru dvou osobních
automobilů v ul. Poděbradova. Rada požaduje okamžité zajištění místa
havárie.
Žádost o úpravu parkovací plochy. Rada projednala žádost nájemníků
obecních bytů v ul. Ďáblická 161/8 a souhlasí s úpravou parkovací plochy a
se zařazením této úpravy do rozpočtu MČ roku 2014.
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Příspěvek za svoz komunálního odpadu za rok 2013. Rada po projednání
schválila úhradu příspěvku ve výši poplatkové povinnosti na 2. pololetí 2013
bezhotovostním převodem z rozpočtu MČ přímo správci poplatku dle
seznamu odsouhlaseného správcem poplatku (MHMP).
Žádost o přidělení urnové schránky na starém hřbitově. Rada vyhověla
žádosti paní Škrabákové o přidělení urnové schránky k uložení uren rodičů,
kteří byli dlouholetými obyvateli Ďáblic.
Žádost o vyjasnění vlastnických vztahů. Pan Chotěborský je spoluvlastníkem
pozemku parc. č. 371/3 k.ú. Ďáblice a žádá, aby MČ před prodejem
pozemků parc.č. 1548/150 a 1548/151 k.ú. Ďáblice zatížil tyto pozemky
věcným břemenem trvalého příjezdu k pozemku parc. č. 371/3 k.ú. Ďáblice.

80. jednání dne 20. 11. 2013
Výběrové řízení na zimní údržbu komunikací Ďáblice. Rada po projednání
na základě výběrového řízení rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na „Zimní
údržbu komunikací MČ Praha – Ďáblice 2013 - 2014“ s firmou Pražské
služby a.s.

81. jednání dne 25. 11. 2013
Žádost o pronájem pozemku. Rada schválila prodloužení pronájmu
pozemku parc. č. 587/56 a garáže paní Zdeňce Kovářové za stejných
podmínek jako v předcházejícím období, a to do 31. 12. 2014.
Žádost o zakoupení požadovaných zařízení. Rada na základě požadavku
paní Churáčkové schválila koupi přídavného zařízení k sněžné fréze,
univerzální adaptér pro připojení radlice na stávající frézu v ceně 1 390,- Kč
a sněhovou radlici šíře 0,80 m v ceně 2 690,- Kč.
Žádost o výměnu podlahy. Rada souhlasí s žádostí o opravu vodovodního
potrubí a s výměnou podlahové krytiny v bytě p Lukácse, Ďáblická 339.
Poskytnutí finančních darů. Pan starosta a paní zástupkyně připraví návrhy
na odměny pro členy komisí a výborů a pro další občany vykonávající
činnost pro MČ Praha-Ďáblice.
Dále rada po projednání schválila poskytnutí finančních darů:
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- 15 000 Kč Pionýrské skupině Rozmarýn na podporu její činnosti;
- 30 000 Kč HS Ďáblík na nákup nástrojů, stojanů a kancelářských potřeb;
- 7 000 Kč Rytířskému řádu Křížovníků s červenou hvězdou na provoz kaple
Nejsvětější trojice a sv. Václava Praha – Ďáblice;
- 15 600 Kč Centru Sovička, o.s. na podporu jeho činnosti.
Rozpracované investice. Paní Koubová předložila návrh FV k přehledu
rozpracovaných investic MČ z let 2005 – 2009.
Demografická studie. Pan starosta seznámil radu s návrhem opatření a
příprav potřebných k žádosti MČ o investiční dotace Prahy na přístavbu ZŠ.
Rada schválila navrhovaný postup a objednání potřebné demografické
studie.
Studie přístavby ZŠ. Pan starosta seznámil radu s návrhem opatření a
příprav potřebných k žádosti MČ o investiční dotace Prahy na přístavbu ZŠ.
Rada rozhodla vyzvat 3 architektonické ateliery k podání nabídky na
zpracování projektových prací „Dostavba základní školy v Ďáblicích“, v
rozsahu: 1) příprava zakázky a architekt. Studie, 2) dokumentace pro
územní řízení.
Návrh programu VZ ZMČ 11. 12. 2013. Konečný návrh programu bude
schválen na příštím jednání rady.
Kontrolní řád MČ. Rada projednala stávající znění KŘ a vznesla řadu dílčích
poznámek a připomínek.
Využití pozemku - hřiště. Rada po projednání rozhodla vytvořit na zbývající
části pozemku (parc. č. 1729/527 k.ú. Ďáblice) otevřenou zatravněnou
plochu pro využití volného času veřejností. Základní údržba plochy (sekání
trávy) bude zajištěna ve spolupráci s TJ Ďáblice.
Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice. Rada požaduje po panu
tajemníkovi předložit na příštím jednání opravené podklady do příštího
jednání.
Vyhlášení výběrových řízení. Rada pověřila Ing. Dytrycha přípravou
podkladů pro vyhlášení VŘ na stavbu „Cesta ke hvězdárně“ v rozsahu
vyhlášeného výběrového řízení v říjnu 2013 a vyhlášení výběrového řízení
na stavbu „Organizace dopravy u Základní školy“.
Žádost MČ Praha-Ďáblice o prodloužení nájemní smlouvy. Rada pověřila
paní zástupkyni jednáním se společností Eltodo Citelum o prodloužení
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nájemní smlouvy VO č. 807154 ul. Šenovská, č. 11/S/06 od 1. 1. 2014 na
dobu neurčitou.
Výzva k zajištění havarijního stavu opěrné zdi. Rada pověřila paní
zástupkyni jednáním s majitelem panem Vladislavem Jiříkem o zajištění
havarijního stavu opěrné zdi jeho pozemku Květnová 517.
Pronájem restaurace Květnová. Pan starosta informoval radu, že pan
Miroslav Lomoz zahájil jednání o výši nájmu restaurace Květnová 598. Dále
rada požaduje prověřit, zda v suterénu objektu restaurace neproběhly
stavební úpravy bez vědomí vlastníka - MČ Ďáblice.
Kontrola bytů MČ Praha-Ďáblice. Rada požaduje kontrolu stavu společných
prostor a bytů v obecních domech: Legionářů 88/51 a U Parkánu 18/9.
Oprava podlahy v modrém pavilonu MŠ. Pan Dvořák informoval radu o
nezbytnosti opravit podlahu v jedné třídě v modrém pavilonu MŠ během
vánočních prázdnin. V důsledku pronikání vlhkosti z podloží dochází ke
vzdouvání podkladních vrstev podlah a odlupování stěrek provedených v
roce 2010. Tím dochází k poškozování nově položených pochozích vrstev
podlah provedených v rámci úprav třídy v roce 2012 a ohrožování
bezpečnosti zejména dětí při pohybu ve třídě. Rada odsouhlasila objednání
prací u firmy J.B. Stakon.
Informace o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 1 ZÚR. Pan starosta radu
informoval o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního
rozvoje hl. m. Prahy. Rada pověřila starostu objednáním zpracování
připomínek MČ Praha-Ďáblice.

82. jednání dne 2. 12. 2013
Informace Ing. arch. Hlaváčka. Rada byla seznámena s postupem přípravy
projektové dokumentace k stavebnímu povolení stavby „Zázemí Ďáblického
parku“.
Neoprávněné užívání pozemku. AK Balcar doporučila další postup ve věci
neoprávněného užívání pozemku parc. č. 273/2 k.ú. Ďáblice panem Pášou.
Rada po projednání rozhodla řešit další postup s odborem evidence, správy
a využití majetku MHMP.
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Rozpočtové opatření. Rada souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č. 6
k rozpočtu MČ na rok 2013 v objemu zvýšení příjmů o 642.900 Kč a výdajů
o 642.900 Kč na základě změny dotačních vztahů.
Rozpočtové provizorium na rok 2014. Rada po projednání souhlasí s
hospodařením MČ po 1. 1. 2014 v rámci rozpočtového provizoria do
schválení rozpočtu na 2014 a doporučuje ho ke schválení zastupitelstvu
MČ.
Příspěvky za provoz skládky. Rada doporučila ponechat celkovou částku
kompenzačního příspěvku za provoz skládky ve stejné výši jako v loňském
roce. Rada starostovi uložila předložit tento bod ke schválení na
prosincovém ZMČ.
Návrh A.LT ARCHITEKTI v.o.s. Rada byla seznámena s projektovou
dokumentací návrhů půdorysu prostor pro Českou poštu a.s. v Obecním
domě ve dvou variantách a pověřila starostu dalším jednáním s ČP a.s.
ohledně podmínek budoucí nájemní smlouvy.
Vyjasnění vlastnických vztahů. Pan starosta radu informoval o společném
jednání mezi MČ a zástupci společnosti Koňská louka s.r.o. (dříve Shagga
s.r.o.). Rada po projednání souhlasí s dohodou odložit vyjasnění
vlastnických vztahů k pozemkům ležícím v zájmovém území projektu
Koňská louka Ďáblice. Vyřešení majetkoprávních otázek a uzavření
budoucích smluv bude provedeno po nabytí právní moci územního
rozhodnutí, protože v té době bude dostatečně známa specifikace a rozsah
projektu, tj. informace nutné k uzavření budoucích smluv.
MČ Praha 8 - „parkovací zóny“. Pan starosta informoval o usnesení Rady
MČ Praha 8 k návrhu řešení statické dopravy Karlína, Libně-střed a okolí
stanice metra Kobylisy v Praze 8.
Žaloba společnosti .A.S.A., s r.o. Pan starosta informoval radu o aktuálním
stavu probíhajícího soudního řízení mezi společností A.S.A., spol. s r.o. o
zaplacení částky 6.179.650 Kč s příslušenstvím pro bezdůvodné obohacení
ze strany MČ Praha-Ďáblice.
Úprava louky před hvězdárnou. Radě byla na základě návrhu Komise ŽPaD a
ve spolupráci s RŽP předložena cenová nabídka firmy Covenant zahrady a
parky, s.r.o. na úpravu louky před hvězdárnou ve výši 60.120 Kč s DPH.
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83. jednání dne 16. 12. 2013
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt. Nájemní smlouva pana
Batelky, Legionářů 88/51, bude zatím prodloužena jen do 31. 1. 2014.
Podmínkou pro případné další prodloužení nájmu je osazení řádného
trvalého bytového elektroměru pro panem Batelkou užívaný nájemní byt,
včetně uhrazení všech s tím souvisejících poplatků.
Žádost o prodloužení nájmu na byt. Paní zástupkyně informovala o žádosti
paní Martiny Abbou o prodloužení nájemní smlouvy bytu U Parkánu 18/9.
Rada prodloužení nájemní smlouvy do 31. 3. 2014 schválila.
Žádost o řešení situace na dětských hřištích. Paní zástupkyně informovala o
stížnosti MUDr. Terezy Benešové na nepořádek a hluk na dětském hřišti v
ulici U Prefy. Rada požádá Městskou policii a Policii ČR o zpřísnění kontrol v
této lokalitě.
Personální změny ve vedení JPO a SDH Ďáblice. Na valné hromadě byl do
funkce Starosty SDH zvolen pan Filip Mareš a do funkce Velitele pan Pavel
Krejčí. Rada vzala tuto informaci na vědomí. Pan starosta Ing. Miloš Růžička
jmenuje pana Pavla Krejčího do funkce velitele JPO SDH Ďáblice k termínu
1. 1. 2014 v souladu s ustanovením § 68, odst. 1, zákona č.133/1985 Sb., o
požární ochraně.
Finance od SDH Hovorčovice. Rada byla informována, že na účet MČ stále
ještě nebyly doručeny finanční prostředky od SDH Hovorčovice.
Revokace usnesení č. 378/13/RMČ. Dle přání ZMČ rada schválila nový text
bodu I.
Ukončení právní pomoci AK Balcar. Pan starosta informoval o ukončení
právní pomoci AK Balcar ve věci reklamace stavby MŠ - růžový pavilon.
Rozpočtové opatření. Rada po projednání schválila rozpočtové opatření č. 7
k rozpočtu MČ na rok 2013. Dále byl v tomto bodě projednán a schválen
návrh vedoucí FIO na odpisové plány PO a MČ.
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Rada schválila žádost tanečního
studia Andrea o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a
navýšení počtu lekcí.
Informace o jednání. Paní zástupkyně informovala o jednání mezi TSK hl. m.
Prahy a MČ Praha-Ďáblice, ve věci projednání stanoviska odboru dopravy
ÚMČ Prahy 8 k navrženým dopravním opatřením MČ Praha-Ďáblice.
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84. jednání dne 20. 12. 2013
Rozpočtové opatření č. 8. Rada po projednání schválila rozpočtové opatření
č. 8 k rozpočtu MČ na rok 2013 v objemu zvýšení příjmů o 300 600 Kč a
výdajů o 300 600 Kč na základě změny dotačních vztahů.
Rozpočtové opatření č. 9. Rada po projednání schválila rozpočtové opatření
č. 9 k rozpočtu MČ na rok 2013.

Zastupitelstvo městské části Praha-Ďáblice

11. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice se uskutečnilo ve třech
termínech.
20. března bylo mimo jiné projednáno:
Spor o vlastnictví pozemku mezi naší MČ a panem Josefem Pášou.
Zastupitelé souhlasili s prověřením všech možností odprodeje.
Návrh rozpočtu na rok 2013. Po projednání a připomínkách byl
jednomyslně schválen.
Návrh dohody o ukončení nájmu a finančním vypořádání s manželi
Mikešovými. Byl schválen postup majetkoprávního vypořádání s investory
půdní vestavby v čp. 339, ul. Ďáblická s tím, že MČ odkoupí zůstatkovou
hodnotu vybudovaného půdního bytu v č. 13, vypočítanou podle platné
dříve uzavřené smlouvy mezi ÚMČ a manželi Mikešovými.
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Návrh rozpočtu VHČ na rok 2013. Schválen všemi zastupiteli.
Odvolání rady MČ Praha-Ďáblice. Tajné hlasování dopadlo takto:
- odvolání pana Ing. Miloše Růžičky z funkce starosty – pro 9, proti 6
- odvolání paní Zdeňky Fišmistrové z funkce zást. starosty - pro 7, proti 8
- odvolání pana Ing. Tomáše Dvořáka z funkce radního – pro 9, proti 6
Inventarizace majetku a závazků. Zastupitelstvo schválilo zprávu hlavní
inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha-Ďáblice k
31. 12. 2012 a pověřilo vedoucí finančního odboru pokračovat ve vymáhání
pohledávek v souladu s platnými právními předpisy.
Návrh smlouvy o zhotovení, projednání a provedení dokumentace a
projektu. Zastupitelé projednali a schválili návrh smlouvy o zhotovení,
projednání a provedení dokumentace a projektu pozemní stavby
“Novostavba Obecního domu a radnice MČ Praha-Ďáblice”
architektonického ateliéru A.LT. Architekti v.o.s.
3. dubna zasedání ZMČ pokračovalo, za velké účasti občanů. Po bouřlivém
začátku se zastupitelé, kteří na minulém, přerušeném zasedání, odvolali
vedení obce, vyjádřili k důvodům, proč tak učinili. Šlo především o
nedostatečné podklady na jednání ZMČ, neřešení problémů mezi
samosprávou a úřadem MČ, neřešení situace s doobsazením rady MČ a
následné rozdělení kompetencí radních, problematika školy, nedodržování
zákonů, střet zájmů, rozpor s plánovanou stavební akcí „Radnice“.
Dovolba rady MČ Praha-Ďáblice dle jednotlivých návrhů:
- Ing. Tomáš Dvořák – pro 5, zdržel se 10
- Ing. Miloš Růžička - pro 8, zdržel se 7
- Ing. Pavel Niebauer - pro 10, zdržel se 5
- Mgr. Markéta Bouzková - pro 11, zdržel se 4
- PhDr. Vladimír Novotný - pro 10, zdržel se 5
- Bc. Marcel Janek - pro 7, proti 2, zdržel se 6
Rada městské části je tedy sestavena z těchto členů: Mgr. Markéta
Bouzková, Zdeňka Fišmistrová, Ing. Pavel Niebauer, PhDr. Vladimír
Novotný, Ing. Miloš Růžička.
Sportovní areál TJ Ďáblice - odkup části pozemku pro vybudování zázemí
tréninkového hřiště.
Zastupitelstvo po projednání jednomyslně schválilo koupi pozemku p.č.
1729/527 o výměře 3591 m2, který vznikl oddělením z pozemku p. č.
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1729/70 v k. ú. Ďáblice, za cenu stanovenou dohodou ve výši 2.843.252 Kč.
Zároveň pověřilo radu MČ k projednání všech právních náležitostí
souvisejících s odkupem výše uvedeného pozemku a úhradou kupní ceny.
Vymezení plochy náměstí. Pan Ing. Růžička představil přítomným dílčí
urbanistickou studii vymezující nové centrum Ďáblic jako územně plánovací
podklad pro zpracovatele Metropolitního územního plánu. ZMČ ji po
projednání schválilo a pověřilo zástupce starosty zasláním a projednáním
tohoto dokumentu s příslušnými odbory a zpracovatelem nového
Metropolitního územního plánu.
10. dubna se konala třetí část 11. ZMČ:
Volba předsedy Kontrolního výboru. Byla přesunuta na další zasedání ZMČ.
Aktualizace organizačního řádu úřadu MČ Praha-Ďáblice. Zastupitelstvo ji
vzalo na vědomí.
Návrh plánovací smlouvy s firmou Spiritex a.s. Rada MČ byla pověřena k
informování firmy Spiritex a.s. o neplatnosti uzavřené smlouvy a zároveň k
projednání nové plánovací smlouvy mezi MČ Praha-Ďáblice a firmou
Spiritex a.s. o podmínkách vybudování, provozu a údržbě veřejné dopravní
a technické infrastruktury v nově navrhované obytné zóně „NAD STATKEM“
v Praze – Ďáblicích a k jejímu předložení na následujícím zastupitelstvu MČ.
Návrh na zrušení Výboru pro kontrolu skládky v k. ú. Ďáblice. Zastupitelé po
projednání tohoto bodu a ukončení veřejné rozpravy nepřijali návrh
usnesení.
Ing. Růžička informoval přítomné o:
- činnosti Svazu městských částí hl. města Praha
- skutečnosti, že MČ podala připomínky ke zpracování 2. úplné aktualizace
Územně analytických podkladů hl. města Praha
- 2 variantách projektu vybudování nového „zázemí parku“ v rámci Etapy I.
- problematice kapacity Základní školy
- rozhodnutí Rady MČ pokračovat ve spolupráci s ČSOB pojišťovnou a o
uzavření nové Pojistné smlouvy na pojištění majetku MČ Praha-Ďáblice
V závěru zasedání vystoupilo v rámci diskuse několik ďáblických občanů.
Sdělili svůj názor na odvolání starosty a podpořili ho, zajímali se o termín
volby nového starosty MČ, přidali žádost o včasné představení případných
kandidátů na post starosty a prezentování jejich vizí.
-red- (ĎZ 04/2013)
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Starosta ing. Miloš Růžička byl nečekaně odvolán
20. března se naši zastupitelé sešli na veřejném zasedání v sále ZŠ U
Parkánu. Nejdůležitějším bodem mělo být schválení rozpočtu na rok 2013.
Původně navržený program nabyl o tři nové body.
Zastupitelé projednávali a následně obvykle velkou většinou schvalovali
jednotlivé body programu, tak jak je připravila dosavadní rada (starosta M.
Růžička, zástupkyně starosty Z. Fišmistrová a radní T. Dvořák). Schválen byl
tak mimo jiné předložený rozpočet MČ Ďáblice na letošní rok (předkladatel
M. Křížek), inventarizace obecního majetku, dar TJ Ďáblice i pokračování s
přípravou záměru výstavby tzv. projektu „Ďáblické náměstí“. Z výsledků
konkrétních hlasování bylo zřejmé, že práce dosavadního vedení Ďáblic byla
zastupiteli akceptována.
Překvapivý byl konečný výsledek zasedání zastupitelstva. V rámci přidaných
bodů programu totiž došlo k hlasování o odvolání vedení MČ Ďáblice. Po
diskusi v plénu i na chodbách se zastupitelé dohodli vyslovit důvěru
každému ze stávajících tří členů rady zvlášť. Devět zastupitelů z patnácti se
rozhodlo odvolat dva členy rady, resp. starostu M. Růžičku a radního T.
Dvořáka. Nadpoloviční počet hlasů (8), tedy důvěru zastupitelstva získala
jen radní Zdeňka Fišmistrová, která se tím do příštího zasedání stala
nejvyšší představitelkou obce.
Odvolat radní, respektive starostu, je právem zastupitelů, minimálně
zarážející ale bylo, že většina zastupitelů schválila návrh pana Janka ukončit
debatu o důvodech odvolání a neumožnit tak fakticky, aby se odvolaný
radní a starosta k nastalé situaci vyjádřili.
Ve 23 hodin byla schůze přerušena.
Hlasování zastupitelů dne 20. 3. 2013
(pro – proti – zdržel se)
Dohoda o ukončení nájmu - Mikešovi
13 – 0 – 2
Rozpočet 2013
15 – 0 – 0
Dar TJ Ďáblice
14 – 0 – 1
Rozpočet VHČ 2013
15 – 0 – 0
Odvolání rady MČ Ďáblice
9–6–0
Inventarizace majetku
15 – 0 – 0
Smlouva s A.LT Architekti
8–7–0
Pokračování bylo svoláno na 3. dubna. Nejen díky iniciativě paní Šťastné
tentokrát sál školy praskal ve švech. Občanů zajímajících se o odvolání
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starosty ing. Růžičky bylo tolik, že postávali či posedávali i na chodbě.
Nejprve bylo navrženo, aby se jednotliví zastupitelé vyjádřili k důvodům
odvolání. Toto neprošlo v poměru 5:10. Poté si zastupitelé překvapivě
schválili téměř totéž (nebylo totiž zcela jasné, o čem vlastně hlasují, neboť
při přesouvání bodů podpořili návrh občanů) – sdělení, jak a proč hlasovali
při odvolávání radních dne 20. 3. Po apelu několika občanů bylo v podstatě
řečeno, že důvodem odvolání rady byly chyby či nedostatečné podklady pro
zasedání zastupitelstva, nefunkční rada a její manažerská selhání, nefunkční
kontrolní výbor, střet zájmů, zneužívání moci, neinformovanost o dění v
základní škole i výběrovém řízení o stavbě radnice, veřejně probírané
problémy týkající se tajemníka ÚMČ.
Několik občanů vystoupilo se svými dotazy, připomínkami i chválou
bývalého starosty. Nicméně po návrhu jeho znovuzvolení neprošlo, jiný
kandidát navržen nebyl, tak se zastupitelé rozhodli volbu starosty odložit a
zvolit novou radu městské části.
Hlasování proběhlo takto:
(pro – proti – zdržel se)
Ing. Dvořák
5 – 0 – 10
Ing. Růžička
8–0–7
Ing. Niebauer
10 – 0 – 5
Mgr. Bouzková
11 – 0 – 4
PhDr. Novotný
10 – 0 – 5
Bc. Janek
7–2–6
V případě, že by starostou byl zvolen někdo mimo radu, mohl by některý
radní odstoupit nebo být odvolán.
Členy nově zvolené rady MČ Praha-Ďáblice tedy jsou:
Mgr. Markéta Bouzková (SNK - Ďáblice pro nás všechny)
Zdeňka Fišmistrová (SNK - Ďáblice občanům)
Ing. Pavel Niebauer (SNK - Vaše volba - Ďáblice!)
PhDr. Vladimír Novotný (ODS)
Ing. Miloš Růžička (Starostové a nezávislí)
Než bylo zasedání opět přerušeno ve 23 hodin, byli zastupitelé seznámeni s
návrhem vymezení centra Ďáblic a následně schválili odkup části pozemku
pro dokončení stavby fotbalového hřiště s umělým povrchem.
11. veřejné zasedání zastupitelstva bude pokračovat 10. dubna 2013.
-red- (ĎZ 04/2013)
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Jednání zastupitelstva očima občanů
Z jednání zastupitelstva ve středu 20. března jsem odcházela naplněna
smíšenými pocity. Přišla jsem, abych byla přítomna jednání o rozpočtu a o
projektu náměstí. Poté, co byl do programu dodatečně a nečekaně zařazen
návrh na odvolání rady zastupitelstva, mi bylo jasné, že právě tento bod
bude tím nejzávažnějším. Ze stručného ústního zdůvodnění předkladatele
návrhu na odvolání rady vyplynulo, že někteří zastupitelé mají vůči práci
rady řadu vážných výhrad. Čekala jsem tedy, že se tento kritický postoj
promítne již do jednání o jednotlivých bodech programu, a že budu
svědkem kritiky na adresu těch, kteří body k jednání připravili. Proto mě
překvapila věcnost diskuse, z níž vyplynulo, že naprostá většina zastupitelů
nemá k předloženým materiálům větší výhrady. Vznesené připomínky měly
většinou marginální charakter a většina bodů byla schválena v podobě, v níž
byla navržena. Poněkud delší diskusi jsem zaznamenala u návrhu rozpočtu,
ale i ten byl po připomínkách a dílčích doplněních schválen. Za kvalitní
spolupráci při přípravě rozpočtu zastupitelé pochválili vedoucí finančního
odboru.
Dělná atmosféra doznala změny v okamžiku, kdy přišel na pořad jednání
zmíněný návrh na odvolání rady. Návrh byl panem Novotným zdůvodněn
především dlouhodobým nízkým počtem členů rady, nefunkčním
kontrolním výborem a neutěšenou situací v základní škole. Ocenila jsem, že
hned na počátku jednání o tomto bodě byla dotázána veřejnost, zda má
k návrhu nějaké otázky či připomínky. Paní Tranová a paní Stroblová, které
se přihlásily do diskuse, požadovaly konkrétní zdůvodnění návrhu na
odvolání rady. Odpovědi, které se jim dostaly, byly poměrně vágní. V této
části diskuse též zaznělo obvinění členů rady z možného korupčního
jednání z úst pana Sobotky. V reakci si vzal slovo zastupitel Křížek, který
takové obvinění kategoricky odmítl. Současně vyslovil názor, že situace ve
škole, která prochází zásadní reorganizací, není nijak kritická. Očekávala
jsem, že po otázkách veřejnosti bude otevřena diskuse zastupitelů. K mému
velkému překvapení však ve chvíli, kdy zastupitel Novotný ještě dokončoval
odpověď na otázky veřejnosti, zastupitel Janek vznesl návrh na neprodlené
ukončení diskuse a hlasování o návrhu. Nevím, zda si většina přítomných
zastupitelů byla vědoma absurdnosti situace, která nastala. Diskuse
volených zástupců měla skončit ještě předtím, než byla otevřena. Nakonec
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sice ke kratší výměně názorů mezi zastupiteli došlo, nicméně snaha ze
strany pana Janka nepřipustit v této věci diskusi byla evidentní a z pohledu
občana skandální. Samotný návrh na ukončení „diskuse“ sice byl v souladu
s jednacím řádem, jeho načasování a naléhavost, s níž byl prezentován,
však svědčil o tom, že zastupiteli Jankovi nejde o pojmenování problému
natož pak o hledání odpovědného řešení. Na nezodpovědnost, s níž byl
návrh na odvolání rady předložen, a s níž bylo opakovaně prosazováno
okamžité hlasování, v krátké a poněkud chaotické diskusi, která
následovala, opakovaně poukázal starosta Růžička. Mezi konkrétněji
formulované výhrady, které během této diskuse přeci jen zazněly, patřila
kauza údajného střetu zájmů, v němž má figurovat radní Dvořák, který
městské části pomáhá s reklamacemi nekvalitně provedených starších
stavebních prací, či se zadáváním a přebíráním prací nových.
K jednoznačnějšímu závěru v tomto bodě zastupitelé nedošli. Diskuse byla
příliš krátká a útržkovitá. Nedozvěděla jsem se nic bližšího o tom, jakou
povahu má údajné ignorování zpráv kontrolního výboru ze strany rady,
naopak překvapivě, vzhledem k povaze a předmětu diskuse, vyznělo
vyjádření předkladatele návrhu na odvolání rady, který připustil, že rada
zastupitelstvu předkládá kvalitně připravené podklady a že tedy pracuje
dobře. V jednu chvíli se mi dokonce zdálo, že se zastupitelé shodnou na
tom, že je nezbytné nedostatky jasně pojmenovat a napravit. Tato šance
však zůstala nevyužita. Zatímco starosta navrhoval pokračovat v diskusi,
většina zastupitelů se přiklonila k názoru, že je na čase přistoupit
k hlasování. Výsledkem bylo odvolání starosty a radního Dvořáka. Jistě
bychom měli respektovat rozhodnutí těch, které jsme si zvolili za svoje
zastupitele. Neubránila jsem se ale dojmu, že jsem svědkem okamžiku, kdy
zastupitelé „trestají“ ty ze svého středu, kteří až dosud s velkým nasazením
pracovali pro naši městskou část. Pan Novotný opakovaně prohlásil, že
odvolání navrhuje, neboť mu jednací řád nenabízí jiný způsob, jímž by radě
vyslal důrazné varování. V této souvislosti hovořil o 14denní lhůtě, během
níž může rada zjednat nápravu. Nejsem si jista, zda odvolání právě pro toto
v zásadě správné řešení vytvořilo ten nejlepší prostor.
Troufla bych si odhadnout, že smíšené pocity z jednání jsem měla nejen já,
ale též mnozí ze zastupitelů. Podobně jako většinu bodů, které předcházely
odvolání rady, zastupitelé schválili též pokračování projektových prací na
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architektonickém řešení ďáblického náměstí. Tento bod přišel na pořad
jednání až po odvolání rady. Vnímám to jako znamení toho, že většina
našich zastupitelů přeci jen hledá konsenzus prostřednictvím věcné diskuse
a společné práce a je schopna překonávat možné vzájemné osobní
antipatie.
Lucie Andršová (ĎZ 04/2013)

Odbouchli nám starostu a dalšího radního, pane rado. Bez varování, jak
prašivé psy…
Nevolil jsem je, jelikož jsem je neznal a o místní politiku jsem se podrobněji
nezajímal. Při množství vlastních starostí jsem intuitivně důvěřoval těm,
kteří to chtěli dělat. Moji důvěru a úctu si pan starosta Růžička a radní pan
Dvořák získali tím, co pro obec dělají, i tím, jak to dělají.
To, že byli odvoláni zastupitelstvem obce v poměru hlasů 9:6 bez tomu
předcházející písemné výtky nedostatků, poskytnutí lhůty na případnou
obhajobu a nápravu vytknutých nedostatků, jak se to ve slušné a
kultivované společnosti sluší a patří, mě vedlo lépe se zorientovat ve
věcech veřejných.
Z komunikace s těmi, které jsem volil, jsem pochopil, že v obci jsou tři
skupiny zastupitelů, pět kolem odstoupeného radního pana Novotného,
čtyři kolem bývalé paní starostky Ševčíkové a šest kolem pana Růžičky. Při
vytváření vlastního úsudku dávám přednost veřejně dostupným zdrojům
před zdrojem “jpp” (jedna paní povídala). Proto jsem si prolistoval na
internetu Ďáblický zpravodaj a z něj jsem se dostal na stránky místní
pobočky ODS. Snažil jsem se pochopit, co současní radní a vedení obce
dělají a co podle zastupitelů dělají špatně.
Pochopil jsem, že pan Růžička a radní Dvořák jsou dobrý terč, když za nás,
občany Ďáblic, nesou svoji kůži na trh při
• zásadovém postoji vůči společnosti A.S.A. a jejímu ochránci magistrátu
• houževnatém postoji vůči dálničnímu obchvatu přes Ďáblice
• zásadovém postoji vůči nedodržení smlouvy developera EKOSPOL
• uvážlivém postoji vůči skokovému nárůstu obce prostřednictvím
netransparentního projektu Ďáblická rezidence
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• uvážlivém a zásadovém postoji při personálních změnách ve státní správě
• odstraňování nedostatků a vad na objektech ve vlastnictví obce
• uvážlivém a vytrvalém postoji při zvelebování obce (Ďáblické náměstí, …)
• a dalších okruzích (senioři, junioři, sport, handicapovaní, …)
Výhrady pocházely z jednoho zdroje. Při čerpání informací z tohoto zdroje
jsem měl pocit, že často uvádí nepravdy a polopravdy a výtky aplikovatelné
v první řadě na kritika samotného. Rétorika zdroje se neliší od té z před čtyř
let. Jen osoby a obsazení jsou jiné. V případě A.S.A. mám pocit, že kritik
přešel na druhou stranu barikády a asi není sám.
Osobně si nemyslím, že zubař, který bydlí v našem domě a dělá i
domovního důvěrníka, mi musí spravovat zuby zadarmo. Proto nemám
problém, když radní Dvořák dělá pro obec odborné práce na vedlejšák.
Sami jsme si při stavbě našeho domu platili 10.000 Kč měsíčně za stavební
dozor. A šlo o jeden objekt, obec jich má několik. Těch 53.284 Kč za rok
2012 (nebo za celé funkční období?) je směšná almužna. Že to dělá radní
poctivě, mě přesvědčily související články v Ďáblickém zpravodaji.
Zamýšlím se nad tím, jestli to, co mi z uvedených zdrojů vyplynulo, není
náhodou ona šikana, o které nedávno psal její autor v Ďáblickém
zpravodaji.
Chtěl bych na závěr poprosit aspoň dva z devíti střelců, aby přehodnotili
svůj čin na veřejném zasedání obce dne 20. 3. 2013 a svůj postup uvedli do
mezí slušné a kultivované společnosti.
Důvěřuji bývalé p. starostce, která tu šikanu osobně zažila, a věřím i
zoologickému guru a nadšenému “ĎÁBLÍKovi” panu doktoru Smrčkovi.
Prosím, dejte se i vy na stranu konstrukce, otočte se zády k představitelům
ďáblické destrukce.
Radimír Rexa, občan (ĎZ 04/2013)

Využívám nabídky k diskuzi o škádlení zastupitelů
Jako čtenářka v prababičkovském věku mne články dost zaujaly svou
zarputilostí. Prosím ale, aby mnou oslovení zůstali shovívaví, protože o nich
nemám jiné informace, nežli ty zveřejněné.
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Vážení zastupitelé, dovolím si vám zdůraznit, že právě vy můžete nechat v
Ďáblicích nesmazatelnou stopu, až se na stěně nového multifunkčního
domu objeví zakladatelská deska s poděkováním a jmény zastupitelů
tohoto období. Všechno, co teď děláte dobrého pro obec, bude určitě
časem zapomenuto, ale tato budova bude stát trvale a s tím zůstane trvalá i
hrdost vašich potomků na to, že jste její stavbu prosadili a zahájili její
realizaci.
Pane starosto, vám bude patřit největší dík za to, že jste motorem projektu
centra Ďáblic, které obci vždy chybělo. Podle mne jste vybrali dobře,
úměrně k finančním možnostem. Nezbývají někde zbytečně peníze v
evropských fondech či jinde? Jen to náměstí vlastně nebude, dokud bude
uprostřed strašit ta barabizna o velikosti 184 m2, obklopená obecními
pozemky a bude tam dál dělat ostudu občanům Ďáblic. Protože, jak píšete
na webu, jste v kontaktu s vlastníky pozemků a nemovitostí v celém
rozvojovém území, nějak to řešte, jinak zbyde jen ten plácek a ne náměstí.
Pokud jde o nespokojenost a diskuzi zastupitelů ve zpravodaji nad jejich
obecnou činností, došlo, podle mne, k velkému pochybení, když radnice
podepsala s Ing. Dvořákem dohodu o pracovní činnosti. Právně je sice vše v
pořádku, ale v případě morálního hodnocení jste určitě naštval velkou část
občanů. Třeba jste ušetřili pár korun, ale iniciativa tímto směrem se nesetká
nikdy u občanů s pochopením. Nezbývá teď nic jiného, nežli to rychle řešit.
Problém, který se objevil ve zpravodaji, týkající se pana tajemníka a
zastupitelů, se mi zdá dost marginální. Občany nezajímá, kdo je tajemníkem
a tajemníka nemusejí zajímat občané. Vše je v moci starosty. Myslím, že mu
nic nemůže bránit ve vyhlášení výběrového řízení na tuto funkci a třeba se
najde lepší tajemník, třeba ne. Vždyť starosta jmenuje a odvolává tajemníka
úřadu po předchozím souhlasu ředitele Magistrátu. Vše je tedy o
argumentech.
Pokud jde o členy rady, není dobrou vizitkou jejich současný počet. Tady
rozhodně fungují kompromisy, jinak by to mohlo skončit ostudou.
Pane Ing. Dvořáku, můžete být dobrým odborníkem ve stavebnictví. Já bych
vám jen doporučila nezískávat z obecních peněz víc, nežli zastupitelům,
případně radním, za jejich řádnou práci pro obec náleží. Posuzujte projekty,
kontrolujte stavby a dodavatele, ale dělat to i jako vedlejšák, je nemravné.
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Posuzovat pak práci jiných zastupitelů, je tím pádem krajně neslušné (viz
váš text ve zpravodaji k panu Novotnému).
Pane PhDr. Novotný, tak trochu s vámi cítím, když opozice odráží
vaší, mnohdy i oprávněnou kritiku (tedy z mého pohledu). Máte smůlu, že
jste se svou stranou stále v opozici a to zanechává stopy na vaší duši.
Přitom to nevypadá, že by se to v příštích volbách mělo nějak výrazně
změnit, spíš naopak. Snad by to chtělo založit nějaké nové hnutí, např. pro,
za krásné, budoucí, perspektivní atd. Ďáblice nebo založit pobočku strany
našeho nového pana prezidenta, nežli vás někdo předběhne. Myslím, že
jste velmi zdatný odborník na humanitní a společenské vědy, což mi nejde
dohromady s tím, že byste posuzoval radní s použitím sprostých slov (dle pí
Stroblové). Víte, v demokracii je zásada, že rozhoduje většina a pokud máte
jiný názor nežli většina, je třeba se podřídit. Že nepodpoříte při hlasování o
výdajích v roce 2013 výdaje na tzv. špatné projekty, je vaše právo. Co je
špatné a co dobré je relativní. Mně se třeba projekt líbí, vám ne. Kdo má
pravdu? A vidíte, stejně by se mohlo vaše jméno ocitnout na pamětní desce
uvnitř radnice, protože určitě chcete pro obec to nejlepší, ale bez dostatku
peněz už to třeba lepší být ani nemůže.
Závěrem bych chtěla popřát Ďáblickému zpravodaji barevnější formát,
zajímavý obsah a na titulní straně originální barevný znak Ďáblic. Čím více
příspěvků oponentů radnice bude obsahovat, tím lépe pro dobro obce a
texty bez cenzury by měly být samozřejmostí.
Jana Svobodová (ĎZ 04/2013)

Starosta Ďáblic byl odvolán
Sedmým rokem se zúčastňuji zásadních zasedání zastupitelstva. Byla jsem i
na veřejném zasedání konaném 20. března 2013. Do programu jednání,
mimo předem vytvořený plán, bylo zařazeno odvolání rady zastupitelstva.
Nespokojenost některých zastupitelů s prací rady a starosty dosáhla té
míry, že přistoupili k tomuto kroku. Hlavními argumenty bylo údajné
nedodržování zákonů, rezignace členů rady a členů kontrolního výboru a
včasné neposílení těchto orgánů novými členy. Zastupitelé též dali najevo
svoji nespokojenost se způsobem komunikace mezi starostou a lidmi, kteří
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se chtějí podílet na chodu obce. Návrh na hlasování podal ústně zastupitel
Novotný, autor kritických článků na adresu vedení MČ uveřejněných v
posledních číslech Ďáblického zpravodaje.
Starosta Miloš Růžička a radní Tomáš Dvořák byli odvoláni, ve funkci byla
ponechána jen paní Fišmistrová, zástupkyně starosty. Odvolání inicioval pan
Novotný, nespokojení zastupitelé mu k tomuto kroku dali svoji důvěru. Je
pro mne obtížně pochopitelné, proč někteří zastupitelé tolerují nízkou
kulturu projevu pana Novotného či mu dokonce promíjejí zavádějící či lživá
sdělení, a současně jsou tak kritičtí vůči panu Růžičkovi. Starosta není
hrubián, že jeho řeč je možná někdy složitá, málo srozumitelná. Údajně též
není nejlepším manažerem.
Jak jsem již zmínila, pan Novotný nepředložil žádný seznam údajných
nezákonností doplněný výčtem případných ekonomických ztrát. Občany by
jistě takový materiál zajímal, pan Novotný by jej měl vypracovat a seznámit
s ním občany. Vyjádření starosty a dalších členů rady byla přerušena na
žádost bývalého člena kontrolního výboru pana Janka. Dle zákona na to měl
právo, z pohledu lidského takové neomalené ukončení diskuse chápu jako
účelový tah.
Na jednání zastupitelstva také vystoupil bývalý kronikář, pan Sobotka.
Členku rady zastupitelstva paní Dohnalovou nařknul z provozování
„mafiánské personální politiky“. Své nařčení opřel o rozhovor, který paní
Dohnalová poskytla Ďáblickému zpravodaji, který však nic, z čeho pan
Sobotka paní Dohnalovou viní, neobsahuje.
Nedostatečná či nedokonalá komunikace starosty s některými členy
zastupitelstva je jistě problém. Je to však problém stěžejní? Mnohem
závažnější je podezření z nedodržování zákonů či z mafiánských praktik.
Jako vážná obvinění však musí být řádně doložena.
Mám za to, že pan Růžička by měl nechat provést kontrolu účtů. Též by
bylo vhodné udělat inventuru plnění volebního programu a předložit výčet
akcí, které spolu s odvolanou radou realizoval. Bude pak zajímavé porovnat
výsledky práce pana Růžičky a jeho předchůdců. Od roku 2006 se zajímám
o chod radnice a mohu odpovědně prohlásit, že práce pana Růžičky na
koncepčním rozvoji obce, jeho péče o majetek obce, zájem o krajinu či o
ochranu obyvatel před negativními vlivy na životní prostředí je
nesrovnatelně lepší než práce bývalé starostky, paní Ševčíkové. Zastupitelé,
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kteří byli v zastupitelstvu za obou jmenovaných starostů, to však nejspíš vidí
jinak.
Budeme tedy mít nového starostu. Vy, občané Ďáblic, kteří sedíte v teple u
obrazovek, přijmete volbu zastupitelů, jejichž práci a názory se
neobtěžujete poznat na vlastní oči a uši. Některé opravdu neuslyšíte, ani
kdybyste se na zasedání zastupitelstva vypravili, nijak se totiž neprojevují.
Možná, že si ani neujasnili, kdo pracuje pro blaho obce, možná, že si
neujasnili, kdo rozeštvává lidi.
Milada Stroblová (ĎZ 04/2013)

Pokračování 11. zasedání zastupitelstva dne 3. dubna 2013
Úvodní část zasedání zastupitelstva probíhala ve zjitřené atmosféře. Mnoho
přítomných občanů dávalo najevo svoji nespokojenost s tím, že se
zastupitelé zdráhají veřejně hovořit o důvodech, které je vedly k tomu, že
na jednání zastupitelstva dne 20. března v tajné volbě odvolali starostu Ing.
Růžičku a radního Ing. Dvořáka. Vypjatá atmosféra se poněkud zklidnila
poté, když si vzal slovo zastupitel Ing. Niebauer a uvedl, proč on osobně
hlasoval pro odvolání. Jeho příkladu posléze následovali i ostatní
zastupitelé. Mnohé z uváděných argumentů byly věcnými výhradami,
znepokojující však byla míra osobní nevraživosti vůči odvolaným radním,
která z vyjádření některých zastupitelů zaznívala.
Z vystoupení občanů vyplynulo, že by chtěli znát nejen důvody, které
zastupitele vedly k odvolání dvou členů rady, kteří v posledních volbách
obdrželi největší počet hlasů, ale že by je zajímalo i to, jaký přístup k
problémům, na jejichž řešení odvolaní radní pracovali, zaujmou ti, kteří je
nahradí. Odpověď na tuto otázku zůstali zastupitelé občanům dlužni. Je
škoda, že před volbou ani po ní nebyl dán prostor k tomu, aby zastupitelé,
ať již jako kandidáti či jako nově zvolení radní, seznámili přítomné se svými
záměry a prioritami.
Věcnost a poklid, v němž probíhala nominace kandidátů i vlastní volba,
zřetelně kontrastovaly s atmosférou bezradnosti a tápání, které
poznamenaly „hledání dobrovolníků“ na místa radních, které volbě
bezprostředně předcházelo. Uvědomili si snad kandidující zastupitelé a
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jejich podporovatelé, že je na čase převzít odpovědnost za situaci, kterou
způsobili? Nebo si uvědomili, že čas již pokročil a že je třeba zvolit radními
ty, na nichž se již předem dohodli? Myslím si, že skutečnému stavu věcí je
blíže druhá možnost. Pokud bych chtěl hledat v jednání zastupitelů něco
pozitivního, pak bych vyzdvihl, že přeci jen uvažují o budoucnosti. Až jejich
další kroky však naznačí, zda jim jde více o budoucnost vlastní či o
budoucnost Ďáblic.
Dušan Andrš (ĎZ 04/2013)

Dopis pro zastupitele MČ a všechny, které zajímá dění v obci…
Dne 3. 4. 2013 jsem se zúčastnila veřejného zasedání v naší obci. Po třech
hodinách jsem odcházela s pocity trapnosti, neférovosti a zklamáním, že
praktiky z vysoké politiky se přesunuly i do naší malebné obce. Když jsem
šla k volbám do zastupitelstva obce, patřila jsem k těm, kteří si přáli změnu
ve vedení obce. Mnozí z vás, kteří jste se podíleli na odvolání starosty
Miloše Růžičky, jste dostali můj hlas. Já jsem poprvé po 24 letech od
revoluce měla starostu, kterému na 100% důvěřuji. Ne, že bude bezchybný,
ale že bude pracovat s nejčistšími úmysly pro blaho obce a občanů. A
doufala jsem, že ostatní zástupci obce mu budou s jeho prací pomáhat.
Místo toho jste mu začali okopávat kotníky. Je snadné hledat chyby na práci
druhého, těžké je tu práci vykonávat. Náhle jste dojemně zajedno se
zástupci bývalého vedení úřadu, proti kterým jste před volbami bojovali.
Velmi mě překvapila vaše neochota sdělit občanům důvody odvolání
starosty. Ale pak jsem pochopila, proč. Všechny vámi vyjmenované jsou
totiž řešitelné, či nepodstatné. Několik z vás se zmínilo o nespokojenosti s
vedením školy. Ale novou ředitelku přece nevybíral pan starosta, ale
fundovaná výběrová komise. Nikdo také nesdělil důvody, proč chce část
učitelského sboru odejít. Paní Ševčíkové bych ráda připomněla, že když byla
jmenována do funkce bývalá paní ředitelka školy, v tehdejším učitelském
sboru také nepanovalo nadšení, a když byla sloučena škola se školkou pod
jedno vedení, odešlo ze školky několik dětmi po léta oblíbených učitelek.
Možná je nová paní ředitelka až příliš velký manažer, možná že svými
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manažerskými kvalitami příliš utlumila ty lidské. Ale to přesně jste vyčítali
panu Růžičkovi, že nemá manažerské schopnosti. Já ovšem více oceňuji ty
lidské. Panu Růžičkovi přeji, aby se nenechal odradit od další práce pro
obec, brzy budou nové volby.
Jana Ouředníčková, 47 let v Ďáblicích (ĎZ 04/2013)

Občan typu „starosta“: ohrožený druh
Lidé se z pohledu vhodnosti k vykonávání své životní profese dělí na dvě
základní skupiny. Typ „zaměstnanec“ se logicky snaží uspokojit základní
potřeby svého zaměstnavatele, očekává za to stabilitu ve formě jistého
zdroje příjmů a alespoň základní sociální jistoty. Druhý typ - „podnikatel“ je člověk, který je ochoten podstupovat větší rizika v zájmu dosažení co
nejvyššího zisku, přičemž by měl operovat v rámci mantinelů daných
společenským klimatem a zákony, které jsou však v tomto ohledu více
rozvolněné a úplný „recept na morálku“ nezaručují. Který z těchto dvou
základních typů má být předurčen pro roli starosty? Troufám si říci, že ani
jeden. Mělo by se jednat o člověka „třetího typu“, který je ochoten stavět
zájem celku nad své vlastní zájmy, ať už ekonomické či osobní. Člověka,
který v sobě zahrnuje to morálně nejlepší z obou zmíněných typů. Zatímco
u „podnikatele“ reálně hrozí, že svou práci pro občany podřídí částečně či
zcela buď svým vlastním ekonomickým zájmům nebo zájmům spřízněných
firem, u „zaměstnance“ se zase může stát, že se z něj v nelehké roli starosty
stane nekreativní úředník neschopný rozhodovat a nastavit smysluplné
směřování obce směrem do budoucna. Chce mít přece svoje jisté.
V Ďáblicích jsme se již jistě setkali s oběma těmito typy lidí. Za některé
z nich de facto obec řídil někdo jiný, kdo dokázal úspěšně „vrtěti psem“.
Setkali jsme se však určitě i s tím třetím, akorát máme možná problém,
uvězněni nedostatkem informací a tlaků z vnějšku si uvědomit, kdo to je.
Zastupitelstvo MČ Praha-Ďáblice na svém zasedání ve středu 20. 3. ukázalo,
že má ve svých řadách slušný arzenál ostřelovačů, kteří se, skryti za tajné
hlasování, dokázali trefit do jasného cíle. Velice se ale obávám, zda tito
názorově roztříštění lidé dokážou také konstruktivně jednat a na zasedání
počátkem dubna dát občanům jasně najevo, kdo povede Ďáblice do
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brzkých voleb. Apeluji tedy tímto na volené zástupce, aby si uvědomili,
komu dali jejich voliči mandát k vládnutí na toto končící volební období.
Občany tímto nabádám k občanské neposlušnosti. Chtějte po svých
zastupitelích, aby hájili vaše zájmy, sežeňte si relevantní informace.
Nakonec mě napadla snad už jen tato věta: když je někdo postřelen,
neznamená to, že je zastřelen. Občané, bděte!
Martin Lonek (ĎZ 04/2013)

Volba starosty?
7. května 2013 se v sále základní školy sešli zastupitelé, aby na 12.
mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice zvolili
starostu. Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo přítomno 12. Z jednání se
předem omluvili zastupitelé Mgr. M. Bouzková, Bc. M. Janek a D. Ševčíková.
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Volba, která byla jediným bodem programu, nebyla úspěšná, starosta ani
tentokrát zvolen nebyl.
S poukazem na nepřítomnost tří zastupitelů, PhDr. V. Novotný na úvod
zasedání navrhl, aby bylo jednání zastupitelstva ukončeno ještě dřív, než
bude přikročeno k samotné volbě. V. Novotný současně stáhl svou
kandidaturu, s odůvodněním, že nejsou přítomni všichni zastupitelé.
Následovalo hlasování, v němž se 8 přítomných zastupitelů vyslovilo pro
pokračování jednání dle programu zasedání (T. Dohnalová, Ing. Dvořák, Z.
Fišmistrová, Ing. Křížek, Ing. Procházka, Ing. Růžička, RNDr. Smrček, M.
Stránská), 1 zastupitel se vyslovil proti pokračování jednání (ing. T. Fatrdle)
a 3 zastupitelé se hlasování zdrželi (Ing. P. Niebauer, PhDr. V. Novotný, V.
Stoklasa).
V následné diskusi mimo jiné reagoval zastupitel Ing. P. Niebauer na dotazy
přítomných občanů konstatováním, že důvody, které vedly k odvolání větší
části vedení obce, stále trvají. Odvolaný starosta Ing. M. Růžička na
vystoupení P. Niebauera odpověděl výčtem změn, k nimž došlo v období od
jeho odvolání. Zejména konstatoval, že došlo k doplnění rady městské části,
v níž má nyní zastoupení většina volebních subjektů. Dále upozornil na to,
že došlo k oslabení vlivu starosty, statutárním zástupcem je v současnosti
zástupkyně starostky Z. Fišmistrová. Byl rovněž eliminován údajný střet
zájmů, v němž měl figurovat bývalý radní Ing. Dvořák. V této souvislosti bylo
zmíněno, že Ing. Dvořák byl vyznán novou radou k pokračování spolupráce
při zajišťování stavebního dozoru pro městskou část. Ing. Dvořák k tomuto
uvedl, že nabídku nepřijal. Ing. M. Růžička dále uvedl, že kontrolní výbor
bude doplněn na příštím zasedání zastupitelstva a že rovněž dojde k
posílení role stavební komise. Pokud jde o kvalitu podkladů pro
zastupitelstvo, tu má podle M. Růžičky na starosti nová rada. Kompetence
radních budou nově stanoveny v organizačním řádu. K problémům v
základní škole M. Růžička sdělil, že je toho názoru, že je třeba o situaci
diskutovat a pokusit se ji řešit s pomocí kompetentních odborníků. Také o
budoucím náměstí je třeba vést průběžnou diskusi zejména se zastupiteli.
Po přibližně dvouhodinové diskusi se zastupitelé rozhodli hlasovat o formě
volby, neboť jednací řád automaticky předpokládá volbu tajnou. Všichni
přítomní zastupitelé hlasovali pro volbu veřejnou s výjimkou PhDr. V.
Novotného, který se hlasování zdržel. Jediným navrženým kandidátem byl
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Ing. M. Růžička. Při hlasování získal 4 hlasy, zbylí zastupitelé se hlasování
zdrželi.
Na závěr jednání zastupitelé jednomyslně schválili usnesení ve znění:
Zastupitelstvo MČ se zavazuje, že učiní veškeré kroky, aby do konce května
2013 byl zvolen starosta MČ Praha-Ďáblice.
Dušan Andrš (ĎZ 05/2013)

Hlas jednoho ze zastupitelů proti odvolání starosty, zástupkyně starosty a
jednoho radního
V dubnovém Ďáblickém zpravodaji bylo možné seznámit se s různými
názory občanů na to, co se postupně událo na veřejném zasedání
zastupitelstva, které se sešlo 20. března 2013 a poté pokračovalo 3. a 10.
dubna. Ráda bych doplnila názory občanů o pohled jednoho ze zastupitelů,
kteří nezvedli ruku pro návrh dodatečného zařazení bodu „Odvolání Rady“
těsně před začátkem zasedání. V zápisu ze zasedání 11. veřejného zasedání
zastupitelstva je z mého vystoupení jen krátké konstatování faktu, že jsem
považovala postup při odvolání rady za nestandardní, a proto jsem
nehlasovala pro odvolání. Připadá mi, že to nevystihuje všechny mé
důvody, a tak jsem se rozhodla o podrobnější rozbor pro větší
informovanost občanů.
Prvním důvodem byla skutečnost, že tento akt nebyl dopředu avizován,
tudíž ani občané, ale ani zastupitelé (někteří určitě ne) nebyli dopředu
informováni, že se chystá tak důležitý krok v zastupitelstvu. Účast občanů
by byla určitě vyšší, jak se pak potvrdilo při dalším zasedání. Považuji to za
neúctu k občanům – voličům.
Druhý důvod, který považuji za daleko závažnější, je ten, že návrh nebyl
řádně zdůvodněn, natož písemně. Teprve na výzvu pana Tomáše Dvořáka,
že by chtěl slyšet nějaký důvod k návrhu, padlo několik výtek od
navrhovatele odvolání pana Novotného (ODS). Když se k nim chtěl vyjádřit
pan Růžička, okamžitě si vzal slovo zastupitel pan Janek (ČSSD) a navrhl, aby
bylo odhlasováno ukončení rozpravy, která ještě ani nezačala. Podotýkám,
že se tak stalo poprvé za dobu existence tohoto zastupitelstva. V tu chvíli
nadpoloviční část zastupitelů (ti, kteří byli pro návrh na odvolání) jeho
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návrh podpořila. Byl to strach většiny zastupitelů z možnosti otevřené
diskuze o odvolání vedení obce? De facto tímto způsobem zcela
nedemokraticky zakázali odvolávaným, aby se vyjádřili k veřejně
naznačeným výtkám na jejich adresu. To je alarmující. Vždyť kdo jiný než
zvolení zástupci občanů by měli znát, a též se při svých jednáních řídit,
známým osvíceneckým citátem: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale do
poslední kapky krve budu bránit vaše právo to říci.“ (Voltaire F. M. Arouet).
Učiněné prohlášení zastupitele pana Novotného po odhlasování odvolání
ve smyslu, že dává odvolanému starostovi panu Miloši Růžičkovi 14 dní na
to, aby připravil návrh nové rady a napravil, co způsobil, mi v tu chvíli
připadlo naprosto protismyslné, a rostl ve mně pocit, že se účastním
nějakého ne dobře připraveného divadelního představení.
Radní před návrhem na odvolání neměli vůbec možnost, aby vytýkané
chyby mohli napravit, i když v Jednacím řádu zastupitelstva je uvedeno:
Čl. 24:
Zastupitelstvo může vyslovit Radě a jednotlivým členům
Zastupitelstva výtku nebo nespokojenost v případech, kdy Rada nebo
jednotliví členové Zastupitelstva po předchozí kritice nezajišťují důsledně
úkoly plynoucí z usnesení Zastupitelstva nebo úkoly související s její
působností. Zdůvodněný návrh na vyslovení výtky nebo nespokojenosti
přijímá Zastupitelstvo usnesením. Nic takového se nestalo.
Groteskou lze nazvat situaci, kdy radní pan Ing. Tomáš Dvořák byl odvolán z
Rady hlavně kvůli střetu zájmů, tedy kvůli tolik diskutované dohodě o
činnosti na technický dozor a zajišťování stavebních prací a reklamací (střet
zájmů to nebyl), a Rada v novém složení mu nabídla, aby v této činnosti
pokračoval. Ne Ďáblice, ale Absurdistán.
A ten třetí důvod?
Starosta byl odvolán v době, kdy bylo potřebné připravit připomínky naší
městské části k Politice územního rozvoje (do 28. března), k novému zadání
územního plánu (Metropolitního plánu) hl. m. Prahy (do 13. dubna). K
Zásadám územního rozvoje je nutno připravit připomínky do 20. května. Ve
všech třech případech se jedná o rozšíření skládky, silniční okruh okolo
Prahy a o novou vzletovou a přistávací dráhu v Ruzyni. Jde ale také o
uhájení zelených ploch, prostoru pro rekreaci, zamezení dalšího zabírání
zemědělské půdy kvůli další výstavbě. Městská část připomínky nepodala. Z
toho je patrné, jak velký zájem mají zastupitelé o další vývoj v Ďáblicích,
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když si toto neuvědomili. Jako člověk, který se léta věnuje právě ochraně
životního prostředí, to vnímám o to intenzivněji, protože vím, kolik úsilí,
času a energie se těmto problémům v Radě za poslední dva roky již
věnovalo. Připomínky k novému návrhu územního plánu podalo jen
Občanské sdružení pro Ďáblice (www.osprodablice.cz).
A na závěr? V rozhovoru pro Ďáblický zpravodaj v letošním roce jsem
prohlásila, že i přes svůj odchod z Rady ke konci roku 2012 vedení radnice
podporuji a uvedla své důvody. To pořád platí.
Tatjana Dohnalová (ĎZ 05/2013)

Starosta a radní byli odvoláni
Ano…dal jsem návrh na odvolání celé rady MČ zcela v souladu se zákonem
a jednacími řády. Jsem neustále označován za autora tohoto odvolání, ale
někteří bohužel nechtějí chápat skutečnost, že pro odvolání bylo celkem 9
zastupitelů z 15ti přítomných. Každý z těchto 9ti zastupitelů měl své
závažné důvody, proč hlasoval pro jejich odvolání. Na jednání zastupitelstva
bylo znát mnoho emocí, a ačkoliv nikdo nemusel, tak své rozhodnutí
odůvodnil. Mnohým to postačilo, jiným nikoliv. Měl jsem připraveno
přibližně na 20 důvodů, proč tento návrh předložit…u čtvrtého jsem byl
upozorněn paní Dohnalovou, že můj čas na projev vypršel. Více jsem sdělit
nestihl. Vzhledem k tomu, že se na mě občané opakovaně obracejí a chtějí
slyšet všechny důvody pro odvolání, zveřejňuji je nyní (dají se také dohledat
v zápise z jednání ZMČ na webových stránkách MČ):
• nedostatečné podklady na jednání ZMČ;
• špatné řešení problémů mezi samosprávou a úřadem MČ, neschopnost
řešit personální a organizační záležitostí úřadu MČ (viz otevřený dopis
tajemníka úřadu všem zastupitelům, ve kterém upozorňuje na porušování
zákona ze strany starosty Ing. Růžičky);
• způsob vedení Ďáblického zpravodaje a jeho cenzura;
• nefunkčnost RMČ, kdy prakticky 2 lidé rozhodují o celé obci;
•
nesplnění a neřešení požadavku na doplnění rady MČ a nerozdělení
kompetencí radních;
• nedůvěra ze strany radních k některým zastupitelům;
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• neřešené problémy školy, odchody učitelů;
• nedodržování zákonů viz Záznam z průběžné kontroly MHMP;
•
zneužívání pravomocí starosty a nejednotný přístup k jednotlivým
subjektům;
•
střet zájmů Ing. Dvořáka (kdy jako radní sám sobě schvaluje své
výkazy prací, neboť byli pouze 3 členové rady);
• nekoncepčnost plánovaných stavebních akcí na náměstí a ve školství;
• z důvodu, že členy rady MČ nikdy nevolil, ani v roce 2010;
• závažné nedostatky v činnosti vedení MČ;
• nedostatečná úroveň právních dokumentů;
• osobní důvody;
• porušování zákona o veřejných zakázkách;
•
chybně objednávané práce, které ani nejsou plánovány v rozpočtu
MČ, nikdo ani nevěděl, kolik je výsledná cena objednaných prací
apod.;
•
netransparentnost činnosti vedení radnice a neposkytování
adekvátních informací zastupitelům.
Upozornění: Interpretace těchto důvodů je provedena heslovitě a z mých
záznamů z pozice ověřovatele zápisu.
Vladimír Novotný (ĎZ 05/2013)

Proč jsem navrhl zrušit Kontrolní výbor pro kontrolu skládky
Tento výbor není povinný a zřizuje jej zastupitelstvo. Musím zdůraznit, že
tento výbor nemá žádné pravomoci, které by byly rovny nebo vyšší než má
RMČ, ZMČ či kontrolní výbor. Nemá ani žádnou oporu či pravomoc v
zákoně o odpadovém hospodářství. O čem se moc nehovoří, je skutečnost,
že společně s MUDr. Lukešem jsme byli členy tohoto výboru (Dr. Lukeš je
jím doposud). Můžeme podrobně hodnotit činnost tohoto výboru a oba
shodně konstatujeme, že nikdy nebyl podán žádný požadavek ze strany
předsedy tohoto výboru, abychom se čehokoliv účastnili. Je pravdou, že
jsme asi 2x ročně dostali jakousi zprávu o činnosti výboru, kterou sestavil
vždy pan Dvořák. O zprávě se nijak nehlasovalo a pouze jsme ji dostali na
vědomí. Předsedovi tohoto výboru nevadí, že má tento výbor být počtem
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členů lichý (což nesplňuje více jak 1,5 roku). Z těchto důvodů jsem jako
zastupitel předložil návrh na jeho zrušení, protože jej považuji za formální a
čistě účelový…
Vladimír Novotný (ĎZ 05/2013)

Pozor! Jste zneužíváni!
Po odvolání starosty Ing. Růžičky a radního Ing. Dvořáka se někteří rozhodli
ovlivnit veřejné mínění v obci prostřednictvím emailů a SMS zpráv. Také
Ing. Růžička chtěl za veřejné prostředky městské části vydat leták, který měl
informovat obyvatele Ďáblic, že bude volba nového starosty. I když nebyl
nikým navržen jako kandidát a já jsem nesouhlasil se svou kandidaturou na
starostu, vyvěsili aktivisté mé jméno na různých místech v obci jako
zaručenou informaci, kdo se o post uchází. Tyto aktivity jsou klasickou
formou, která má pouze zkreslit skutečnost a zvýšit pocit nejistoty. Nikdo z
občanů nemůže přímo ovlivnit volbu nového starosty. Toto přísluší pouze
15ti členům místního zastupitelstva.
Vladimír Novotný (ĎZ 05/2013)

Zpochybňuji důvody odvolání pana Růžičky a Dvořáka
- Na volebním zastupitelstvu dne 7. května sdělila paní Dohnalová, že na
naší radnici proběhnul kontrolní audit provedený Magistrátem hl. m. Prahy.
Byly zjištěny jen drobné účetní nedostatky, které byly následně odstraněny.
Stejně tak u uzavřených smluv se daly nedostatky napravit a také již byly
odstraněny. Nebylo potvrzeno porušování zákonů starostou - důvod, pro
který zastupitelé iniciovaní panem Novotným odvolali pana Růžičku. Šlo
pouze o pochybení.
- Pan Dvořák po odvolání z rady ukončil svoji kontrolní činnost na stavbách
MČ. Předal nové radě seznam nedodělků a oprav, které na majetku MČ
evidoval, a které je nutné dokončit, včetně reklamačních řízení. Ve
zpravodaji uplynulé dva roky informoval o nedostatcích ve stavebních
činnostech, které stavební dozory přehlédly a na jejichž odstraňování
dohlížel. (Ekonomický úsek úřadu by měl zveřejnit, kolik bylo za kontrolní

208

činnost investora, tedy obce, vyplaceno na jedné z problémových staveb.)
Činnost pana Dvořáka byla úřadem Ďáblic zajištěna smluvně tak, že pan
Dvořák nepobíral za svoji kontrolní činnost vysoké finanční částky a každý
měsíc předkládal přesný výkaz prací nad rámec činnosti radního. Pan
Dvořák byl z rady zastupitelstva odvolán neprávem.
Co považuji v jednání volebního zastupitelstva dne 7. května za důležité:
1) O funkci starosty se ucházeli dva uchazeči: pan Novotný a pan Růžička.
Pan Novotný na začátku zasedání odstoupil. Důvodem byla nepřítomnost 3
zastupitelů, kteří odvolali pana Růžičku z rady zastupitelstva. Chyběla mu
dostatečná podpora. Většina zastupitelů svým nehlasováním pro pana
Růžičku potvrdila chod obce bez starosty i přesto, že paní Fišmistrová
sdělila, že plnění rozpracovaných úkolů nelze v jedné osobě úspěšně zvládat.
2) Pan Růžička před volbou vyjmenoval hlavní rozpracované činnosti.
Uvádím stěžejní akce, které jsou rozběhnuty. Jde i o problémy, se kterými
se nevypořádalo minulé vedení obce:
- Dokončení staveb v nových částech obce, kde nejsou dodělány
komunikace a osvětlení.
- Výstavba nové malé bezbariérové radnice s dalšími službami pro
veřejnost.
- Ďáblické rezidence. Developer (tehdy firma HKR) při svém vstupu do
Ďáblic v roce 2008 měl v plánu výstavbu satelitu pro 2000 obyvatel (nyní
jich v Ďáblicích žije asi 3500). Proti záměru se tehdy opakovaně ohrazovali
pouze aktivní občané z Občanského sdružení pro Ďáblice spolu s panem
Růžičkou a Dvořákem. (Pozn. autorky: jednání s developerem jsem se
účastnila, první architektonický návrh satelitu přiložen.) Žaloba podaná
Řádem křižovníků s červenou hvězdou (původním majitelem pozemků pod
tímto plánovaným satelitem) na Pozemkový fond, který protiprávně
pozemky vydal, je dle sdělení pana Růžičky soudem uznána. (Pozn. autorky:
tento stav je výsledkem dlouhodobé práce p. Růžičky, rady, spolupráce
s občany Ďáblic a Křižovníky.)
- Tvorba územního plánu, ve kterém je stále varianta: další pokračování
skládky etapou III. Tato jednání by měla probíhat ve spolupráci starosty a
kontrolního výboru pro skládku. Zrušení tohoto výboru na minulém
zasedání zastupitelstva inicioval pan Novotný. Zastupitelé nesouhlasili.
Výbor má mandát dál pokračovat v činnosti. (Pozn. autorky: Na nedostatky
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při skládkování v období 2006-2010 upozorňoval a fotograficky je
dokumentoval pan Dvořák jako občan - nehonorovaná činnost po 4 roky.)
- Stavba obchvatu Prahy s gigantickým dopravním uzlem mezi skládkou a
Březiněvsí. Starostu a radu čekají velmi těžká jednání, budou-li hájit kvalitní
životní prostředí pro život občanů. Pánové Růžička a Dvořák už od roku
2007 svou aktivitou ukázali, že jsou ochotni pro Ďáblice do těžkých jednání
vstupovat.
3) Pan Růžička ve svých vystoupeních prokazoval vstřícnost k nespokojeným
zastupitelům a snahu o nápravu nedostatků. Pan Křížek a paní Fišmistrová
písemně sdělili podmínky, při jejichž splnění jsou ochotni podpořit
kandidaturu pana Růžičky. Cituji, dle mě jednu důležitou: Starosta bude
dodržovat zákonné postupy (podpisy smluv apod., dostatečně informovat
členy rady o činnostech prováděných v souvislosti s jeho funkcí starosty).
Tyto požadavky nebyly na jednání občanům sděleny (zveřejněny později).
Pan Růžička by se k této kritice měl vyjádřit písemně.
4) Na volebním zastupitelstvu se stále emotivněji projevovali přítomní
občané. Vyjadřovali nesouhlas s názorem většiny zastupitelů, kteří považují
činnost obou mužů za neslučitelnou s dobrým rozvojem obce. Občané
odmítají průtahy s volbou nového starosty. Z úst zastupitelů se jim dostalo
pokárání za neetické chování.
Milada Stroblová (ĎZ 05/2013)

Devět z patnácti zastupitelů řeklo NE!
V moudrém království by se toto nestalo
Dlouho jsem přemýšlela, zda má vůbec cenu cokoli k volbě starosty psát,
avšak poslední zasedání zastupitelstva pro mne bylo takovým obrovským
zklamáním, že jsem se rozhodla, že za pár řádků to stojí. Celé zasedání bylo
z mého pohledu poněkud chaotické a pro většinu občanů velmi emotivní.
Nicméně nechápu, co jste, vážení občané, čekali? To, že zastupitelé, kteří
odvolali Ing. Růžičku, ho znovu zvolí? A vy jim budete tleskat? Vždyť tato
úvaha je směšná a výsměch by sklidili zastupitelé. Nebo byste jim snad
chtěli plácat po ramenou, jak jsou dobří, že zvládli během dvou měsíců
přetočit kabát? Mimo jiné mě překvapuje, co vede Vás, pane Růžičko, k
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tomu, abyste znovu kandidoval, když Vám 9 zastupitelů vyslovilo nedůvěru,
a jak a čím chcete jejich důvěru znovu získat. Vůbec nechápu, proč bylo
mimořádné zastupitelstvo svoláno, když před zasedáním jste neměli jasno,
jestli navrhovaný kandidát získá nadpoloviční většinu. Pro všechny to byly
dvě hodiny ztraceného času a tento čas jste mohli vy věnovat vyjednávání.
A už vůbec nemluvím o tom, že předsedající neví, jak má volba starosty
probíhat, jaké kroky je nutné udělat, dodržet atd. Byl to bohužel smutný
pohled. Navíc si myslím, že i ze strany občanů je potřeba kultivovaného a
věcného projevu a ze strany zastupitelů konkrétních odpovědí a ne jen
nějaké „okecávání“. Ze strany spoluobčanů jednoznačně znělo „my chceme
starostu“. Máme však mezi patnácti zastupiteli kandidáta, který je ochoten
dát hlavu na špalek a splní představy většiny zastupitelů? Promiňte,
pochybuji o tom. Možná by stálo za úvahu začít hledat jiné řešení, řešení,
které by mohlo být buď řešením dočasným, nebo třeba i trvalým. Volby tu
jsou za 1,5 roku a pak můžeme my, občané, rozhodnout znovu o vedení
obce nebo i někdo z nás může zkusit tuto odpovědnost převzít a pak možná
pochopí, že vše není jen černé nebo bílé.
Vážení zastupitelé, na konci zasedání jste přijali usnesení, že uděláte vše
proto, abyste do konce měsíce května našli řešení. Pokud ho však
nenajdete, nic se vlastně nestane. Přeji vám, abyste ho našli. Pokud však
nejste mezi sebou schopni najít většinového kandidáta, tak začněte
přemýšlet, zda v čele obce místo jednoho starosty nemají stát třeba dva
místostarostové nebo Rada MČ a lidem vysvětlete, že i toto je řešení, ne
třeba ideální, avšak přijatelné.
Dana Činková (ĎZ 05/2013)

Předání stavební agendy Radě MČ Ďáblice
Vážení radní, dovoluji si podat informace o rozpracovaných zakázkách
stavebního charakteru, které je v zájmu obce třeba dokončit, zkontrolovat,
resp. zajistit jejich převzetí.
- Úprava chodníku Ďáblická dle dohody se stavebním úřadem (práce
dokončeny, nevím, zda někdo od firmy JB Stakon převzal provedené
úpravy)

211

- Oprava studny Ovčín – kontrola provedení v souladu s nabídkou a
zpracovaným návrhem, převzetí dokončené opravy (v současnosti se
provádí)
- Dokončení detailů střešní krytiny střechy kuchyně pavilonu MŠ – z velké
části oprava dokončena, je zajištěna pozastávka do doby řádného
dokončení detailů (tmelení), což nebylo možno z důvodu nízkých teplot
možno provést dříve. Provést celkovou přejímku dokončeného díla od firmy
Adrak
- Dokončení oprav na fasádě ZŠ U Parkánu – venkovní povrchové úpravy
zastavené z důvodu nízkých teplot – kontrola konečných povrchových
úprav fasády a soklu ve dvoře, celkové převzetí díla – provedení oprav
soklu, zakrytí lišt (Adrak)
- Dokončení povrchových úprav (vymalování) po skončení sanačních prací
v západním křídle chodby v přízemí – kontrola celkové vlhkosti po
provedení injektáží a sanačních omítek, v případě nízké vlhkosti možno
s paní ředitelkou dohodnout vymalování odpovídajícími a vhodnými
malířskými nátěry (podobně jako ve východním křídle). Z hlediska
stavebního byla akce ukončena
- Dokončení oprav světlíků atria základní školy – v rámci rekonstrukce
střešního pláště bylo nezbytné provést přetěsnění světlíků a následně
nemohly být provedeny nové ochranné nátěry z důvodu nepřízně počasí.
Nutno zajistit kontrolu správných postupů nátěrů a provedení detailů
(pravděpodobně se provede v tomto týdnu). Následné převzetí
dokončeného díla. (Adrak)
- V rámci přípravy na možnou přestavbu části hasičského domu proběhly
konzultace s dopravní policií (zajištění bezpečného přechodu dětí),
s hygienou (osvětlení, převlékání). S výsledky případně předám radnímu
s kompetencí pro tuto akci, pokud na ni dojde. Vzhledem k pokročilé době
se bude jednat o časově napjatou akci.
- Průjezd bytového domu Ďáblická 339/14 – podhled nebyl zcela dokončen
dle mých představ, podklad pod výmalbu nebyl zcela vybroušen a
vytmelen, nevím, zda došlo k nápravě (firma TRZAM, zajišťovala ing.
Lomozová), bylo by třeba dokončit vymalování, které nebylo součástí jejich
nabídky.
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- Bytový dům Ďáblická 339/14 – stavební úpravy bytu Mikešových –
převzetí dokončených úprav v souladu s podmínkami daných smlouvou o
ukončení nájmu tak, jak bylo probíráno na zastupitelstvu
- Reklamace parku na náměstí – pokračovat v rámci záruky na základě
výsledků kopané sondy na reklamaci zeleně. Na základě porovnání výsledků
sondy (K+K Průzkum) s projektovou dokumentací reklamovat provedení
vrstvy humusu a způsobu osazení stromů do nepropustného prostředí
malých jam, které neumožňují zdravý růst stromů. Zvážit možnost změny
humusových vrstev s využitím skrývky velmi kvalitní ornice, která se bude
případně skrývat v rámci výstavby zázemí parku (u Holců). Zatím se podařilo
v rámci záruk opravit dlažby žulové i betonové (spády chodníků), nátěry
laviček. Reklamační řízení prováděno za nevalné spolupráce s referátem ŽP.
- Reklamace modrého (C) pavilonu MŠ – stavba z roku 2010 (Konstruktiva
Branko) - na stavbě se vyskytuje lokání porušení fasády a poruchy dlažby
balkónu. Toto zatím bylo reklamováno ústně při prohlídkách již opravených
a reklamovaných jiných závad. V tomto směru čas úplně netlačí, letos by
bylo vhodné po prohlídce případně oficiálně reklamovat. Dosud úspěšně
vyreklamována podlaha v přízemí (spoluúčast v celkové výši 68818 Kč na
nové podlaze pokládané v rámci přestavby v přízemí, nový obklad
venkovního SV vstupního schodiště, původní odpadl).
- Reklamace růžového (E) pavilonu MŠ – nejzávažnější případ - stavba dle
znaleckého posudku není a nebyla řádně dokončena. Zhotovitel (Fanstav)
v rámci záruk opravil část vad a poruch (vnější nátěry dřevěného obložení,
poruchy a vypadávání krytiny), avšak další odmítá provést z důvodu, že
městská část dílo převzala a zjevné závady při převzetí hned nereklamovala.
MČ vyplatila technickému dozoru (Aedifico, ing.Vacínek) celkem 196365
(stavba se prováděla necelé 4 měsíce v roce 2007) za kontrolu díla, které
bylo převzato s velmi závažnými nedostatky, na první pohled patrnými.
V pavilonu nejsou v souladu s normami a vyhláškami výšky parapetů (s tím
souvisí nevhodné otevírání oken), mezery v zábradlích a jeho provedení na
balkóně a u požárního schodiště, dveřní výplně u terasy. Podlahy se
houpou, dochází k destrukci dlažby v patře (výrazné zhoršení před necelými
čtyřmi týdny). Z hlediska požárních předpisů nesplňují některé konstrukce
protipožární odolnost, trhlinami narušené sádrokartony, které zhotovitel
odmítá opravit, snižují požární bezpečnost stavby. Chyby jsou i v projektové
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dokumentaci, projektant na poslední výzvy nereaguje. Závažná situace,
kterou by měla MČ řešit, neboť v případě nehody či úrazu půjdou náhrady
za ní, neboť nezabezpečila provedení konstrukcí v souladu s normami,
pojišťovny na toto budou poukazovat. Některé závady jsou i u starších
pavilonů, u růžového lze však ještě vymáhat u zodpovědných finanční
plnění v rámci záruk. Již jednáno za asistence s právní kanceláří (Balcar,
Mgr. Řenďovská), v rozpočtu připraveny peníze na zahájení oprav, náklady
by měly být následně vymáhány po projektantovi, dozoru, stavební firmě.
Veškeré podklady předám radnímu kompetentnímu pro řešení dané
problematiky. Čas běží.
17. 4. 2013 - Ing. Tomáš Dvořák (ĎZ 05/2013)

Další mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva
Ve středu 29. května proběhlo v sále základní školy mimořádné veřejné
zasedání zastupitelstva MČ Ďáblice svolané z iniciativy 5 zastupitelů. Již z
programu zasedání bylo zřejmé, že zastupitelé nejsou schopni dostát
předsevzetí, které si dali na závěr zasedání konaného dne 7. května, že učiní
vše pro to, aby byl do konce měsíce května zvolen starosta.
Prvním bodem jednání, kterého se zúčastnilo všech 15 zastupitelů, byla
zpráva Ing. Růžičky o výsledcích jednání směřujících k nalezení potřebné
shody na budoucím kandidátovi na starostu. Ing. Růžička s politováním
konstatoval, že jednání, která se zastupiteli vedl, se soustředila především
na personální otázky, nikoli na otázky programové. Dále uvedl, že prakticky
jediná dohoda mezi zastupiteli, která má za stávající situace šanci na
úspěch, si s největší pravděpodobností vyžádá změnu stávajícího složení
rady. K této otázce se v následné diskusi vyjádřil Ing. Niebauer, který
oznámil, že je připraven, otevře-li to cestu ke zvolení starosty, z pozice
radního odstoupit. Zastupitelka Mgr. Bouzková ke stejné otázce uvedla, že
nesdílí pohled Ing. Niebauera. Ing. Křížek naznačil, že zástupci
nejmenovaných volebních sdružení jsou velmi blízko dohodě, která umožní
brzkou volbu starosty. Vyjádření Ing. Křížka podpořila paní Dohnalová.
Druhým bodem programu byla otázka doplnění členů kontrolního výboru,
zejména obsazení místa předsedy tohoto výboru. Zastupitelé byli vyzváni,
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aby zvážili, zda nechtějí ve zmíněném výboru pracovat. PhDr. Novotný k
tomuto bodu navrhl, že by bylo rozumné, kdyby se předsednictví
kontrolního výboru ujal ten ze (dvou) případných budoucích kandidátů na
starostu, který nebude zvolen. Většina přítomných zastupitelů tento návrh
přivítala jako rozumné řešení, které přispěje k vyvážení moci mezi
budoucími „vládními“ a „opozičními“ zastupiteli.
Na závěr zasedání Ing. Růžička znovu apeloval na přítomné zastupitele, aby
do příštího řádného veřejného zasedání, jehož konání je stanoveno na 19.
června, vyvinuli veškerou snahu potřebnou k tomu, aby právě na tomto
zasedání zastupitelstva byl zvolen starosta naší městské části.
Mimořádné zasedání zastupitelstva trvalo přibližně dvě hodiny. Přítomné
veřejnosti byl poskytnut dostatečný prostor k vyjádřením a dotazům nejen
ve vyhrazeném čase, ale i během diskuse zastupitelů. Dialog probíhal
převážně v poklidné atmosféře a dotazovaní zastupitelé si zaslouží pochvalu
za to, že se snažili trpělivě a co nejúplněji odpovídat na otázky občanů.
Zmínky o „králících“ či „vidlích“, které na adresu zastupitelů padly ze strany
některých občanů, byly užity, domnívám se, spíše v žertovné nadsázce.
Dušan Andrš (ĎZ 06/2013)

Vážení občané,
reaguji na článek pana Novotného, který nazval „Starosta a radní byli
odvoláni“, na odstavec „nedodržování zákonů viz záznam z kontroly
Magistrátu“.
Jsem zásadně proti tvrzení, že nedodržujeme zákony, proto bych vás chtěla
informovat o kontrole Magistrátu, kterou uvádí ve svém článku pan
Novotný.
Magistrát hl. m. Prahy, odbor kontrolních činností, provedl v loňském roce,
tak jako každoročně, přezkoumání hospodaření Městské části PrahaĎáblice. Předmětem kontroly jsou údaje o ročním hospodaření úřadu,
tvořící součást závěrečného účtu. Jde především o plnění příjmů a výdajů
rozpočtu, kontrolu finančních operací, peněžních operací, hospodaření a
nakládání s finančními prostředky, nakládání a hospodaření s majetkem
státu, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek atd. Zpráva o výsledku
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přezkumu hospodaření bude zveřejněna jako součást závěrečného účtu na
úřední desce úřadu na webu, takže budete mít možnost se o výsledku
přezkumu sami přesvědčit. V závěru zprávy o provedené kontrole je
konstatováno, že byly zjištěny 2 méně závažné chyby a nedostatky v
účetnických dokladech a 1 závažná chyba, která se týká uzavření plánovací
smlouvy mezi Městskou částí Praha-Ďáblice a spol. Spiritex. Tato smlouva
byla projednávána v radě několikrát, a to od srpna do prosince. 12. 12.
2012 rada konstatovala, že smlouva je v pořádku a může být panem
starostou podepsána. Na všech jednáních rady byl přítomen pan tajemník,
který se účastní jednání rady s hlasem poradním. Přesto, že je pan tajemník
na úřadě již 12 let a zná zákony a vyhlášky, neupozornil přítomné radní, že
je třeba přijmout usnesení, aby mohla být smlouva podepsána. A nikdo z
radních si tuto chybu neuvědomil. Ano, toto byla naše chyba, kterou jsme
udělali. A musíme ji napravit. Ale když se vrátím zpět k výsledku kontroly, a
pro představu sděluji, že bylo kontrolováno několik stovek účetních
dokladů, smluv, dohod, účetních operací, tak výsledek kontroly svědčí o
tom, že zákony dodržovány jsou.
Zdeňka Fišmistrová(ĎZ 06/2013)

Pár poznámek k článku pana Novotného, proč navrhoval zrušit Kontrolní
výbor pro kontrolu skládky (KVPKS)
Naprosto respektuji názor současného radního pana PhDr. Novotného na
další existenci KVPKS. Nemohu však souhlasit s jeho argumentací a dovoluji
si některé věci upřesnit, neboť v jeho článku se vyskytuje několik
nepřesností a nepravd.
Podle názoru pana Novotného nemá výbor žádné pravomoci. Smlouva,
která byla 27. 4. 1993 podepsána mezi MČ Ďáblice, MČ Březiněves a
společností A.S.A. a jejíž platnost, pokud vím, nebyla v zásadních bodech
zpochybněna žádnou ze zúčastněných stran, v bodě 3.4 uvádí: MČ Ďáblice
a Březiněves budou zabezpečovat kontrolu dodržování provozního řádu
skládky a schváleného dopravního řešení svozu odpadků a o nedostatcích
budou neprodleně informovat HMP.
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Dále bod 4.1. V zájmu realizace, koordinace a kontroly určují smluvní
partneři tyto odpovědné osoby:
- Radního HMP odpovědného za odpady
- Starostu MČ Ďáblice
- Starostu MČ Březiněves
Tyto osoby budou také zplnomocněny podepisovat doplňky a změny
smlouvy. Orgány města Prahy a MČ Ďáblice a MČ Březiněves mohou
zplnomocnit v případě potřeby i jiné osoby.
Pokud by se postupem času z této smlouvy nestal v jistém smyslu jen cár
papíru a bylo by dodrženo základní elementární pravidlo slušnosti, že
podepsané smlouvy se mají dodržovat, byla by situace, co se týče
pravomocí, bezpochyby někde jinde. V této smlouvě se takových bodů
najde víc. Nejen zákony, ale i podepsané smlouvy by ve slušné společnosti
měly určovat vzájemné vztahy.
V článku pana Novotného je vysloveně lží, že z mé strany nebyl nikdy dán
žádný požadavek na to, aby se členové výboru čehokoliv zúčastnili. Hned z
prvního setkání výboru se pan MUDr. Lukeš omluvil pro nedostatek času a
já jsem si, vědom jeho pracovní vytíženosti, netroufl nadále jej jakkoli
vyzývat k dobrovolné aktivitě ve výboru. Původně jsem jej poprosil, zda by
byl ochoten případně vyhledat jisté souvislosti v zahraničí vyskytujících se
studiích zabývajících se vlivem obsahu některých látek a sloučenin z
prostředí skládek na lidské zdraví. Dodnes bez odezvy. V době řešení
problematiky překladiště jsem panu Novotnému předal balík dokumentace
k prostudování a k možnosti přispět věcně k podání připomínek. Po čtrnácti
dnech mi dokumentaci vrátil bez komentáře se sdělením, že na její
prohlédnutí neměl čas. Před dvěma lety byl pan Novotný přizván ke
společné účasti na kontrole skládky s referátem životního prostředí, stejně,
jako byl vyzván k účasti na veřejném jednání Útvaru rozvoje hlavního města
Prahy, z něhož se pro nedostatek času sms-kou omluvil.
Práci ve výboru považuji za zcela dobrovolnou a nikoho nehodlám uhánět a
přesvědčovat k činnosti. To, že jsem řadu věcí musel udělat sám, bylo
proto, že prostě „nejsou lidi“. Pan Novotný věnoval čas skládce v
separátních jednáních za sebe, resp. ďáblickou ODS a o jejich výsledcích a
průbězích mě nijak konkrétně neinformoval. Tuto dvojkolejnost mu
nevyčítám, ale nechť nyní nehaní kontrolní výbor.
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Zprávy z činnosti výboru nebyly členům dávány pouze na vědomí, ale
předem, než byly předloženy ostatním zastupitelům, byly rozeslány k
odsouhlasení ostatním členům výboru k připomínkám či doplnění. To, že
jsem vždy dostal (i od pana Novotného) souhlasnou odezvu typu „ nelze
než souhlasit, bez připomínek“ není mou chybou, a zároveň to z logiky věci
považuji za jistý druh efektivního odhlasování. Závěrem si dovoluji
připomenout panu PhDr. Novotnému, že číslo 3 je číslo liché. Tolik má v
současnosti výbor členů ve složení Dušan Andrš, Ph.D., MUDr. Martin
Lukeš, Ing. Tomáš Dvořák. Tedy moc nevím, co by mi mělo vadit. Teprve na
posledním řádném zasedání zastupitelstva vstoupil v platnost organizační
řád, který nás postavil před úkol doplnit počet členů výborů na pět (ano,
opět liché číslo, ale pokud by nás bylo šest, nebo čtyři, mně by to opravdu,
ale opravdu nevadilo). Dovoluji si tedy tímto vyzvat spoluobčany, pokud by
měli zájem dokázat, že existence výboru může mít smysl a jeho práce
nebude formální. Přihlaste se, prosím, rád vás uvedu do problematiky a
nastíním způsob, jak se zapojit do užitečné práce pro obec.
Tomáš Dvořák (ĎZ 06/2013)

Zastupitelé již třetí měsíc hledají nového starostu
I když na posledním mimořádném veřejném zasedání Zastupitelstva
městské části dne 29. 5. 2013 nebyl zvolen, ba ani ohlášen žádný kandidát
na post starosty, kromě toho bývalého - pana Růžičky a navrhovatele na
jeho odvolání - pana Novotného se o dalším „neoficiálním“ kandidátovi
doposud nemluvilo. Proto lze srovnávat jenom tyto dva. Pokusím se o to
na dvou příkladech.
Ďáblická skládka
Je to obzvlášť citlivé téma pro všechny občany Ďáblic. S ohledem na
periodicky se opakující snahy magistrátu o rozšiřování skládky (naposledy
bývalý radní magistrátu R. Lohynský - ODS, Prazsky.deník.cz 14. 4. 2013),
resp. s ohledem na snahu o vytvoření oázy pro bezdomovce v blízkosti
skládky (naposledy bývalý radní J. Janeček - ODS, Lidové noviny 21. 7. 2010)
by podcenění tohoto tématu mohlo znamenat znehodnocení majetku
občanů Ďáblic a degradaci jejich života. I když i v budoucnu bude snaha o
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podobných záměrech rozhodnout mimo Ďáblice, Ďáblice mají vždy
možnost a povinnost deklarovat své jasné stanovisko k jakémukoliv záměru
souvisejícímu s Ďáblicemi a nejbližším okolím.
V slovní rovině jsou si neoficiální kandidáti rovni - oba jsou proti skládce.
Zatímco ten první při různých příležitostech již názorně potvrdil soulad slov
se svými činy, u druhého kandidáta tento soulad není dostatečně
přesvědčivý. Jeho pasivní členství v Kontrolním výboru pro kontrolu skládky
ZMČ v minulém období, vzniklá nedůvěra od kolegů ve výboru, rezignace
na členství ve výboru a následná opakovaná snaha o zrušení tohoto výboru
napovídá spíše na rozpor mezi slovy a činy u druhého kandidáta. Návrh
pana Novotného nahradit tento výbor pracovnicí MČ zodpovědnou za
agendu životního prostředí má stejnou logiku jako nahrazení Finančního
výboru ZMČ vedoucí finančního odboru MČ, resp. nahrazení starosty,
zastupitelů a radních pracovníky Úřadu MČ. Stejně jako je vedoucí FIO MČ
členem finančního výboru, bylo by žádoucí, aby i pracovnice životního
prostředí byla členem výboru pro skládku.
Ďáblické náměstí
Ve volbách v roce 2010 získalo uskupení STAN pana Růžičky nejvíce hlasů,
kromě jiného i vizí budoucího Ďáblického náměstí. Tuto vizi pan Růžička
rozpracovával od počátku svého funkčního období jako starosta za účinné
pomoci Občanského sdružení pro Ďáblice. Značné úsilí vynaložil na vtažení
občanů Ďáblic do přípravy záměru i samotného projektu formou různých
besed, prezentací a článků tak, aby každý občan v té či oné fázi měl
možnost zasáhnout do příprav svou radou/názorem/připomínkou.
Dokládají to stránky sdružení (www.osprodablice.cz) i četné články
v Ďáblickém zpravodaji:
•
koncepce rozvoje Ďáblic (beseda v Obecním domě 27. 4. 2011, ĎZ
5/2011 str. 3),
• vesnická památková zóna Staré Ďáblice (ĎZ 7-8/2011 str. 3),
• projekt Ďáblice hledají své náměstí – grant Nadace Via (ĎZ 10/2011 str.
6),
• beseda s architekty (ZŠ 3. 10. 2011 - ĎZ 11/2011 str. 8),
•
beseda s architekty na téma budoucnost Ďáblic – územní rozvoj,
urbanizmus, regulace, koncepce centra obce (Obecní knihovna 28.
11. 2011, ĎZ 12/2011 str. 5, ĎZ 1/2012 str. 5),
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•

beseda Co je nového v projektu „Ďáblice hledají své náměstí“
(Obecní knihovna 14. 12. 2011),
•
beseda Co je nového v projektu „Ďáblice hledají své náměstí“
(Obecní knihovna 18. 1. 2012),
•
vyhlášení vítězných modelů, výkresů a literárních vizí budoucího
ďáblického náměstí (ZŠ 26. 1. 2012 - ĎZ 2/2012 str. 3, ĎZ 3/2012 str.
5),
•
beseda Co je nového v projektu „Ďáblice hledají své náměstí”
(Obecní knihovna 29. 2. 2012),
•
beseda Co je nového v projektu „Ďáblice hledají své náměstí”
(Obecní knihovna 28. 3. 2012),
• výstava modelů náměstí žáků ZŠ (Obecní knihovna 23. 4. 2012),
•
beseda Co je nového v projektu „Ďáblice hledají své náměstí” (ZŠ 31.
5. 2012, ĎZ 5/2012 str. 5),
•
oslava ďáblického náměstí (parčík u krále Holce 28. 6. 2012, ĎZ
6/2012 str. 3, ĎZ 7-8/2012 str. 8, ĎZ 9/2012 str. 3),
•
vyhlášení soutěže Ďáblické náměstí - etapa II - Obecní dům a radnice
Ďáblice, 10. 7. 2012 (ĎZ 7-8/2012 str. 2),
•
vyhodnocení soutěže Ďáblické náměstí - etapa II - Obecní dům a
radnice Ďáblice, 10. 9. 2012 (ĎZ 10/2012 str. 2),
•
zpráva o průběhu přípravných prací Ďáblické náměstí etapa I. a II.
(ZMČ 12. 12. 2012),
•
Ďáblické náměstí etapa I. a II. - souhrn výsledků přípravy (ĎZ 1/2013
str. 5-8),
•
Schválení smlouvy na vypracování projektu pozemní stavby Ďáblické
náměstí etapa II. (ZMČ 20. 3. 2013).
Nevyužití možnosti přispět do příprav budoucího Ďáblického náměstí
radou/názorem/připomínkou a shození dvouletého úsilí týmů odborníků
pohrdlivým názvem „Ďáblický plácek“ (ĎZ 2/2013 str. 9) ze strany pana
Novotného nesvědčí o jeho upřímném zájmu o obec ani o jeho
konstruktivním přístupu. Jeho výhrada, že byla pouze jedna prezentace
projektu (ĎZ 3/2013 str. 12), stejně jako zdůvodnění návrhu na zrušení
výboru pro skládku připomíná výmluvu záškoláka, a ne postoj
zodpovědného zastupitele, radního či budoucího starosty.
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Na jiných příkladech by moje srovnání pro druhého neoficiálního kandidáta
na post starosty pana Novotného dopadlo podstatně hůře. Poskytl jsem mu
je písemně a věřím, že bude mít zájem obhájit svoji důvěryhodnost a
morální kredit pro veřejnou funkci.
Dobrá zpráva na závěr: na posledním ZMČ nám zastupitel pan Křížek sdělil,
že zodpovědní a námi zvolení zastupitelé jsou již těsně u cíle dohodnout se
na novém starostovi. Nechme se překvapit na řádně ohlášeném veřejném
zasedání ZMČ dne 19. 6. 2013.
Radimír Rexa, občan (ĎZ 06/2013)

Proč mé Ďáblice – aneb jak to vidím já
Dlouho jsem přemýšlela, zda mám do Ďáblického zpravodaje přispět se
svým názorem na současnou situaci v obci či nikoli. V posledních měsících
byl tento náš měsíčník zahrnut spoustou tendenčních článků, které
obsahovaly mnoho emocí a subjektivních prvků.
Impulzem pro mne bylo vyzvání redakce v minulém čísle, v němž byli
vyzváni všichni zastupitelé, aby odpověděli na 2 otázky redakce ve
vymezeném rozsahu 450 znaků a to ve velmi krátkém termínu. Přestože
jsem v té době byla na zahraniční dovolené, považovala jsem za svou
povinnost na tyto otázky reagovat. Zároveň jsem však zjistila, že v 5 řádcích
svůj názor vyjádřit nemohu. Ve vydání červnového čísla je situace zcela
odlišná, do uzávěrky redakce neobdržela žádný příspěvek.
Před dvěma roky jsem vstoupila do komunální politiky jako nezávislý
kandidát s cílem přispět svou činností ku prospěchu obce. Přestože nejsem
rodilý Ďábličák, velmi jsem si tuto obec zamilovala. Oproti anonymitě
sídliště mi připadalo prostředí v Ďáblicích velmi přátelské. Velice jsem
oceňovala množství akcí, kterých jsme se mohli společně s dětmi účastnit a
společné setkávání se sousedy ze vsi. Mé děti prošly místní mateřskou i
základní školou, neříkám, že vše bylo vždy růžové, ale s kvalitou školy jsem
byla spokojena. Poté jsem cítila, že i já chci přispět svou prací pro obec a
jako členka sportovní komise jsem se začala podílet na organizaci
sportovních aktivit a následně jsem v posledních komunálních volbách
přijala kandidaturu. Situace po volbách v Ďáblicích byla stejná jako ve velké
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politice, kdo byl nějakým způsobem propojen s minulým vedením (a to
jsem jako řadová členka sportovní komise prý byla), měl černý puntík a
nebylo s ním počítáno. Velmi mne to tehdy mrzelo, neboť jsem měla chuť
přispět svou prací pro obec i její občany. Nakonec mi byla svěřena
sportovní komise, ale tým jsem si již sama vytvořit nemohla. Přesto jsem s
některými členy komise navázala velmi dobrý pracovní i osobní vztah.
Přestože máme odlišné politické smýšlení, vzájemně se respektujeme a tak
by to také mělo být.
Od okamžiku odvolání starosty a radního je situace v obci napjatá. Mnoho
se psalo o nečekaném a bezdůvodném odvolání bez varování, ale tyto
informace nejsou zcela objektivní. Ti, kteří pravidelně sledují dění v naší
obci a zúčastňují se zastupitelstev (a těch není mnoho) vědí, že bývalý
starosta byl opakovaně upozorňován na překračování pravomocí a
nedostatky v činnosti RMČ. Na základě zjištění auditu magistrátu byly
odhaleny závažné nedostatky v činnosti úřadu MČ, které jsou shrnuty ve
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 12. 3. 2013. Další výtky
ze strany zastupitelů byly ohledně dlouhodobě nekompletní RMČ,
obcházení zák. č. 167/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zejména v oblasti
související s připravovanými novými stavbami, uzavírání pro MČ
nevýhodných smluv, v nichž jsou nejen cenově nevýhodné podmínky, ale
též výrazně lépe chráněny zájmy druhé smluvní strany. Přestože MČ
poskytuje právní služby hned několik právních kanceláří, existují též
významné smlouvy, které nebyly před uzavřením předkládány k právnímu
posouzení a byly uzavírány s právními vadami, které mohou vést až k
neplatnosti smluv. Do dnešního dne není k dispozici ekonomická studie,
vážící se k stavbě „nové radnice“, včetně smluvního dojednání se subjekty,
o nichž se hovoří, že se do nových prostor automaticky přemístí. Tudíž není
nikde uvedeno, kolik výstavba nového náměstí bude MČ celkem stát a z
jakých prostředků bude financována. Jsou pouze k dispozici finanční
rozpočty na jednotlivé dílčí práce, v nichž však zdaleka nejsou zahrnuty
veškeré náklady, které s tím budou spojeny.
Do rady, která byla v 3 členném kompaktním složení, nikdo nechtěl
přistoupit, protože jeho hlas by „nebyl slyšet“. Situace byla neřešitelná,
proto se přistoupilo k návrhu na odvolání rady. Přestože byl starosta
odvolán již před dvěma měsíci, stále nedořešil předání pracovních
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prostředků – tj. mobilního telefonu a notebooku, dále také klíčů
místostarostce či tajemníkovi. Přestože byl opakovaně RMČ vyzván alespoň
k uzavření smlouvy o výpůjčce na tyto předměty – to je též uvedeno v
zápise z jednání RMČ, stále se tak nestalo. Při ukončení jakéhokoli
pracovněprávního vztahu se tak děje automaticky. Proč to není
automatické i v naší MČ? Má mít jeden radní, který je bývalým starostou
speciální privilegia? Nebo snad očekává, že se brzy vrátí na svůj předchozí
post a že mu tedy dané věci nevyplatí předávat?
V současné době je rada 5 členná, tedy v plném počtu. Každý z členů má
jiné profesní zaměření, osobnostní charakteristiky, každý je z jiného
uskupení. Dle mého názoru právě tato různorodost přispívá k velmi
konstruktivní debatě, kterou jednání rady provází. Může nastat situace, že
bude zvolen starosta, který bude podpořen „výměnou“ za odvolání
nepřijatelných členů současné rady. Možná, že až budete číst tento můj
příspěvek, nebudu členkou rady, ale tak už to někdy bývá. Mám své
občanské povolání, které mám ráda, a dobře mne uživí. Nemusím setrvávat
v žádném postu ve vedení obce a pomůže-li to současné situaci, jsem
připravena i rezignovat. Ale nevzdávám se, věřím, že k dohodě ohledně
obsazení pozice starosty nebo k jinému řešení dojde. Všichni však musíme
slevit ze svých postojů a udělat nějaký kompromis. Proto vás žádám,
občané, nechejte nám časový prostor, aby mohly opadnout emoce a mohli
jsme dospět k přijatelnému řešení. Svoláváním mimořádného zastupitelstva
každých 14 dní vždy zjitřujeme osobní antipatie a šarvátky. Zároveň vás chci
ujistit, že tím, že nemáme v současné době starostu, není chod naší
městské části ohrožen. Jednotliví neuvolnění radní mají více povinností, ale
veškeré záležitosti obce jsou řešeny.
Věřte, že výkon funkce radního je časově náročná a v naší obci velmi
nevděčná práce. Má rodina mé zvolení nepřijala s povděkem, neboť
veškerý čas, který věnuji obci, je na její úkor. A finanční plnění, které radní
dostávají, je opravdu velmi symbolické a pohybuje se v řádu stokorun.
Volba členů zastupitelstva, je na vás, milí spoluobčané, ale starostu volí ze
svého středu zastupitelstvo. A právě vámi zvolení zastupitelé musí
posoudit, nejen zda je některý z kandidátů dobrý člověk, ale též zda má pro
výkon této funkce schopnosti – a to profesní, osobnostní, manažerské.
Pokud se člověk uchází o jakékoli pracovní místo, musí mít určité
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předpoklady a u starosty tomu není jinak. Toto jsou okolnosti, které
komplikují volbu, protože ne každý zastupitel má předpoklady stát se
dobrým starostou. Existují však i jiné možnosti, které zákon připouští, než
se držet tradičního ďáblického modelu – uvolněný starosta a místostarosta.
Ďáblice nemusejí mít svého starostu, ale mohou mít např. více
místostarostů, ať už v uvolněných či neuvolněných pozicích, nebo i
uvolněného radního. Není důvod proč se stále jen držet tradičního modelu,
který v současné době může být průchozí jen velmi těsnou většinou. To, že
byl bývalý starosta odvolán, neznamená, že jako radní nemůže dál pro MČ
vykonávat některé činnosti, v nichž měl přehled a ostatní agendy přenechá
těm, kteří k tomu mají lepší předpoklady.
Markéta Bouzková (ĎZ 06/2013)

14. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice konané dne 19. 6.
2013
Ing. Křížek jménem návrhového výboru předložil zastupitelům návrh
doplnění programu, a to v následujícím pořadí:
3.1 Volba starosty MČ Praha-Ďáblice
3.2 Odstoupení a odvolání neuvolněných členů Rady MČ Praha-Ďáblice
3.3 Volba neuvolněných členů Rady MČ Praha-Ďáblice
3.4 Volba předsedy kontrolního výboru
3.5 Volba dvou členů výboru pro kontrolu skládky v k. ú. Ďáblice
- tento návrh úpravy programu byl schválen (8-0-6)
Kontrola zápisů z 11. 12. a 13. veřejného zasedání ZMČ: byly bez
připomínek schváleny.
Volba starosty MČ Praha - Ďáblice: Ing. Dvořák navrhl veřejný způsob volby
starosty. Zastupitelé na základě hlasování tento způsob zvolili (pro 12/proti
2/zdržel se 1). Následně paní Stránská navrhla jako kandidáta na funkci
starosty MČ Ing. Miloše Růžičku a Ing. Fatrdle navrhl jako kandidáta na
funkci starosty MČ PhDr. Vladimíra Novotného. Ing. Miloš Růžička a PhDr.
Vladimír Novotný kandidaturu přijali a jednotlivě vystoupili se svými
prohlášeními.
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Zastupitelstvo po projednání zvolilo Ing. Miloše Růžičku starostou Městské
části Praha-Ďáblice.
Odstoupení a odvolání neuvolněných členů Rady MČ Praha - Ďáblice: Ing.
Křížek navrhl ZMČ veřejné hlasování o odvolání neuvolněných členů RMČ.
Na základě hlasování tento způsob nebyl přijat (pro 7/zdržel se 8).
Následně proběhlo tajné hlasování o odvolání jednotlivých členů Rady MČ
(Mgr. Markéta Bouzková, Ing. Pavel Niebauer, PhDr. Vladimír Novotný).
Výsledek tajné volby:
- odvolání Ing. Pavla Niebauera z funkce radního – pro 8/ proti 6 (1 hlas
neplatný)
- odvolání Mgr. Markéty Bouzkové z funkce radní – pro 8/proti 6 (1 hlas
neplatný)
- odvolání PhDr. Vladimíra Novotného z funkce radního – pro 8/proti 6 (1
hlas neplatný)
Zastupitelstvo MČ na základě tajného hlasování odvolalo Mgr. Markétu
Bouzkovou, Ing. Pavla Niebauera a PhDr. Vladimíra Novotného z funkce
radních Městské části Praha – Ďáblice.
Volba neuvolněných členů Rady MČ Praha-Ďáblice: Ing. Procházka navrhl
na funkci radních MČ paní Tatjanu Dohnalovou a Ing. Tomáše Dvořáka. Paní
Dohnalová navrhla na funkci radního MČ Bc.Marcela Janka. RNDr. Smrček
navrhl na funkci radních MČ Mgr. Markétu Bouzkovou, Ing. Pavla Niebauera
a Vladimíra Novotného.
Mgr. Bouzková navrhla na funkci radní MČ paní Markétu Stránskou.
Kandidaturu na funkci radních MČ přijali Ing. Tomáš Dvořák, paní Tatjana
Dohnalová a Bc. Marcel Janek.
Na základě tajné volby byli zvoleni radní MČ v počtu hlasů:
- radní Tatjana Dohnalová – pro 8/proti 6 (1 hlas neplatný)
- radní Bc. Marcel Janek – pro 8/proti 6 (1 hlas neplatný)
- radní Ing. Tomáš Dvořák – pro 8/proti 6 (1 hlas neplatný)
Zastupitelstvo MČ na základě tajného hlasování zvolilo do funkce členů
Rady MČ Praha-Ďáblice paní Tatjanu Dohnalovou, Ing. Tomáše Dvořáka a
Bc. Marcela Janka.
Volba předsedy kontrolního výboru: Ing. Niebauer navrhl na funkci
předsedy kontrolního výboru PhDr. Vladimíra Novotného, který
kandidaturu přijal a byl zvolen (pro 14/zdržel se 1).
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Volba dvou členů Kontrolního výboru pro kontrolu skládky v k. ú. Ďáblice.
Ing. Dvořák navrhl do funkce členů výboru pro kontrolu skládky v k. ú.
Ďáblice paní Věru Prokešovou a paní Taťjanu Zapletalovou a zároveň
předložil jejich písemný souhlas se jmenováním do funkce. Zastupitelstvo
MČ po projednání zvolilo obě.
Návrh plánovací smlouvy se společností SPIRITEX, a. s. Paní zástupkyně
předložila zastupitelům ke schválení návrh Plánovací smlouvy se
společností SPIRITEX, a. s. ZMČ pro projednání schválilo uzavření Plánovací
smlouvy se spol. SPIRITEX a.s. o podmínkách vybudování, provozu a údržbě
veřejné dopravní a technické infrastruktury v nově navrhované obytné zóně
„NAD STATKEM“ v Praze – Ďáblicích, severně od ulic Statková a Šenovská,
katastrální území Ďáblice, parcelní čísla pozemků p.č.1580/11, p.č.1580/7,
p.č.65/2, které jsou v majetku žadatele. Dotčené navrhovanou výstavbou
budou i části sousedních pozemků p.č.1570/1 (komunikace Statková) a p.č.
65/1 (komunikace Šenovská), které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy
a svěřenou správu vykonává Městská část Praha-Ďáblice.
Závěrečný účet za rok 2012, rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 na rok 2013.
Ing. Křížek seznámil přítomné se Závěrečným účtem za rok 2012. ZMČ po
projednání a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech, Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2012 bez
výhrad schválilo.
Dále Ing. Křížek seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1, stručně
zrekapituloval jeho obsah a ZMČ na základě těchto informací schválilo
návrh rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2013, které je
přílohou tohoto usnesení v objemu zvýšení příjmů i výdajů o 92.300,- Kč na
základě změny dotačních vztahů (bez nároku na financování).
Poté Ing. Křížek seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2. V rámci
tohoto bodu proběhlo hlasování o výši daru MČ Praha Ďáblice pro oblasti
postižené povodněmi. ZMČ schválilo dar ve výši 200.000 Kč (pro 12/ zdržel
se 3) a pověřilo radu rozhodnutím o výši a konkrétních subjektech, kterým
bude dar poskytnut. ZMČ schválilo návrh rozpočtového opatření č. 2
k rozpočtu MČ na rok 2013, které je přílohou tohoto usnesení v objemu
zvýšení příjmů i výdajů o 2.600.000,- Kč (financování převodem z fondu
hospodářské činnosti).
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Žádost o odkoupení části pozemku – parcely. Paní zástupkyně seznámila
přítomné se žádostí pana Appla. Zastupitelstvo po projednání schválilo
prodej pozemku p. č. 1745/1 o výmě ře 15 m 2 , v k. ú. Ďáblice, za
cenu stanovenou dohodou ve výši 2000, - Kč za m 2 , tj. celkem
30000,- Kč.
Žádost o vrácení části daru – pozemků společnosti Central Group a.s.
Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě vyhlášeného záměru a
usnesení rady schválilo vrácení daru pozemku p. č. 1729/462 o
výměře 12 m 2 a 1729/464 o výměře 13 m 2 v k. ú. Ďáblice.
Směna, darování a prodej pozemků. Paní zástupkyně seznámila zastupitele
se situací. ZMČ na základě těchto informací a po projednání schválilo znění
smlouvy o směně, darování a prodeji pozemků p. č. 1646/46, 1646/54 a
1646/53 v k. ú. Ďáblice
Žádost o souhlas s odsvěřením pozemků. ZMČ na základě žádosti o souhlas
a na základě stanoviska Rady MČ Praha-Ďáblice schválilo odsvěření
pozemků p. č. 1268/1, 1268/2, 1268/4 a 1268/6 (lesní pozemky) a pozemků
p. č. 1269/2, 1271/1 a 1271/2 (ostatní – dobývací prostor – s porostem
náletů a stromů), v souladu se „Zásadami péče o zeleň v Hlavním městě
Praze“ schváleným usnesením ZHMP č. 17/4 ze dne 25. 4. 1996 a s
„Pravidly pro svěřování a odejmutí svěřených věci městským částem“ ze
dne 28. 3. 2006 (Městským částem se lesní pozemky nesvěřují).
Žádost o vyjádření k návrhu úpravy. Paní zástupkyně seznámila přítomné se
žádostí MHMP o vyjádření k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1163 v k. ú.
Ďáblice a s nesouhlasným stanoviskem komise výstavby a investic a Rady
MČ Praha-Ďáblice. ZMČ na základě těchto skutečností neschválilo tento
návrh úpravy.
Diskuze:
- paní zástupkyně informovala přítomné o zaslání odpovědi na sdělení
MHMP ze dne 29. 3. 2013 „Požadavky a připomínky MČ Praha-Ďáblice
k aktualizaci č. 1 ZÚR hl. m Prahy“ a o Vyjádření k přepracované
dokumentaci vlivů záměru „Pražský okruh – stavba 510 Satalice –
Běchovice“ na životní prostředí, které bylo zasláno Ministerstvu životního
prostředí
- pan Mošnička doplnil informace k výstavbě minihřiště v areálu U Holců
v rámci čerpání dotace z MŠMT
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- paní Beranová informovala přítomné o změně termínu výstavy chovatelů
drobného zvířectva na 27. – 29. 9. 2013.
(ĎZ 07/2013)

15. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice konané dne 18. 9.
2013
Kontrola zápisu ze 14. veřejného zasedání ZMČ. PhDr. Novotný navrhl
doplnění zápisu v bodě č. 5 (Závěrečný účet za rok 2012, rozpočtové
opatření č. 1 a č. 2 na rok 2013) ve větě: ZMČ schválilo dar ve výši 200.000,Kč (pro12/proti 3 – p. Novotný, p. Křížek, p. Smrček) a pověřilo radu
rozhodnutím o výši a konkrétních subjektech, kterým bude dar poskytnut
na konkrétní účel. Výše jmenovaní zastupitelé se zdrželi hlasování z toho
důvodu, že chtěli poskytnout postiženým oblastem dar ve výši 300.000,- Kč.
Po požadované úpravě byl zápis.
Volný mikrofon. Paní Beranová pozvala všechny přítomné na výstavu
chovatelů drobného zvířectva.
Pan Mošnička informoval o článku o práci TJ Ďáblice v časopise Pražský
fotbalový speciál, a dále se vyjádřil k výborné spolupráci se Základní školou
v Ďáblicích a s pí ředitelkou Horáčkovou.
Žaloba společnosti .A.S.A., spol. s r.o. o zaplacení 6.179.650,- Kč s
příslušenstvím pro bezdůvodné obohacení ze strany Městské části – zpráva
o aktuálním stavu věci. JUDr. Pecha, zástupce AK Vyskočil, Krošlák a spol.,
který zastupuje MČ Praha-Ďáblice v soudním sporu, podal zastupitelům
informace o probíhajícím soudním řízení se společností .A.S.A., spol. s r.o.,
které je vedeno od roku 2011. V rámci diskuze k tomuto bodu vystoupila
paní Ševčíková s vyjádřením společnosti .A.S.A., spol. s r.o. a s vyjádřením
právního zástupce společnosti .A.S.A., spol. s r.o. pana JUDr. Vrchlabského k
této situaci. Na základě všech těchto předložených informací zastupitelé
požadují od JUDr. Pechy písemnou zprávu s výstižně popsanou situací a
návrhy řešení (smír x soud), která bude zastupitelům zaslána do jednoho
měsíce.
Podnět na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy. Pan starosta seznámil
přítomné s návrhem společnosti SHAGGA, s.r.o. na pořízení změny ÚP SÚ
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hl. m. Prahy pro pozemky p. č. 1026/3, 1026/10-11, 1548/1, 1548/11,
1548/13, 1548/104, 1548/106-109, 1548/112, 1548/117-118, 1548/137,
1548/151-153 v k. ú. Ďáblice a p. č. 1235/17 v k. ú. Dolní Chabry. Případná
změna ÚP by se týkala pouze tohoto konkrétního záměru. Následovala
prezentace zástupců společnosti SHAGGA, s.r.o., při kterém byl přítomným
představen projekt Koňská louka Ďáblice. Zastupitelé po projednání podnět
schválili počtem hlasů: pro - 11, zdržel se – 4.
Vyjasnění vlastnických vztahů k pozemkům v k. ú. Ďáblice. Pan starosta
informoval o žádosti společnosti SHAGGA, s.r.o., která byla předložena na
základě vyhlášeného záměru. Zastupitelé na základě projednávání tohoto
bodu přijali protinávrh: odložení hlasování o usnesení na další jednání
zastupitelstva.
Návrh smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha – Ďáblice a společností
EuroMart RI, s.r.o.. Zastupitelstvo jednomyslně schválilo uzavřít smlouvu o
spolupráci, ve které se MČ Praha-Ďáblice jako účastník řízení zavazuje
poskytnout souhlasné stanovisko k žádosti o projednání v územním řízení a
stavebním rozhodnutí stavby „Nákupní středisko Březiněves“ na pozemcích
parc. č. 1612/8 a 1612/9, 1612/15 a 1612/16 vše k. ú. Ďáblice a MČ
souhlasí s přijetím finančního daru v celkové výši 200.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2013 a informace o poskytnutých darech
„po povodni 2013. Ing. Křížek seznámil zastupitele s rozpočtovým
opatřením č. 3 za rok 2013 a také informoval přítomné o rozdělení darů
obcím postižených povodněmi, bez navýšení objemu příjmů a výdajů.
Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2013. Ing. Křížek dále seznámil zastupitele s
návrhem rozpočtového opatření č. 4 za rok 2013. Zastupitelé po projednání
schválili tento návrh k rozpočtu MČ na rok 2013, v objemu zvýšení příjmů i
výdajů o 1.196.400,- Kč na základě změny dotačních vztahů (bez nároku na
financování).
Revokace usnesení k odkupu pozemku pro vybudování zázemí
tréninkového hřiště ve sportovním areálu TJ Ďáblice – oddíl fotbalu.
Zastupitelé po projednání revokovali usnesení č. 100/13/ZMČ ze dne 3. 4.
2013 a schválili koupi pozemku parc. č. 1729/527 o výměře 3591 m2, který
vznikl oddělením z pozemku parc. č. 1729/70 v k. ú. Ďáblice, ve společném
vlastnictví pana Ing. Otakara Srba, pana Martina Steyskala, paní Jany
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Steyskalové a paní Moniky Zelené, za cenu stanovenou dohodou v celkové
výši 2.843.252,- Kč.
Žádost o souhlas pana Ing. Davida Tomance. Zastupitelstvo schválilo návrh
úpravy ÚP SÚ HMP z OB-B na OB-C (kód míry využití území) na pozemních
parc. č. 1646/7 k. ú. Ďáblice a dokumentace pro úpravu územního plánu .
Personální doplnění KV. Pan Novotný navrhl jako člena kontrolního výboru
pana Ing. arch. Marka Krčila. Zastupitelé jej po projednání zvolili za člena
Kontrolního výboru.
Informace starosty a zastupitelů:
- paní zástupkyně informovala o probíhajícím jednání se společností OMV
Česká republika, s.r.o.
- paní zástupkyně informovala o tom, že RMČ dala souhlas s výjimečně
přípustnou funkční plochou stavby „Nákupní středisko Březiněves“
- pan starosta informoval o probíhajících přípravách nového územního
plánu (Metropolitní plán Prahy) a vyzval přítomné k podávání návrhů změn
s odkazem na výzvu starosty č. I a č. II, které jsou zveřejněny na úřední
desce MČ a informačních tabulích
- Ing. Dvořák informoval o průběhu akce výstavby minihřiště v areálu U
Holců, o tom, že právě probíhají výběrová řízení na demolici objektu U
Holců a na zhotovitele spodní stavby hřiště
(ĎZ 10/2013)

16. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice konané dne 11. 12.
2013
Kontrola zápisu z 15. veřejného zasedání ZMČ. Zápis byl schválen všemi
přítomnými zastupiteli.
Volný mikrofon:
- paní Beranová vznesla dotaz ohledně plošné vakcinace psů proti vzteklině
v MČ Praha-Ďáblice – paní místostarostka potvrdila, že je plánováno na jaro
2014
- pan Mošnička poděkoval zastupitelům za předminulé hlasování o odkupu
pozemků pod fotbalovým hřištěm, a zvláště pak panu starostovi;
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informoval o tom, že hřiště již bylo dokončeno; dále referoval o sportovišti
v lokalitě U Holců a nabídl pomoc a spolupráci při údržbě tohoto hřiště.
- paní Rexová vznesla dotaz, zda MČ Praha-Ďáblice jednala s MČ Praha 8
ohledně vydávání parkovacích karet na jejím území v lokalitě Karlín, Libeňstřed a Kobylisy, jelikož zjistila, že obyvatelé Ďáblic, Dolních Chaber a
Březiněvsi na tyto parkovací karty nemají nárok. Starosta informoval, že o
problému ví a je v kontaktu se zástupci MČ Praha 8. Parkovací karty jsou
vydávány pro residenty jen v místě bydliště.
Kompenzační příspěvek za provoz skládky na rok 2014. Ing. Křížek přítomné
informoval o každoročním vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz
skládky. Zastupitelstvo částku 1.800.000 Kč schválilo. Podmínky pro
vyplácení příspěvku: všem dětem, které dovrší v roce 2014 věku od 0 do 15
let a mají trvalý pobyt v MČ Praha-Ďáblice. Výše vyplácené částky na jedno
dítě 2.500 Kč. Způsob vyplácení příspěvků: na základě žádosti v období od
1. 4. do 30. 11. 2014, na děti narozené mezi 1. 11. - 31. 12. 2014 lze podat
žádost až do konce ledna roku následujícího.
Rozpočtové provizorium na rok 2014. Ing. Křížek informoval o rozpočtovém
provizoriu na rok 2014, ke kterému je MČ nucena přistoupit stejně jako v
předchozích letech z důvodu dosud neschváleného státního rozpočtu a
dosud neschváleného rozpočtu hl. m. Prahy. Zastupitelstvo po projednání
schválilo hospodaření MČ po 1. 1. 2014 v rámci rozpočtového provizoria do
schválení rozpočtu dle následujících pravidel: běžné výdaje lze uvolňovat
dle kapitol měsíčně do výše 1/12 rozpočtu schváleného pro rok 2013;
kapitálové výdaje lze uvolňovat pouze na smlouvy uzavřené před 1. 1.
2014. Rada připraví ke schválení návrh rozpočtu MČ pro rok 2014 na příští
zasedání zastupitelstva, tj. následně po schválení rozpočtu hl. m. Prahy na
příslušné období.
Rozpočtová opatření na rok 2013. Zastupitelstvo vzalo na vědomí
rozpočtové opatření č. 5, které schvalovala RMČ, jež tím operativně
reagovala na získané stavební povolení na akci „Oprava komunikace ke
hvězdárně“ a převedla tak finanční prostředky z kapitoly doprava –
přechody ve výši 60.000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 6, které se týká zvýšení
příjmů o 642.900,- Kč a výdajů o 642.900,- Kč na základě změny dotačních
vztahů (bez nároku na financování).

231

Inventarizace majetku. Zastupitelstvo vzalo na vědomí skutečnost, že
starosta jmenoval inventarizační komise pro zajištění inventarizace majetku
MČ Praha-Ďáblice za rok 2013 i panem tajemníkem úřadu vypracovaný
časový harmonogram inventarizace.
Rozpracované investice. Zastupitelstvo po projednání prohlásilo
rozpracovanou investici z roku 2005 a 2006 na akci „Víceúčelová hala a
restaurace U Holců“ v celkové výši 910.052,50 Kč za zmařenou.
Revokace usnesení. Zastupitelstvo revokovalo usnesení č. 073/12/ZMČ ze
dne 19. 9. 2012, vzalo na vědomí a souhlasí s uzavřením „Smlouvy o nájmu,
správě, podnájmu a provozování vodního díla“ (jednání mezi MČ a
společnostmi PVS a PVK o přetlakové splaškové kanalizaci v úseku Řepná Na Blatech, včetně dalšího jednání s ÖMV o dovybavení podzemní
kompresorové stanice v Praze 8 - Ďáblicích).
Vyjasnění vlastnických vztahů. Zastupitelstvo přijalo protinávrh, v němž
bere na vědomí dohodu odložit vyjasnění vlastnických vztahů k pozemkům
ležícím v zájmovém území projektu Koňská louka Ďáblice, která byla
uzavřena mezi starostou MČ Praha – Ďáblice Ing. Milošem Růžičkou a
zástupci společnosti Koňská louka, s.r.o. (dříve Shagga, s.r.o.) dne 26. 11.
2013. Vyřešení majetkoprávních otázek a uzavření budoucích smluv bude
provedeno po nabytí právní moci územního rozhodnutí, protože v té době
bude dostatečně známa specifikace a rozsah projektu, tj. informace nutné k
uzavření budoucích smluv.
„Úvodní rozvaha o území – část I.“. Zastupitelstvo po projednání schválilo
dokument „Úvodní rozvaha o území - část I.“ jako úvodní stanovisko MČ
Praha-Ďáblice k přípravám Územního plánu hlavního města Prahy
(Metropolitní plán), pověřilo starostu dalším jednáním o zapracování
návrhů MČ Praha-Ďáblice do dokumentace ÚP.
Připomínky MČ k Aktualizaci č. 1. Zastupitelstvo schválilo zásadní
připomínky k návrhu 1. aktualizace zásad územního rozvoje hlavního města
Prahy (AZUR), který byl zveřejněn dne 11. 11. 2013 vyhláškou MHMP.
Zpráva Kontrolního výboru. Pan Novotný předložil zprávu KV za rok 2013.
Následovala bouřlivá diskuze. Zastupitelstvo MČ poté vzalo zprávu na
vědomí s výhradami, pověřilo předsedu KV upřesněním bodů dle diskuze, a
to do příštího zasedání ZMČ.
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Plán práce KV. Pan Novotný předložil plán činnosti KV do 30. 10. 2014.
Tento plán byl v následné diskusi zastupitelstvem upraven.
Návrh zveřejnění všech zápisů KV na internetových stránkách MČ. PhDr.
Novotný navrhl zpřístupnění zápisů KV na webu MČ Praha-Ďáblice z důvodu
transparentnosti nového vedení radnice. Zastupitelstvo po projednání
schválilo zveřejnění všech zpráv KV odsouhlasených Zastupitelstvem MČ na
webových stránkách MČ.
Informace starosty a zastupitelů:
- O poskytnutých finančních darech organizacím a občanům vykonávajících
činnosti pro MČ Praha-Ďáblice: Paní Fišmistrová informovala o finančních
darech pro občany pracující pro obec, členy komisí a předsedy komisí. Paní
Dohnalová navrhla zvláštní odměnu 40.000 Kč panu starostovi a paní
místostarostce, po proběhlé diskuzi však svůj návrh stáhla z procesních
důvodů.
- Žaloba společnosti .A.S.A., spol. s r.o. o zaplacení částky 6.179.650 Kč s
příslušenstvím pro bezdůvodné obohacení ze strany MČ Praha - Ďáblice zpráva o aktuálním stavu věci: pan starosta informoval o probíhajícím
soudním řízení - soud vyzval obě strany ke smírnému řešení, MČ podala
návrh smíru dne 19.11.2013, dle sdělení starosty společnost .A.S.A., spol. s
r.o. na toto ještě nereflektovala. Soudní jednání bylo odročeno na únor
2014.
- Předběžný plán termínů zasedání Zastupitelstva MČ na rok 2014
- Zpráva o činnosti výboru pro kontrolu skládky v k. ú. Ďáblice za rok 2013:
Ing. Dvořák seznámil přítomné se zprávou VpKS a informoval o tom, že
doba provozu skládky byla prodloužena o jeden rok.
- Informace o termínovaných vkladech: ing. Křížek informoval o stavu kont
všech termínovaných vkladů. Na úrocích od 1. 1. 2013 do 30. 11. 2013 MČ
získala 878.428 Kč.
- Informace o výši příspěvků na svoz komunálního odpadu za II. pololetí
roku 2013: Ing. Křížek informoval, že MČ vyčerpala 92% finančních
prostředků na příspěvek za svoz komunálního odpadu, což činí 880.000 Kč.
(ĎZ 01/2014)
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Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012
1. Zřizovatel
název:
sídlo:

Městská část Praha - Ďáblice
ÚMČ, Květnová 52, Praha 8 – Ďáblice, 182 00

2. Název právnické osoby, sídlo, adresa pro dálkový přístup, údaje o vedení
školy
přesný název:

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17
ředitelka:
Mgr. Iveta Horáčková
zástupkyně ředitelky:
Mgr.Hana Ulčarová
e-mail:
zsuparkanu@volny.cz
web:
www.skoladablice.cz
datum vydání rozhodnutí: 1. 9. 2010 a 1. 10. 2010
kapacita ZŠ:
600
kapacita ŠD:
210
kapacita ŠK:
24
3. Zásadní změny v síti škol (počet a důvody)
V tomto školním roce byla navýšena kapacita školy na 600 žáků.
Důvodem je plynulý neustálý nárůst počtu žáků. Stejný důvod vedl i
k navýšení kapacity školní družiny.
4. Vzdělávací programy, zhodnocení ŠVP a specifika školy
Ve všech ročnících základní školy probíhala výuka podle Školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Škola klíč k poznání. K
žádným zásadním změnám v ŠVP nedošlo, dle zákona byl zaveden volitelný
předmět Druhý cizí jazyk, a tím je v naší škole Německý jazyk.
5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Ve škole se jako První cizí jazyk vyučoval předmět Anglický jazyk, a to od
3. třídy. AJ ve škole vyučují 4 kvalifikovaní učitelé. Ve škole fungovaly rovněž
3 kroužky AJ pro žáky 2. ročníků. Výuku vedla jednak ve dvou kroužcích paní
učitelka, jedna z bývalých zaměstnankyň školy, a jednak jazyková agentura
Wattsenglish. Mezi rodiči je o tyto kroužky veliký zájem, kterému se
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počtem hodin výuky snažíme vyhovět. Hodnocení těmto kroužkům dávají
rodiče velmi dobré.
Na 2. stupni si žáci v oblasti volitelných předmětů volili předmět
Konverzace v anglickém jazyce, vyučovali učitelé školy. Škola se v tomto
roce zapojila do mezinárodního projektu Comenius, v jehož průběhu naši
žáci musejí konverzovat se zahraničními partnery z francouzské
mezinárodní školy právě v angličtině.
Na 2. stupni letos začala výuka i Druhého cizího jazyka, a to předmětu
Německý jazyk. O němčinu byl mezi žáky a jejich rodiči takový zájem, že
překonal naše očekávání. Žáci měli možnost v rámci volitelných předmětů
vybírat buď tento jazyk, nebo se mohli věnovat dalšímu rozvoji angličtiny
právě ve výše uváděné Konverzaci z angličtiny.
Tabulka s počty žáků učících se cizí jazyk
žáci učící se cizí jazyk
jako povinný předmět
1. stupeň 2. stupeň
AJ

131

112

NJ

0

0

FJ
ŠJ
RJ
ostatní

0
0
0
0

0
0
0
0

žáci učící se cizí jazyk jako
žáci učící se cizí jazyk
povinně volitelný předmět
jako nepovinný předmět
2. stupeň
1. stupeň
2. stupeň
Konverzace v anglickém jazyce
0
0
96 žáků
Německý jazyk
0
0
16 žáků
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6. Údaje o pracovnících školy – včetně vedení školy
Personální zabezpečení – pedagogičtí pracovníci
pedagogičtí
pracovníci celkem

pedagog.pracovníci
s odbornou kvalifikací

pedagog.pracovníci
bez odborné kvalifikace

31

27

4

Počet (fyzické osoby
k 31. 12. 2012)

7. Věková struktura pedagogických pracovníků
věk

do 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 let a více

počet
z toho žen

4
3

8
6

14
12

3
3

2
1

z toho
důchodci
1
1
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
a) pedagogičtí pracovníci doplňující si odbornou kvalifikaci: 2
(Jedné paní učitelce chybí obhájit diplomovou práci, jedna vychovatelka
zahájila studium, aby získala odbornou kvalifikaci, zbylí dva pedagogové se
ke studiu budou hlásit v příštím roce.)
b) průběžné vzdělávání
Nejčastější zaměření
vzdělávání -

Nové trendy ve výuce, metodika výuky čtení
na 1. stupni, práce s žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami a rizikovým
chováním, prevence a ochrana zdraví,
školská legislativa

Většina pedagogického sboru základní školy i mateřské školy absolvovala ve
školním roce kurz „Respektovat a být respektován“ zaměřený na
mezilidskou komunikaci.
9. Zápis do 1. ročníku základní školy k povinné školní docházce pro školní
rok 2012 – 2013
počet

zapsané děti
91

přijaté děti
76

odklady školní docházky
15

10. Výsledky vzdělávání
Ve školním roce 2012 – 2013 všichni žáci úspěšně postoupili do dalšího
ročníku.
Podrobné výsledky vzdělávání viz přílohy.
Tabulka počtu přijatých na střední školy:
počet přijatých na SŠ

z 5. ročníku
11

ze 7. ročníku
2

z 9. ročníku
14

11. Hodnocení činnosti školních družin a školních klubů
a) počty

školní družina
školní klub

počet
oddělení
6
1

zapsaní
účastníci
151
14

z 1.
stupně
151
0

z 2.
stupně
0
14
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b) hodnocení
Během školního roku se výrazně zvýšila docházka žáků do ranní ŠD.
Vcelku bez problémů se podařilo organizačně zvládnout přecházení dětí
dvou 2. tříd z detašovaného pracoviště v MŠ.
Činnost jednotlivých oddělení vycházela z tematických plánů a akcí, které
měly u dětí i rodičovské veřejnosti v předešlém roce úspěch. Naše motto
pro školní rok: „Duhová družina“.
Uskutečnily se ozdravné pobyty v Solné jeskyni Ládví, kam jsme
pravidelně každý pátek dojížděli. Pro velký zájem byly děti rozděleny do tří
skupin. Ve školním roce opět fungovaly tzv. „Družinové středy“. V rámci
těchto „Družinových střed“ jednotlivá oddělení za programem pravidelně
vyjížděla i mimo obec. Celkem 5krát jsme navštívili ZOO. Děti ze školní
družiny zhlédly tři divadelní představení uskutečněná v sále školy, pro každý
ročník uspořádaly vychovatelky družinový výlet autobusem.
Další úspěšnou akcí byl lampiónový průvod s cestou za Mikulášem, který
za podpory rodičů proběhl v podvečer svátku, a na jeho přípravě se podílely
též starší děti, které již družinu nenavštěvují. Každé oddělení 2krát v
průběhu školního roku navštívilo Divadlo Jiskra. ŠD se podílela i na průběhu
tvůrčích dílen, které proběhly ve škole.
Během zimních měsíců, kdy bylo hodně sněhu, chodily děti
s vychovatelkami sáňkovat na kopec Ládví, aby si užily zimních radovánek.
Mezi již tradiční akce můžeme zařadit exkurzi ve svíčkárně Rodas i
návštěvu Hvězdárny Ďáblice. Úspěch měly i besedy v Městské knihovně na
Ládví, kam se vypravila oddělení starších dětí. V závěru školního roku děti
potěšila akce na místním hřišti Dravci v letu, ale i šplhání po Vysokých
lanech, kam se vydal Školní klub. Při nepříznivém počasí, kdy děti trávily čas
v prostorách školy, stačily společně s vychovatelkami zhotovit více než 40
druhů větších výtvarných prací a výrobků.
Závěr školního roku byl ve znamení sportovního odpoledne na místním
fotbalovém hřišti.
O kvalitě práce vychovatelek ve školní družině svědčí jistě fakt, že se
dětem mnohdy nechce domů a domlouvají se s rodiči na pozdějším
odchodu. Tato situace nás velice těší.
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12. Poradenské služby školy
Poradenskou činnost školy zajišťovala výchovná poradkyně, a to včetně
poradenství k volbě povolání. Během roku došlo k výměně na postu
výchovné poradkyně, nová výchovná poradkyně se připravovala zahájit
studium výchovného poradenství. Výchovná poradkyně úzce spolupracuju
se školním metodikem prevence, ostatními učiteli i rodiči. Škola zajišťuje
spolupráci s PPP, SPC, CSS Triangl, Policií ČR, psychology, sociálními odbory,
rodiči, případně dalšími subjekty. Spolupráce s rodiči, s PPP Praha 8, Šiškova
2/1223 (Dr. Kyselová), sociálním odborem Prahy 8, Policií ČR je na velmi
dobré úrovni.
13. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy
Formy spolupráce s rodiči: třídní schůzky, konzultační hodiny pro rodiče,
konzultace ve formě žák - rodič - učitel, informace dle potřeby i denně, dny
otevřených dveří, spolupráce s Radou rodičů při ZŠ a Školskou radou. Dobrá
spolupráce probíhala i s Městskou částí Praha-Ďáblice a komisemi zřízenými
při ÚMČ Praha-Ďáblice (školskou a kulturní, sportovní a sociální). Rovněž
spolupráci s OŠ Praha 8, a dalšími organizacemi v Ďáblicích - Diakonie,
hasiči, městská policie - lze hodnotit jako velice dobrou.
Mezi nejvýznamnější mimoškolní aktivity patří účast na akcích
pořádaných školou (KMD, KMČ, koncerty žáků ap.), zapojení a pomoc při
některých akcích MŠ (Mikuláš, Čarodějnice, sběr ap.), spolupráce s
komisemi zřízenými při MČ Praha-Ďáblice (ŠKK, sportovní, sociální) při
pořádání akcí (vystoupení pěveckého sboru, recitace, organizace ap.).
Ve školním roce 2012/2013 pokračoval na naší škole KMD. Viděli jsme
opět čtyři představení. V prosinci balet Louskáček, v lednu muzikál
Divotvorný hrnec, v březnu jsme se potěšili novým nastudováním Marry
Poppins a v dubnu jsme v divadle ABC zhlédli jednu z nejslavnějších tragédií
W. Shakespeara Král Lear.
Žáci základní školy připravovali zábavné akce pro děti z mateřské školy.
Velký úspěch měla „Pohádková stezka“ ke Dni dětí. “. Ve školce se objevilo
plno pohádkových bytostí, u kterých se plnily různé úkoly. U Šípkové
Růženky děti hledaly ukrytou růžičku, u Harryho Pottera se kouzlilo, u
nevěsty se vybíraly perličky z truhličky, u víly skákaly děti po kamenech, u
ducha se hrála kimovka, pekařka zase dávala dětem ochutnat různé pečivo,
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u lišky s Budulínkem se přenášel hrášek. Také děti pomohly loupežníkovi
sesbírat jeho lup, vodníkovi u rybníka chytat ryby. Společnými akcemi pro
základní a mateřskou školy rozvíjíme spolupráci, a především učíme děti
kontaktu nejen s vrstevníky, ale i s dětmi jiných věkových kategorií.
13.1 Školská rada – hodnocení spolupráce se školou
V letošním školním roce Školská rada pracovala velmi intenzivně.
Obměna na místě ředitelky školy přinesla mnoho změn ke zlepšení a
zkvalitnění fungování naší ďáblické školy.
Schválili jsme znění Výroční zprávy za školní rok 2011/2012 a
hospodaření s finančními prostředky za kalendářní rok 2011.
Spolupracovali jsme se zřizovatelem školy.
Na konci školního roku jsme hodnotili práci školy (hodnocení
vzdělávacích výsledků, ozdravných pobytů škol v přírodě a výjezdů žáků,
projekt Comenius, výsledky testování žáků a výsledky přijímacího řízení na
střední školy, chystanou změnu ve stravování - školní jídelna jako součást
školy, personální politiku paní ředitelky). Celý školní rok se pracovalo na
úpravě Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠKOLA KLÍČ K POZNÁNÍ) a na školním vzdělávacím programu pro školní družinu, na
novém znění školního řádu a na pravidlech hodnocení výsledků vzdělávání
a výchovy žáků. V závěru školního roku 2012/2013 jsme se vyjádřili kladně k
přepracovanému návrhu školního vzdělávacího programu, upravenému
školnímu řádu a pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
13.2 Komunitní akce školy
Ve školním roce 2012/2013 jsme se snažili, aby byla škola otevřená nejen
dětem, ale i jejich rodičům a příbuzným. Pro děti a jejich rodiny jsme
pořádali páteční výtvarné dílny vždy s danou tematikou. Při říjnovém
Dýňovém tvoření měly děti a jejich rodiče možnost vydlabat si vlastní
halloweenskou dýni, vytvořit si papírovou dekoraci a ochutnat při kávě a
čaji dýňové speciality.
Adventní tvoření bylo naším vstupem do předvánočního času a rodiče s
dětmi si mohli vyrobit adventní věnec, svícen, vánoční ozdobu či přáníčko.
Vše za zvuku koled vůně cukroví, dobré kávy a sousedského povídání.
Na Velikonoční dílně se zase všichni mohli naučit plést pomlázku, zdobit
vajíčka voskovou technikou či tvořit velikonoční dekorace z různých
materiálů.
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Dalším stmelovacím prvkem pro učitele, děti a jejich rodiny byly akce
jako Mikulášská lampionová cesta setmělými Ďáblicemi, Zpívání pod
vánočním stromem, Vánoční jarmark či sbírka hraček pro děti, jejichž
domovy byly zasaženy povodněmi.
Při všech těchto tvůrčích činnostech aktivně se školou spolupracovala i
místní ďáblická sdružení od Kulturní a sociální komise MÚ po místní
organizaci Pionýra.
14. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech
Ve školním roce 2012 - 2013 jsme zahájili naši účast v mezinárodním
programu Comenius, který grantovými prostředky z Evropské unie
podporuje školní vzdělávání a mezinárodní spolupráci škol. V rámci tohoto
projektu nezůstala stranou ani individuální aktivita našich učitelů. Jeden
z pedagogů získal grant dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a
čerpal nové metodologické znalosti na kurzu Using new technology for
teaching English ve městě Ipswich ve Velké Británii.
Vyvrcholením našich letošních aktivit v rámci programů Comenius se
odehrálo v červnu, kdy nás svou návštěvou poctila početná skupina
studentů z naší partnerské školy z Aix-en-Provence, se kterou je naše škola
zapojena do dvouletého mezinárodního projektu Bohuslav Martinů – most
mezi kulturami.
Hlavním komunikačním jazykem tohoto projektu je angličtina a již nyní je
zřejmé, že projekt je pro naše studenty maximálně motivující. Angličtinu
přestávají vnímat jako jeden z předmětů ve škole, ale začínají si na vlastní
kůži uvědomovat, že jde o životní dovednost nezbytnou pro komunikaci se
světem.
V průběhu návštěvy naší partnerské školy ve škole i mimo ni probíhaly
hry, kolektivní tvoření, výlety a nejrůznější aktivity, které zakončilo společné
představení pro veřejnost v podvečerních hodinách dne 14. června 2013.
Aktivity projektu přinesly oživení i do Ďáblic, které se tímto na necelé dva
týdny staly místem mezinárodního setkání studentů z Česka a z Francie,
multikulturní platformou pro rozvoj porozumění mezi mladými lidmi
z různých evropských zemí.
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15. Zkušenosti s péčí o nadané žáky
Nadaní žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., školský zákon v platném
znění, a příslušnými vyhláškami, nejsou ve škole evidováni. U talentovaných
žáků zaměřen jejich rozvoj individuálně – sport, projekty, olympiády,
spolupráce těchto žáků se žáky slabšími, spolupráce s rodiči.
16. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky)
Polytechnická výuka byla zařazena především do vyučovacích předmětů
Pracovní výchova na 1. stupni a Svět práce na 2. stupni, ale i do dalších
předmětů, včetně předmětů volitelných, do školních i mimoškolních aktivit
(výtvarné, keramické a další dílny, činnost kroužků) i do činnosti školní
družiny. Žáky vedeme k praktickému vztahu k životu, v oblasti volby
povolání se seznamují s jednotlivými profesemi lidské práce, úměrně svému
věku a možnostem školy se seznamují při práci s různými materiály,
klademe důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vedeme žáky k
úctě k lidské práci, porovnáváním současnosti a minulosti budíme též úctu
k hodnotám vytvořeným předchozími generacemi.
Ve školním roce 2012 - 2013 žáci 2. stupně navštěvovali dle svého zájmu
a výběru tyto volitelné předměty: Seminář z matematiky, Konverzaci v
anglickém jazyce, Německý jazyk, Sportovní hry.
V zájmové činnosti během kroužků se žáci zajímali o sport – míčové hry,
florbal pro 1. i 2. stupeň, angličtinu (nabídka jak ze strany školních
pedagogů, tak i cizí jazykové agentury), rozvoj vědy (kroužek Věda nás
baví), sborový zpěv, keramiku, výtvarnou výchovu, hudební výchovu (ZUŠ
Taussigova). Provoz kroužků zajištovali jednak pedagogové školy, jednak
spolupracující agentury.
17. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze
sociálně znevýhodněného prostředí do základní školy
Přípravné třídy nebyly zřízeny, s dodatečným odkladem školní docházky
nebyli v ZŠ žádní žáci.
17.1 Přípravný kurz pro předškoláky
Od března do května vedly paní učitelky 1. stupně kurzy pro předškoláky.
Celkem bylo připraveno pět setkání a každé z nich otvírala známá pohádka
– „Hrnečku vař“, „O Budulínkovi“, „O řepě“, „O perníkové chaloupce“ a „O
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Koblížkovi“. Děti plnily různé úkoly, hrály hry, vyráběly, stříhaly a
procvičovaly všechny dovednosti, které byly potřeba pro zdárný nástup do
1. třídy. Zkusily si, jaké je to sedět ve školní lavici, poznávaly paní učitelky,
které budou pravidelně vídat v prostorách jejich budoucí školy a které
budou součástí jejich dalšího života. Cílem kurzu bylo rovněž zbavit děti
strachu z nového prostředí, z nových lidí a ukázat jim, že škola může být i
zábavná.
Děti byly velice šikovné a na kurzy se dle rodičů vždy těšily, což bylo
odměnou pro všechny zúčastněné pedagogy.
18. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí
cizinců ze států EU, ostatních evropských států a ostatních států světa,
zkušenosti s integrací a začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ
a) rozdělení podle jednotlivých států
státy EU
Slovensko
Bulharsko
ostatní evropské státy
Rusko
Ukrajinská republika
Bělorusko
ostatní státy světa
Čína

počet žáků
1
1
počet žáků
2
5
1
počet žáků
1

b) hodnocení zkušeností s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do
prostředí ZŠ
Začleňování bez problémů, dobrá spolupráce s rodiči, výuka ČJ, AJ, M i
ostatních
předmětů bez komplikací, u všech žáků již dlouhodobější pobyt v ČR.
Rovněž začlenění do kolektivu žáků bez problémů.
19. Environmentální výchova
Environmentální výchově se věnujeme průběžně v celém školním roce.
Pořádáme pravidelně sběr papíru, průběžně v roce sbíráme víčka od PET
láhví, která se zpracovávají na další výrobky např. dětské prolézačky.
Sbíráme elektroodpad, a vypotřebované baterie. Škola je zapojena do
ekologického programu „Recyklohraní“. V rámci výuky nebo škol v přírodě
se orientujeme na ochranu a poznávání přírody, pozorování života v ní,
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poslouchání např. hlasů ptáků, pozorování vývojových stádií žab. Žáci III.
třídy navštívili ekocentrum Čapí hnízdo a záchrannou stanici pro zvířata ve
Voticích, zúčastnili se kroužkování ptáků v Ďáblickém háji. Žáci prvního
ročníku zase podnikali výzkumné výpravy do luk v okolí školy, pozorovali
hmyz za pomoci zkušené přírodovědkyně z řad rodičů. Do environmentální
výchovy také patří návštěvy zoologických zahrad (Praha, Tábor), péče o
květiny vše třídách.
20. Multikulturní výchova
Multikulturní výchova probíhá v naší škole napříč jednotlivými
vzdělávacími oblastmi. Zároveň je přirozenou součástí školních projektů a
celoškolních akcí. Stačí zmínit mnohaletý program „Adopce na dálku”, jenž
se nyní chýlí ke zdárnému ukončení. Smyslem podpory bylo umožnit tehdy
malému chlapci dosáhnout vysokoškolského vzdělání, to se za finančního
přispění, ale i obrovského nadšení žáků a jejich rodičů podařilo.
V současné době probíhá ve škole projekt Comenius, v průběhu
dvouletého období mají žáci možnost se jeho prostřednictvím setkávat se
mimo jiné s francouzskou kulturou. Byť jde o kulturu relativně blízkou, díky
možnosti vzájemně pobývat v hostitelských rodinách a intenzivně se stýkat
se svými vrstevníky je žáky citlivě vnímána i jinakost kulturní. Zároveň se při
průběžném plnění jednotlivých aktivit projektu učí všichni společně
pěstovat a ctít rovné mezilidské vztahy, pěstovat respekt k jiným kulturním
zvykům, stejně jako rozvíjet spolupráci a podřídit své osobní zájmy
společnému cíli.
Za prioritní témata, jimž se věnuje mimořádná pozornost zvláště ve
vzdělávacích oblastech společenskovědních a v oblasti jazykového
vzdělávání a komunikace, jsou považována rasismus a xenofobie,
antisemitismus a holocaust, extremistická hnutí. Žáci nejsou jen teoreticky
poučováni o nebezpečí a důsledcích extremistického jednání,
antisemitských, rasistických výroků, ale využíváme vzdělávacích programů
organizovaných přímo na místech, jako je Památník Terezín či Památník
Lidice, uměleckého zpracování (promítání filmů, literárně dramatické
úpravy apod.). Součástí všech jmenovaných aktivit jsou sdílení zkušeností,
společná diskuze, reflexe, hledání způsobů řešení problémů, hraní rolí v
modelových situacích.
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Úspěšnost v oblasti multikulturní výchovy se v konečném důsledku
odráží v citlivém přístupu k integraci národnostních menšin na základě
respektu, úcty a vzájemné tolerance.
21. Prevence rizikového chování
Primární prevence má na naší škole již více než desetiletou tradici.
Organizaci tohoto projektu, stanovení cílů, koordinaci činností a kontrolu
plnění zajišťuje vedení školy ve spolupráci se školním metodikem prevence.
Ovšem na plnění všech bodů prevence spolupracuje celý pedagogický sbor
školy.
Na základě dlouhodobého mapování situace na škole (rozhovory se žáky,
práce třídních učitelů, sociometrické šetření, spolupráce s rodiči…) je
prevence zaměřena zejména na budování třídního kolektivu, prevenci
šikany, vytváření otevřeného přátelského prostředí. Samozřejmě pozornost
věnujeme prevenci závislostí a vytváření možností pro volnočasové aktivity.
Škola
dlouhodobě
spolupracuje
s Křesťanskou
pedagogickopsychologickou poradnou v Praze 8 na vytváření vlastního programu
primární prevence.
Pro 8. třídu druhého stupně byla letos uspořádána ve spolupráci
s pedagogicko-psychologickou poradnou TRIANGL v rozsahu 12 hodin tři
sezení (po čtyřech hodinách). Prevenci provádějí odborní psychologové.
Pozitivní je fakt, že se aktivit účastnila třídní učitelka. Program byl zaměřen
na prevenci šikany v třídním kolektivu.
Vedení školy věnuje mimořádnou pozornost nabídce volnočasových
aktivit na škole, či prezentaci aktivit, které jsou našim žákům nabízeny
spolupracujícími subjekty mimo školu. Jde o pestrou nabídku školních
kroužků. Ty jsou opět zajišťovány kmenovými pedagogy, či externisty.
Rozsah kroužků je minimálně jedna hodina týdně.
Pozornost věnujeme celé řadě jednorázových aktivit. Jsou to např.:
- turnaje žáků v kopané, florbalu a přehazované 2x/rok,
- besedy s odborníky na prevenci z org. Sananim,
- prevence pro 1. stupeň v DDM,
- sportovní turnaje škol Prahy 8,
- McDonald cup,
- účast v Klubu mladých diváků a Klubu mladých čtenářů,
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- posilování třídních kolektivů v rámci školy v přírodě,
- besedy s policií ČR i s městskou policií.
Pro žáky obou stupňů základní školy jsme ve školním roce pořádali
sportovní den, v němž spolupracovala smíšená družstva napříč všemi
ročníky. Již plánujeme pokračování a doufáme, že se zrodila další tradiční
akce školy.
S problematikou prevence soc. patologických jevů jsou rodiče pravidelně
seznamováni na třídních schůzkách. Je-li potřeba, jsou rodiče vyzýváni ke
spolupráci a jsou zváni na konzultace neprodleně.
22. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji
Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

Celkem

počet dětí
celkem
z toho
nově přijatí

Jihomoravský

kraj

Jihočeský

Kraj

0

0

0

1

0

0

2

1

0

0

48

0

0

52

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

9

0

0

10

23. Další důležité údaje o ZŠ
Zřizovatelem Základní školy a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U
Parkánu 17 (dále jen školy) je Městská část Praha-Ďáblice. Do spádové
oblasti školy patří rovněž městská část Březiněves. Škola je v právní
subjektivitě od 1. 9. 2001 a sdružuje základní školu, školní družinu, školní
klub, mateřskou školu a školní jídelnu při MŠ. Školní jídelnu při ZŠ v budově
školy provozovala firma Sodexo.
Ve škole je zajištěna činnost výchovné poradkyně, školního metodika
prevence i individuální péče speciální pedagožky.
Ve školním roce 2012 – 2013 probíhala ve škole také výuka náboženství,
a to na 1. stupni formou nepovinného předmětu.
Škola je zapojena do projektů Školní mléko a Ovoce do škol.
24. Údaje o výsledcích inspekční činnosti České školní inspekce
Ve sledovaném období neproběhla inspekční činnost.
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25. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2012
Hospodaření v roce 2012
Celkové příjmy
Celkové výdaje
Hospodářský výsledek r. 2012
hlavní činnosti
hospodářská činnost

v Kč
27.392.683,99
27.061.084,31
v Kč
0,-331.599,68

26. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
27. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Projektem financovaným z cizích zdrojů je mezinárodní projekt
Comenius, který vyvrcholí ve školním roce 2013 – 2014.
28. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů
Ve škole není odborová organizace.
Mgr. Iveta Horáčková, ředitelka školy
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Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2012/2013
1. Zřizovatel
název:
sídlo:

Městská část Praha - Ďáblice
ÚMČ, Květnová 52, Praha 8 – Ďáblice, 182 00

2. Název právnické osoby, sídlo, adresa pro dálkový přístup, údaje o vedení
školy
přesný název:

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice,
U Parkánu 17
ředitelka:
Mgr. Iveta Horáčková
zástupkyně ředitelky:
Věra Dusová
e-mail:
mskucerove@volny.cz, zsuparkanu@volny.cz
web:
www.skoladablice.cz
datum vydání rozhodnutí: 13. 9. 2009
kapacita ZŠ:
196
3. Zásadní změny v síti škol (počet a důvody)
V tomto školním roce žádné zásadní změny neproběhly.
4. Vzdělávací programy a specifika školy
Školní vzdělávací program s tematickým zaměřením „Barevné kamínky“,
je v souladu s RVP PV, vychází z tohoto programu a je nastaven pro
podmínky naší MŠ. Základní snahou je umožnit každému dítěti rozvoj podle
jeho individuálních potřeb, schopností a možností. Cílem programu je
zdravý rozvoj tělesné i duševní stránky dětí a prohlubování sociálních
vztahů. Učitelky v mateřské škole vytvářejí podnětné a bezpečné sociální
prostředí. Ve své výchovně vzdělávací práci využívají formy her,
prožitkového a situačního učení, kooperativního učení založené na
spolupráci dětí a pedagogů, řízených individuálních a skupinových činností.
Spontánní i řízené aktivity jsou vzájemně provázané a vyvážené. Výchovně
vzdělávací práce je rovněž zaměřena na dodržování přirozených lidských
potřeb a podporu volného pohybu dětí, na výchovu ke zdraví a tělesné
pohodě.
5. MŠ s internátním provozem
Ne.
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6. Údaje o pracovnících školy
(zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, v platném znění)
a) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
pedagogičtí
pracovníci celkem

pedagog.pracovníci
s odbornou kvalifikací

pedagog.pracovníci
bez odborné kvalifikace

16

5

11

Počet (fyzické osoby
k 31. 12. 2012)

b) získaná odborná kvalifikace
SŠ
4

VOŠ
0

VŠ
1

7. Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2012
a) věková struktura
věk

do 30
let

31 - 40
let

41 - 50
let

51 - 60
let

61 let a
více

počet
z toho žen

4
4

3
3

8
8

1
1

0
0

b) průměrný věk pedagogických pracovníků mateřské školy
38,3 let
8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
a) pedagogičtí pracovníci doplňující si odbornou kvalifikaci:
k 31. 8. 2013 si odbornou kvalifikaci doplnily 4 učitelky.
b) DVPP – témata průběžného vzdělávání
Nejčastější témata:
Předškolní pedagogika, mezilidské vztahy, kurz Respektovat a být
respektován pro většinu pedagogického sboru, metodika hudební výchovy
v MŠ.
9. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014

počet

MČ
54

přihlášené děti
z toho:
z HMP z ost. krajů
30
25

MČ
54

přijaté děti
z toho:
z HMP
z ost. krajů
10
18

děti
odcházející
do ZŠ
72
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Děti, které nebyly do mateřské školy přijaty, nedosáhly věku tří let.
10. Využití poradenských služeb pro MŠ
Spolupráce s PPP Praha 8, Šiškova 2/1223 (Dr. Kyselová). Speciální
pedagog v MŠ nepracuje. Podařilo se navázat i spolupráci S Křesťanskou
pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 8 na jednorázových
akcích především osvětového charakteru.
11. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy
a) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy
Mateřská škola velmi úzce spolupracuje s rodiči dětí (třídní schůzky,
průběžné informování o dění v mateřské škole a jejich dětech formou
individuálních rozhovorů, nástěnek, webových stránek mateřské školy,
besídky, divadelní představení, loučení s předškoláky, výlety, škola v
přírodě, organizování jednotlivých třídních akcí). Rodiče jsou bráni jako
nejdůležitější partneři mateřské školy. Spolupráce s nimi je založena na
vzájemné důvěře, vstřícnosti a vzájemném respektování.
Každoročně před zápisem nových dětí do mateřské školy se koná Den
otevřených dveří. Rodiče a jejich děti mají možnost nahlédnout a projít si
prostory, kam budou děti nastupovat.
Dobrá spolupráce probíhá i se zřizovatelem MČ Praha-Ďáblice, se
Školskou a kulturní komisí a Sportovní komisí při ÚMČ Praha-Ďáblice. Dále
mateřská škola aktivně spolupracuje se Základní školou U Parkánu
(přípravný kurz pro předškolní děti, zápis do ZŠ, výstavy, akce připravované
dětmi ze ZŠ apod.). Dalšími spolupracujícími organizacemi jsou Plavecká
škola Delfínek, Městská knihovna Ládví, Hvězdárna Ďáblice, Městská
policie, Záchranný a hasičský sbor, ZUŠ Taussigova.
Mateřská škola také spolupracuje s PhDr. Kyselovou z pedagogickopsychologické poradny pro Prahu 8.
b) Mezinárodní spolupráce
Škola nespolupracovala na mezinárodní úrovni s žádnou mateřskou
školou.
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c) Mimoškolní aktivity
Účast na akcích pořádaných MŠ, ZŠ, Školskou a kulturní komisí, Sociální
komisí a Sportovní komisí při ÚMČ Praha – Ďáblice, spolupráce s hasičským
a záchranným sborem, Policií ČR.
Mateřská škola pořádá i volnočasové aktivity – kroužky: seznámení s
anglickým jazykem s rodilým mluvčím, výuka hry na flétnu, zpívánky pro
nejmenší, keramický a výtvarný kroužek, tanečky pro nejmenší, sportovní
kroužek. Všechny kroužky byly zajištěny spolupracujícími agenturami.
12. Zkušenosti s jazykovou výchovou v rámci vzdělávacího programu školy
Výuka anglického jazyka probíhá formou zájmového kroužku v MŠ. Je
zajišťována agenturou Wattsenglish (rodilí mluvčí). Samotná výuka se
uskutečňuje nenásilnou přirozenou formou, a to nabídkou her a aktivit pro
děti. Spolupráce s agenturou je na výborné úrovni.
13. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí
cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším
začleňováním dětí cizinců do prostředí MŠ
a) rozdělení podle jednotlivých států
státy EU
Slovensko
ostatní evropské státy
Ukrajinská republika

počet žáků
2
počet žáků
4

b) hodnocení zkušeností s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do
prostředí MŠ
Integrace probíhala bez problémů, neboť děti rozuměly a mluvily plynně
česky. Češtinu běžně používaly, přirozeně se zapojovaly do her a dobře
komunikovaly s ostatními dětmi. S jejich rodiči probíhala velmi dobrá
spolupráce. K těmto dětem se přistupovalo individuálně. Cílem bylo, aby
děti získaly pocit bezpečí. Učitelky jim vytvářely vhodné prostředí pro
integraci. Do začleňování těchto dětí byla zapojována celá dětská skupina.
14. Environmentální výchova
Mateřská škola velmi dobře využívá vlastního rozlehlého zahradního
areálu a podmínek v okolí školy. Na zahradě MŠ jsou rozmístěny různé
herní prvky, které slouží nejen k radosti dětí, ale i k podpoře jejich zdravého
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fyziologického vývoje. K rozvoji tvořivosti dětí jsou využívána pískoviště, kde
kromě her mají děti možnost experimentování s přírodním materiálem.
Pro seznamování s přírodou, rozvoj pohybových dovedností i tvořivých
her v přírodě je využíván nedaleký Ďáblický háj.
Dále děti využívají park v centru obce, účastní se výletů do přírody,
vedení mateřské školy organizuje školu v přírodě.
Škola v přírodě
ŠvP

počet výjezdů
1

počet dětí
49

15. Multikulturní výchova
Multikulturní výchova a aktivity probíhají v mateřské škole nenásilnou
formou po celý rok. Cílem multikulturní výchovy je naučit děti porozumět
lidem s odlišností a vytvářet prostor pro tolerantní soužití. Výchova v MŠ
probíhá formou her, básniček, písniček i pohádek podporujících
multikulturní výchovu. Do MŠ docházely děti původem z Ruska, Slovenska,
Turecka a Ukrajiny. V třídním kolektivu se u dětí nikdy neprojevily žádné
náznaky rasové nesnášenlivosti. Třídní učitelky se této problematice věnují
na velmi dobré úrovni.
16. Prevence rizikového chování
Prevence rizikového chování je zajišťována průběžně třídními učitelkami
nenásilnou formou - hry, vyprávění, modelové situace. Plánované akce a
aktivity jsou přizpůsobeny chápání dětí a věkovému složení dané třídy.
Zejména se jedná o výchovu ke zdravému životnímu stylu a rozvoj
přátelských vztahů založených na spolupráci a kooperaci. Nevhodné
projevy učitelky usměrňují. Účinně tomu napomáhají s dětmi dohodnutá
pravidla, vybudované pozitivní sociální klima a v neposlední řadě také
široká škála aktivit.
17. Účast MŠ v rozvojových a mezinárodních programech
Ne.
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18. Děti s trvalým pobytem v jiném kraji
Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

Celkem

počet dětí
celkem
z toho
nově přijatí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

4

Jihočeský

kraj

Jihomoravský

Kraj

19. Další údaje o MŠ
Předškolní děti v průběhu školního roku navštěvují 1. třídu ZŠ. Seznamují
se s prostředím, pomůckami a vybavením třídy ZŠ. Seznamují se rovněž s
učitelkami ZŠ, vychovatelkami školní družiny a s novými kamarády. Se
způsobem výuky a dalšími pravidly v ZŠ se děti seznamují také při
přípravném kurzu pro předškolní děti, který organizuje ZŠ. Děti tak mají
usnadněný přechod do 1. třídy, lépe se na novou situaci adaptují.
Dále děti ze ZŠ připravují různé akce pro mladší kamarády v MŠ.
Například děti velmi pěkně připravily a samy zorganizovaly Dětský den v
mateřské škole. Připravily „Pohádkovou stezku“, kde se malé děti potkaly s
pohádkovými bytostmi a měly možnost plnit celou řadu úkolů.
Spolupráce obou škol se netýká pouze dětí, ale i pedagogického sboru a
vychovatelek ve školní družině. Paní učitelky si navzájem předávají své
poznatky a zkušenosti při výchově a vzdělávání dětí různých věkových
skupin.
Mgr. Iveta Horáčková, ředitelka školy

252

Kalendář akcí – 2013
19. 1.
19. 1.
29. 1.

První Ďáblická burza knih
Ďáblická tancovačka
Ta naše výživa česká - beseda

3. 2.
9. 2.

Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Ples fotbalistů

1. 3.
2. 3.
5. 3.
11. 3.
22. 3.

Babičko, povídej…
Obecní ples
Ta naše výživa česká – beseda
Den otevřených dveří v MŠ
Velikonoce jsou za dveřmi

6. 4.
19. 4.
30. 4.

Jaro je tu!
Jarní dětský bazárek
Čarodějnice

11. 5.
19. 5.
22. 5.
24.5.
30. 5.

Burza rostlin a semen
Bleší trh
Vítání nových občánků
Noc kostelů
Jarní výlet seniorů

14. 6.
22.6.

Vystoupení českých a francouzských dětí v rámci programu Comenius
Tenisový turnaj ve čtyřhře

15.-19. 7. Letní kemp Veselé míče z Ďáblic
22.-26. 7. Letní kemp Veselé míče z Ďáblic
4.+11. 9.
12. 9.
14. 9.
19. 9.

Den otevřených dveří na fotbalovém hřišti
Ďáblice a územní plán – kudy dál? I. – beseda
Dětské odpoledne plné překvapení
Nordic walking – vycházka

5. 10.
17. 10.
19. 10.
31. 10.

Podzimní výlet seniorů
Ďáblice a územní plán – kudy dál? II. – beseda
Drakiáda
Nordic walking – vycházka

4.-6.11.
12. 11.
14. 11.
22. 11.
30. 11.

Humanitární sbírka
Burza knih
Ďáblice a územní plán – kudy dál? III. - beseda
Předvánoční setkání seniorů
Mikulášská tancovačka

12. 12.
13. 12.
18. 12.

Ďáblice a územní plán – kudy dál? IV. – beseda
Vánoční jarmark
Zpívání pod vánočním stromem
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Pozvánky na akce
Ta naše výživa česká
Zveme vás na besedu, při které chceme zavzpomínat na výživu našich rodičů a prarodičů.
Spolu s Miladou Stroblovou se zamyslíme nad tím, která z jídel našich předků nás mohou
oslovit i dnes, když budeme chtít ozdravit svůj jídelníček. Podělíme se o zkušenosti z
vlastní praxe, zdravější výživy a vyměníme si recepty.
Beseda se bude konat v úterý 29. ledna od 15 hodin v suterénu Obecního domu.
Sociální komise MČ Praha-Ďáblice
První ďáblická burza knih
Máte doma knihy, které už nepotřebujete, ale nechcete je vyhodit?
Chcete si nakoupit levně knihy, které jste ještě nečetli?
V tom případě přijďte na PRVNÍ ĎÁBLICKOU BURZU KNIH, která se koná v sobotu 19.
ledna od 15 do 17 hodin v jídelně Obecního domu, Ke kinu 7.
Knihy lze nabídnout zdarma pro Obecní knihovnu nebo se dají vyměňovat nebo prodávat.
Knihy, o které nebude mít nikdo z účastníků zájem, nabídneme sběrným surovinám.
Knihy můžete přinášet do Obecního domu od 14.30 hod.
Pořádají: Sociální komise, Kulturní a školská komise a Obecní knihovna při MČ PrahaĎáblice.
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Ples fotbalistů
Již čtvrtým rokem bude fotbalový oddíl pořádat v sobotu 9. února 2013 od 20 hodin v
Základní škole U Parkánu Ples fotbalistů. Zveme na něj nejen příznivce fotbalu, ale i
všechny ďáblické občany. I letos budeme mít připravenou „nechutně bohatou“ tombolu s
hlavní cenou – zahradním bazénem. Vstupenky v ceně 150 Kč budeme prodávat na hřišti
ve fotbalové kantýně, prostřednictvím vedoucích a trenérů anebo přímo na plese.
Kopačky, prosím, nechte doma, společenský oděv je podmínkou. Těšíme se.
Michal Mošnička
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Babičko, povídej, ukaž mi, nauč mě... a já tě též naučím, že nikdo nemá líné ruce, ani já!
Vážení a milí spoluobčané, sociální komise MČ Praha-Ďáblice společně s ďáblickým
pionýrským oddílem Sluníčko, si vás všechny, co jste dříve narození, dovolují pozvat na
malé posezení při dobré kávičce, čaji a koláči, které proběhne v pátek 1. března od 15 do
18 hodin v suterénu Obecního domu, Ke kinu 7.
Klademe si za cíl umožnit zejména starším obyvatelům Ďáblic lepší společenské vyžití,
možnost setkání, a to nejlépe společně s dětmi a mladými lidmi. Projekt nabídne široké
veřejnosti všeho věku příležitostné tvořivé aktivity, a to jak tematicky zaměřené, tak
celoročně využitelné. Věříme, že společně strávená odpoledne, spojená s přátelským
posezením a rukodělnými pracemi, budou přínosná pro všechny, kteří přijdou.
Velice se na Vás těšíme, a přijďte třeba jen se podívat a ochutnat dobrý koláč tety Jarky.
Jarka Kučerová
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Ta naše výživa česká
Již podruhé Vás zveme na besedu, při které chceme zavzpomínat na výživu našich rodičů
a prarodičů. Spolu s paní Miladou Stroblovou si budeme povídat o tom, která z jídel
našich předků mohou ozdravit náš jídelníček i dnes. Podělíme se o zkušenosti z vlastní
praxe zdravější výživy a vyměníme si recepty. Beseda se bude konat v náhradním termínu
v úterý 5. března od 15 hodin v suterénu Obecního domu, Ke kinu 7. Srdečně vás zve
Sociální komise MČ Praha-Ďáblice
Pozvání do mateřské školy
Milé děti, vážení rodiče,
zveme vás na Den otevřených dveří, který pro vás připravujeme v naší mateřské škole.
V pondělí 11. března od 9.00 do 16. hodin se na vás těšíme v kanceláři školky (vchod přes
rampu z ulice Květnové), kde se vás ujme paní zástupkyně a spolu s ní ochotní průvodci,
se kterými můžete zavítat do tříd a na chvíli se třeba připojit k programu, který vás
zaujme.
I.Horáčková, ředitelka školy
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Velikonoce jsou za dveřmi
Dovolujeme si vás všechny, co jste dříve narození, ale i děti a rodiče, pozvat na další
tvořivé odpoledne při dobrém čaji, kávě a koláči, při kterém bychom rádi zavzpomínali na
tradice Velikonoc a společně zdobili kraslice a vyráběli velikonoční dekorace. (Vyfouknutá
vajíčka si přineste s sebou.)
Setkání proběhne v pátek 22. března od 15 do 18 hodin v suterénu Obecního domu.
Sociální komise MČ Praha-Ďáblice a pionýrský oddíl Sluníčko

Druhý ročník ďáblické burzy rostlin a semen proběhne 11. května v Obecním domě
Komise životního prostředí a dopravy Vás zve na druhý ročník burzy rostlin a semen.
Obdobně jako v minulém roce zveme všechny pěstitele, zahrádkáře a milovníky rostlin na
setkání, na kterém si budeme moci vzájemně bezúplatně vyměnit přebývající sazeničky
různých druhů zeleniny, letniček, sazenice či odkopky trvalek, okrasných trav, případně
méně vzrůstných keříků. Předmětem výměny mohou být i řízky rostlin či v květináči
vysazené pokojovky. Pokud máte nějaká přebývající (klíčivá, to znamená ne moc stará)
semena druhů produkčních, ale i okrasných rostlin, můžete je vzít s sebou také. Burza
proběhne v prostorách Obecního domu (ul. Ke Kinu) v sobotu 11. 5. 2013 od 10 do 15
hodin. Přednost při získávání nových rostlinek či semen budou mít samozřejmě ti, kteří
přinesou k výměně své vlastní rostliny.
Na všechny, kteří si rádi vylepší jídelníček svými vlastními výpěstky či zkrášlí svůj domov a
jeho okolí rostlinami, se moc těšíme.
Za komisi životního prostředí a dopravy Lenka Stroblová
Pozvánka na jarní výlet seniorů
Nechte se zlákat světem stříbrného plátna a zámkem, jehož vlastníkem je Ministerstvo
zahraničních věcí.
Ve čtvrtek 30. května 2013 se uskuteční tradiční jarní výlet seniorů. Prvním cílem
letošního výletu budou Filmové ateliéry Barrandov. Věnovat se nám zde bude průvodce,
který nás během prohlídky zavede do skladu dámských a pánských historických kostýmů,
uniforem, současných kostýmů, filmové obuvi a navštívíme také vlásenkářskou dílnu. Na
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závěr celé prohlídky bude možno vyzkoušet vybrané kostýmní doplňky, jako klobouky či
pláště a bude možno se s nimi také vyfotografovat.
Po obědě v Restaurantu U slunce (obec Želivec) nás přivítá na zámku Štiřín bývalý ředitel
Botanické zahrady UK a známý publicista RNDr. Václav Větvička, který nás provede nejen
zámkem, ale i zámeckým parkem, na jehož obnově se podílí již třicet let. Poodhalí nám
tak skvosty, kolem nichž bychom možná jinak prošli bez povšimnutí.
Podrobnější informace k cílovým lokalitám najdete na www.barrandov.cz,
www.restaurantuslunce.cz a www.zamek-stirin.cz.
Prosíme seniory, kteří mají zájem se tohoto výletu zúčastnit, aby se přihlásili u paní Lucie
Kosejkové v Obecní knihovně (Osinalická 901/30, otevírací doba úterý a čtvrtek 14 - 18
hod., pátek 8 - 13 hod.) a zároveň u ní složili 50 Kč jako nevratnou zálohu na výlet. Výletu
se mohou zúčastnit také senioři nebydlící v Ďáblicích. Ti pak kromě zálohy zaplatí
vstupné do jednotlivých objektů, které během výletu navštíví (Barrandov 80 Kč a zámek
Štiřín 100 Kč).
Odjezd autobusu bude 30. května v 8.30 hod. z obvyklého místa (ulice Hořínecká v
blízkosti restaurace Battistova cihelna). Předpokládaný návrat je kolem 17. hodiny.
Výlet se bude konat za jakéhokoliv počasí.
Pěkný výletní den přeje sociální komise při MČ Praha-Ďáblice.
Pozvánka na přípravný kurz pro předškoláky
Vážení rodiče,
naše základní škola pořádá kurz přípravných setkání pro budoucí žáky 1. ročníků. Děti se
seznamují se školou formou šedesátiminutového putování z pohádky do pohádky.
Termíny dalších schůzek jsou 17. a 24. dubna a 15. května 2013 od 15.30 a 16.00 hodin.
Na kurz lze děti stále přihlašovat na telefonním čísle 283 911 049. S sebou děti potřebují
pastelky, nůžky, lepidlo, přezůvky a pití.
Mgr. Iveta Horáčková, ředitelka školy
Centrum Sovička Vás zve na Jarní dětský bazárek
Potřebujete prodat oblečení, obuv, hračky a jiné potřeby po svých dětech? Přineste je na
náš bazárek i s vyplněným formulářem a my se o vše postaráme! Přijímáme věci na
sezonu jaro/léto a vše jen čisté a zachovalé. Zároveň, zde můžete nakoupit i Vy, to co je
pro Vás právě aktuální a potřebné. Kdy? 19. dubna 2013 od 15 do 17 hodin.
Podmínky: na adrese centrum sovicka@seznam.cz je nutné se zaregistrovat. Následně
Vám budou přidělena čísla, pod kterými je nutné každou věc označit: číslo a cena
(postačí na kousek papíru např. na štítek dvěma stehy přišít). Věci, které nebudou řádně
označeny, nebudou přijímány. Na jednu osobu max. 30 kusů.
Manipulační cena 10 kusů: 50 Kč; 20 kusů: 100 Kč; 30 kusů: 150 Kč
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I. ročník specializovaného fotbalového kempu, který pořádá Individual football school
proběhne 8. - 12. 7. Kemp je určen pro děti, které se chtějí fotbalu intenzivně věnovat.
Šéftrenérem fotbalového kempu je prvoligový trenér Martin Pulpit, který v současné
době trénuje Baník Ostrava. Více o kempu najdete na stránkách www.ifschool.cz/kempy,
kde je ke stažení i přihláška.
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