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Nejdůležitější událost ďáblického roku 2014 

 

 Bezesporu nejdůležitější a obcí hýbající tematikou větší části roku byly 

volby do obecního zastupitelstva. Předvolební kampaň byla velmi emotivní, 

ne všichni hráli fair play. Do posledních chvil nebylo jisté, zda vládnoucí 

strany budou moci pokračovat v započaté práci, dokončit rozjeté projekty. 

 Do boje o 15 zastupitelských křesel vstoupilo 8 kandidujících stran: Úsvit 

přímé demokracie, Občanská demokratická strana, Pro Ďáblice, ANO 2011, 

DOMOV, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, Volba 2010, Česká strana sociálně 

demokratická. K urnám přišlo ve dnech 10. a 11. října volit 1 226 občanů 

Ďáblic. Ti rozhodli o rozložení politických sil takto: zvítězilo hnutí 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ s počtem mandátů 6, ze strany ANO 2011 vzešli 

3 zastupitelé, po 2 zastupitelích získaly kandidátky Pro Ďáblice a Volba 

2010, po jednom byli ještě zvoleni kandidáti ODS a ČSSD. 

 Na ďáblickou radnici tedy zasedlo lehce obměněné vedení – starosta 

Miloš Růžička (STAN), místostarosta Martin Lonek (Volba 2010), radní 

Tomáš Dvořák a Markéta Stránská (STAN), Marcel Janek (ČSSD). 
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2. Počasí v průběhu roku 

Rok 2014 byl nejteplejší od roku 1961. S průměrnou teplotou 9,4 stupně 

Celsia byl mimořádně nadnormální, o dva stupně teplejší, než je 

dlouhodobý průměr.  

19. ledna byla nejvyšší teplota, +16,2 °C, naměřena v Ropici u Třince, 

nejnižší, −24,8 °C, v Kořenově na Jizerce 26. ledna. Nejteplejším měsícem z 

dlouhodobého pohledu byl březen, kdy stanice naměřily o 3,7 °C vyšší 

průměrnou teplotu. V Dobřichovicích se 21. 3. teplota vyšplhala na 24,1 °C. 

První letní den se vyskytl 19. května. V poslední dekádě května se 

vyskytly první dny s tropickou nocí (noční teplota neklesne pod 20 °C). Na 

konci května byly v intenzivních bouřkách ve východní části Čech a na 

Moravě zaznamenány přívalové srážky s vysokými hodinovými, 

několikahodinovými i denními úhrny srážek. 9. června klesla ranní 

minimální teplota pod 5 °C a odpolední maximální teplota dosahovala 

hodnot vyšších než 30 °C. Jedním z nejteplejších dní v roce byl 20. červenec, 

kdy teplota na mnoha místech středních Čech přesáhla hranici 35 °C. V 

srpnu byl pouze v šesti dnech zaznamenán tropický den. 

Na začátku září bylo ukončeno více než 25 dní trvající chladné počasí a 4. 

září byl zaznamenán letní den s teplotou nad 27 °C. Tlaková níže Biggy 

přinesla na konci první a na začátku druhé dekády září do střední Evropy 

deštivé počasí. Poslední letní den se na našem území vyskytl 9. října.  

Hned 1. prosince se začala na téměř celém území vytvářet ledovka, takže 

několik dní nejezdily některé vlaky, tramvaje a trolejbusy. Výška sněhové 

pokrývky minimálně 10 centimetrů se alespoň na horách začala tvořit až po 

12. prosinci. 

-hm- 
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3. Úřad a samospráva MČ 

Vážení občané Ďáblic 

K 1. červenci jsem nastoupil na uvolněnou pozici tajemníka na ÚMČ 
Praha-Ďáblice a rád bych prostřednictvím Ďáblického zpravodaje představil 
nejen sebe, ale především cíle, které plánuji v této funkci naplnit.  

Již v průběhu studia kartografie na přírodovědecké fakultě UK jsem začal 
pracovat na Zeměměřickém úřadě, kde jsem nakonec vydržel necelých 
dvacet let a vystřídal několik pozic od digitalizace map až po vedoucího 
odboru kartografie a polygrafie. Po necelém roce v soukromém sektoru 
jsem se rozhodl pro návrat do sektoru veřejného a pevně věřím, že zde v 
Ďáblicích odvedu kus dobré práce pro obec a její občany. Velmi rád se 
pochlubím i tím, že jsem hrdým tatínkem osmnáctiměsíční dcerky, která již 
zjistila, jak si mne omotat kolem prstu a já pro ni udělám první, poslední. 

Byl bych rád, kdyby úřad nebyl pro Ďábličáky strašákem, ale 
pomocníkem. Uvítám proto vaší zpětnou vazbu, jak naši práci zlepšit, co se 
nám podařilo a co ne. Jelikož se s Ďáblicemi teprve seznamuji, budu 
upřímně rád, pokud od vás budu získávat zprávy, kde je v danou chvíli 
potřeba více a častěji uklízet, kde je potřeba sjednat opravu chodníku či 
přidat odpadkové koše, kde vás co trápí, co mohu já nebo mé kolegyně 
napravit samostatně nebo ve spolupráci s panem starostou a radou. Prostě 
cokoliv, aby se vám v Ďáblicích spokojeně žilo a nám, zaměstnancům úřadu, 
dobře pracovalo. Mým cílem je otevřený úřad, a byl bych nerad, kdyby z 
tohoto mého cíle bylo jen prázdné gesto. Proto se nezdráhejte mne 
kontaktovat buď osobně v úředních hodinách na radnici, nebo kdykoliv na 
mailu. 

RNDr. Ing. Michal Traurig, tajemník ÚMČ (ĎZ 07/2014) 

Výsledky voleb 
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Nově zvolené zastupitelstvo městské části Praha-Ďáblice 

Ing. Miloš Růžička - starosta 
Martin Lonek - zástupce starosty 
Ing. Tomáš Dvořák - radní 
Mgr. Simona Dvořáková - zastupitelka 
Bc. Marcel Janek - radní 
Markéta Stránská  - radní 
Mgr. Markéta Bouzková - zastupitelka 
Tatjana Dohnalová - zastupitelka 
Ing. Tomáš Kužma -  zastupitel 
Ing. Pavel Niebauer - zastupitel 
PhDr. Vladimír Novotný - zastupitel 
Ing. Mgr. Aleš Sládek -  zastupitel 
RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA  - zastupitel 
Mgr. Barbara Tranová - zastupitelka 
Ing. Jiří Zajíček - zastupitel 

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne       
5. 11. 2014 od 18 hodin 

Účast: 14 zastupitelů 
Omluven: pan Martin Smrček v 17:55 doručil do rukou pana tajemníka 
RNDr. Ing. Michala Trauriga písemnou rezignaci na místo zastupitele za ODS. 
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Toto prohlášení nabylo platnost 5. 11. 2014 ve 24:00 hod. 
Volby proběhly s těmito výsledky: 
starosta: Miloš Růžička zvolen 12 hlasy v tajném hlasování 
zástupce starosty: Martin Lonek zvolen 11 hlasy v tajném hlasování 
Tito zastupitelé budou své funkce vykonávat jako dlouhodobě uvolnění. 
 
Rada MČ: 
Tomáš Dvořák, Marcel Janek, Markéta Stránská 
 
Finanční výbor: 
Čestmír Štuka - předseda 
Martin Křížek, Jan Hrdlička, Radimír Rexa, Aleš Sládek 
 
Kontrolní výbor: 
Jiří Zajíček – předseda 
Jiří Kříž, Iva Krčmová, Martin Vodvářka 
 
Výbor pro kontrolu skládky: 
Tomáš Dvořák – předseda 
Lenka Chromíková, Tatjana Zapletalová, Dušan Andrš, Milada Stroblová 

Barbara Tranová (ĎZ 11/2014) 

Krátké představení místostarosty 

Dovolte mi krátce se představit. Je mi 38 let, jsem ze sousedních Kobylis 

(sídliště Ďáblice), odkud jsme už od dětství s kamarády podnikali výpravy do 

Ďáblic a Ďáblického háje. Pocházím z učitelské rodiny. Vystudoval jsem SPŠ 

ST v Panské ulici, obor Telekomunikace, následné studium na pražské 

FAMU jsem po čtyřech semestrech přerušil a dále zůstal v oboru -  od roku 

1998 jsem pracoval jako filmový zvukař na filmových zakázkách doma i v 

zahraničí. Měl jsem tu čest se pracovně setkat se slavnými jmény světové 

kinematografie. Jsem jednatelem společnosti s. r.o. V roce 2008 jsem se 

spolu se svou manželkou usadil v Ďáblicích, které považuji za dobré místo k 

životu - od té doby se snažím se o dění v Ďáblicích zajímat. Jsem otcem 

dvou dětí, dcerky (7 let) a syna (5 let). Zajímám se aktivně o hudbu, 

fotografii, nová média, film a sport. 
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Ve volbách v roce 2014 jsem podruhé kandidoval za Sdružení nezávislých 

kandidátů VOLBA 2010. Jelikož s kolegy z VOLBY 2010 sdílíme pohled na 

budoucnost Ďáblic, důležitá rozhodnutí budeme společně konzultovat. Rád 

přispěju konstruktivní prací a budu se snažit vytvářet funkční zpětnou vazbu 

vítěznému STANu.  

Moje priority jsou: prosazení projektu otevřené radnice, uzavření 

nedořešených stavebních záležitostí obce, pomoc při realizaci projektu 

nového Ďáblického náměstí, zajištění právní ochrany obce při realizaci 

budoucích významných projektů, důraz na přímou komunikaci s vámi, 

ďáblickými občany. 

Budu rád, když se zde otištěné společné „přání (staro)nových 

zastupitelů“ stane symbolem pro celé nadcházející 4 roky v Ďáblicích. 

Martin Lonek (ĎZ 12/2014) 
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4. Obecní záležitosti 

Ze zápisníku starosty 

1. Škola a zvýšení počtu tříd: 

- peněz jsme již získali 6x více, než byl původní plán  

- přípravné a projektové práce úspěšně pokračují 

Na besedě s rodiči budoucích prvňáčků a později v květnovém zpravodaji 

jsem informoval, že po předchozích menších investicích a po získání 2,5 

milionu Kč účelové dotace na generální opravu plochých střech školy jsme 

pro rok 2014 získali účelovou dotaci ve výši 2 miliony Kč (nad rámec 

rozpočtu městské části). Tyto peníze budou využity na zpracování 

kompletní projektové dokumentace a získání stavebního povolení přístavby 

školy. Právě dokončujeme potřebné smlouvy a výběrové řízení na 

zhotovitele projektu. 

Co se dále povedlo a co ještě připravujeme navíc těsně před ukončením 

funkčního období? 

a) Před několika týdny jsme po jednáních s vedením Prahy získali pro 

školu dalších 5 mil. Kč. Okamžitě jsme přehodnotili i upravili náš plán a 

časový harmonogram prací a rozšířili jej o další práce (např. povinný 

archeologický průzkum, dispoziční změny v přízemí budovy atp.). 

b) Další novinkou a potvrzením, že připravujeme kvalitní projekty a 

grantové žádosti, je získání cca 7 mil. Kč na kompletní zateplení celé budovy 

školy z fondů Ministerstva životního prostředí. Vysoké provozní náklady 

školy již mnoho let volaly po řešení. Toto, věřím, bude významným 

zlepšením situace. I zde zahajujeme přípravné práce pro získání stavebního 

povolení a výběr stavebníka. 

c) Hned po prázdninách začínají jednání o rozpočtu Prahy a Ďáblic pro 

rok 2015. Pro tento účel připravujeme dokumentaci k získání finančních 

prostředků, které nám umožní kompletně realizovat rozhodující I. etapu 

přístavby školy v rozsahu cca 27 mil. Kč.  

d) V minulých dnech jsem jednal a s kolegy jsme prověřovali další 

příležitost k získání finančních prostředků, tentokrát s využitím fondů 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nyní zpracováváme žádost na 



12 

 

přidělení finančních prostředků pro II. etapu přístavby školy v rozsahu cca 

15 mil. Kč.  

Také z výše uvedeného je myslím jasně vidět, že nejsme pasivní, že jsme 

se neomezili pouze na pohodlné přerozdělování peněz, které nám pražský 

magistrát přidělí do rozpočtu, ale že vedle šetření průběžně děláme 

maximum pro získání dalších peněz pro Ďáblice na všechny potřebné a 

užitečné probíhající i připravované akce! 

2.  Program Čistá energie Praha 2014 – finanční příležitost i pro ďáblické 

občany a majitele domů 

Pokud výše píši o našich snahách o získání peněz na různé projekty, pak 

bych rád všem Ďábličákům připomněl program Čistá energie, který je určen 

k financování obnovy zdrojů vytápění. Z programu je možné získat dotaci na 

přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, na náhradu 

plynových a elektrických topidel, ale i na výměnu dožívajícího plynového 

kotle za nový. Program pamatuje také na tepelná čerpadla i na solární 

ohřev vody a přitápění. Obnovitelné zdroje jsou podporovány i v 

novostavbách. 

Dotace jsou určeny pro bytové domy i samostatné byty. Žádat může 

fyzická i právnická osoba. Poslední termín podání žádosti je 30. 9. 2014.  

Veškeré informace zájemci najdou na webových stránkách envis.praha-

mesto.cz v sekci „Energetika a ŽP“. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat 

na e-mailové adrese dotace.topeni@praha.eu . 

3.  Stížnost k Evropské komisi a malé zamyšlení závěrem:  Ďáblice se přidaly 

k protestu sousedních městských částí – společně upozorňujeme na 

záměrné zamlčování informací o přírodních hodnotách a na účelové 

nakládání se zákony ochrany přírody ve prospěch dálničního okruhu Prahy. 

Upozorňujeme Evropskou komisi na skutečnost, že v době vyhlašování 

chráněného území na březích Vltavy se již také připravovala (bez prověření 

jiných možností umístění trasy) trasa Pražského okruhu, tzv. jižní varianta, 

která mj. těsně míjí ďáblické domy a u Vltavy protíná toto chráněné území. 

Zde byla vyhlášena evropsky významná lokalita Natura 2000 s názvem 

„Kaňon Vltavy u Sedlce“. V rozporu s evropským právem Česká republika 

při vyhlašování této lokality vynechala pruh pro dálnici a přemostění Vltavy. 

Pokud je možné pro betonářskou lobby „zajistit“ odborná stanoviska, 

která jsou ochotna tvrdit, že uprostřed zvláště cenné přírodní lokality se 
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právě a jedině v místě trasy dálnice najednou vyskytuje „příroda málo 

hodnotná“, jak potom máme např. věřit obdobně vzniklým odborným 

posudkům vlivu této dálnice na život v Ďáblicích, které říkají, že ani druhá 

dálnice s křižovatkou větší než barrandovské přemostění, umístěná hned za 

naše domy, nijak významně neovlivní kvalitu života a zdraví obyvatel Ďáblic.  

A to dokonce ani když souběžně s provozem dvou dálnic budeme v 

těsném sousedství dál zvětšovat hromadu odpadků ďáblické skládky!  

A že existují „odborné posudky“ o tom, že hromada odpadků 1,5 km 

dlouhá nemá ani po 30 letech téměř žádný vliv na zdraví a kvalitu života 

obyvatel v jejím okolí, o tom už vědí své všichni, kteří si např. v minulosti 

našli čas a přišli na veřejné projednávání MŽP vyhlášeného posuzování vlivu 

prodloužení skládky na životní prostředí, nebo kteří pracují v naší komisi 

životního prostředí nebo v Občanském sdružení pro Ďáblice. 

Zásadně tedy nesouhlasím s prohlášeními některých zastupitelů, ve 

kterých nám Ďábličákům radí vzdávat se svých občanských práv a radí 

smířit se s tím, že o osudu Ďáblic a kvalitě našeho života „holt stejně 

nakonec rozhodují jiní, někde tam nahoře a že se s tím nedá nic dělat“.  

Dá nebo nedá? Určitě je potřeba být aktivní a těmto vlivům se neustále 

bránit. 

4.  Hřiště s umělým povrchem je sledováno kamerou městské policie – 

prosba k mladým slečnám, klukům i k jejich rodičům 

Naše nové hřiště se již jednoznačně stalo součástí trávení volného času 

mnohých z nás. Jak už to tak bývá, žijí mezi námi ale i tací, kteří nám hřiště 

nepřejí, i ti, kteří prostě jen neví, jak jinak se vypořádat se svými problémy 

dospívání, než ničením cizího majetku (např. vyvrácená a rozbitá vstupní 

branka hřiště).  

Prosím všechny uživatele hřiště a jejich rodiče, pomozte hřiště hlídat a 

udržovat v dobrém stavu bez cizích represivních zásahů, vyšetřování atp. 

Kamery umí ledasco prozradit, šuškanda také funguje (v tomto jsme stále 

ještě neztratili velikost a povahu vesnice či malého městečka), ale určitě 

bude lepší vše řešit s nadhledem, bez policejní pomoci, v rámci party nebo 

rodiny. Děkuji za pochopení a pomoc. 

Ing. Miloš Růžička, starosta (ĎZ 07/2014) 

 

 



14 

 

Končící volební období očima běžného občana 

Nejsem sám, kdo oceňuje volný mikrofon pro občany na začátku 

veřejného zasedání zastupitelů a na začátku rozpravy ke každému bodu 

programu. Je to významné zvýšení demokracie v obci prosazené současnou 

koalicí.   

Navýšení rezervního fondu obce o 16,4 mil. Kč z úspor za první tři účetní 

roky končícího volebního období dokládá hospodárnost současné koalice a 

její racionální a efektivní nakládání s finančními prostředky obce, a to i při 

zachování každoročních kompenzací obce (1,8 mil. na ozdravné pobyty dětí 

do 15 let; 1 mil. na odpad obyvatel obce; 2 mil. dotace na provoz ZŠ a MŠ k 

standardnímu 2,5 mil. přídělu od magistrátu dle počtu žáků z obce; 0,4 mil. 

na TJ Ďáblice a další), vše na vrub přibližně 10 mil. dotace magistrátu za 

skládku.  

V stávajícím volebním období byla obec úspěšná při získávání dotací a 

grantů mimo svůj rozpočet, a to na některé připravené, resp. rozpracované 

investiční záměry (2,5+2+5 mil. na opravu ZŠ a přípravu dalšího navýšení její 

kapacity, 1+0,5+1 mil. na fotbalové hřiště, 0,6 mil. na minihřiště v parku 

centra Ďáblic). Lze držet palce k úspěchu i u dalších žádostí o grant, či 

dotaci (na přístavbu ZŠ v objemu cca 27 mil.; 7,6 mil. na revitalizaci centra v 

Ďáblicích; 11,1 mil. na revitalizaci území hvězdárny). 

Mravenčí, profesionální a systematická příprava nové urbanistické 

podoby Ďáblic, nového územního plánu obce a jednotlivých investičních 

záměrů byla v průběhu uplynulých 4 let pravidelně prezentována v rámci 

desítek diskusí občanů s vedením obce a architekty (Ing. arch. P. Hlaváček, 

proděkan fakulty architektury ČVUT, a další). Každý občan, ba i žák MŠ či ZŠ 

měl možnost svou včasnou připomínkou či námětem ovlivnit konečnou 

podobu připravovaných záměrů.   

Současný záměr nového náměstí se zázemím a novým multifunkčním 

bezbariérovým obecním domem (se zdravotním střediskem a poštou + 

multifunkčním společenským sálem + úřadem MČ) navázal na studii Ing. 

arch. J. Kasla, jež vznikla v roce 1996 za starosty akad. arch. J. Veselého a 

byly z ní realizovány komunikace a inženýrské sítě, a na studii arch. Havrdy, 

jež vznikla v roce 2003 za starostky D. Ševčíkové a byla z ní zrealizována 

rekonstrukce Battistovy cihelny a park vedle komína.  
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Přál bych si, abychom záměr Ďáblického náměstí dotáhli v obci do 

zdárného konce a aby Ti, co jej jako bývalí koaliční zastupitelé prosazovali, 

mu zůstali nadále příznivě nakloněni. Vysoký stupeň rozpracovanosti 

jednotlivých etap, úspěšnost při získávání externích zdrojů, ale i současný 

rezervní fond obce v objemu cca 36,4 mil. jsou garancí reálnosti tohoto 

záměru i v případě jeho neúplného krytí z grantů či dotací.     

I když je vhodné s novou ZŠ v Ďáblicích v horizontu desítek let také 

počítat, demografická studie ukazuje, že momentální problém potomků tzv. 

Husákových dětí vyřeší připravovaná přístavba ďáblické ZŠ, zrušení 

nespravedlivé spádovosti a nová ZŠ pro Březiněves. V takovém případě 

kapacita místní ZŠ pokryje dle studie potřeby přirozeně se rozvíjející obce 

minimálně do roku 2030. Odsunutí urychlené přístavby ZŠ na úkor 

nepřipravené nové ďáblické ZŠ nemá logiku ani z hlediska provozních 

nákladů, které nese i za mimoďáblické žáky naše obec. 

Jsem rád, že po 4 roky končícího volebního období nepokračovalo 

rozšiřování skládky, nerealizoval se další hučící silniční okruh přes Ďáblice za 

našimi severními okny, či výstavba vícepodlažních bytových domů na 

severním okraji obce, kam se snadněji přesunou rizikoví spoluobčané z 

Prahy, jak se již jednou na magistrátu uvažovalo. Dokazuje to, že hlasy 

občanů proti těmto negativům mají smysl, hlavně když je vedení obce 

dostatečně důrazně tlumočí kompetentním orgánům.  

Svážení odpadu do Prahy z celých středních Čech a jeho skládkování v 

Ďáblicích, jak tomu bylo za předcházejících 16 let, představuje značnou 

zátěž na životní prostředí a zdraví obyvatel Ďáblic a okolí. Po dořešení 

likvidace odpadu Prahy malešickou spalovnou je to zátěž zcela zbytečná.  

Dokážu se vžít do myšlení občanů Ďáblic při jejich souhlasu s první 

etapou skládky v devadesátých letech minulého století. Zejména, když obec 

v té době potřebovala novou kanalizaci, rozvod vody, plynu, elektřiny, 

komunikace, chodníky i přístavbu školy. Na souhlas s druhou, či zamýšlenou 

třetí etapou skládky se občanů Ďáblic již nikdo neptal.  

Dnes máme v obci základní infrastrukturu a obecní sítě dimenzované i na 

přirozený nárůst obce. Máme fotbalový stadion s hřištěm s 

automatizovaným umělým zavlažováním a druhým hřištěm s umělým 

povrchem a osvětlením, kterými můžeme vypomáhat i jiným chudším 

klubům v Praze. Máme MŠ, kterou jsme donedávna poskytovali i dětem z 
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okolních obcí. Naši ZŠ doposud navštěvují žáci ze sousední Březiněvsi, která 

díky tomu může ve svém rozpočtu prostředky, přidělované obcím dle počtu 

školou povinných dětí, přesunout na sport, či jinou zájmovou činnost a 

navíc nemusí dotovat vlastní školu.  

Dotace za negativa (skládka, hazard…) svádějí, umožňují rychlejší řešení, 

či dokonce plýtvání. Proto si cením na současné koalici, že svou 

hospodárností, neúnavností při hledání externích zdrojů na smysluplné 

záměry a nekompromisním postojem vůči negativům, těmto svodům 

odolává.  A to i přes různé tlaky, žaloby a zastánce protistrany v řadách 

některých spoluobčanů, či zastupitelů. 

Obec se ubírá správným směrem a přál bych si, aby tímto směrem 

pokračovala dál. Rád k tomu v rámci svých možností pomohu. 

Radimír Rexa, občan (ĎZ 07/2014) 
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5. Hospodaření obce 
  

    Rozpočet obce pro rok 2014 
 

 Příloha č.1 k usnesení č. 148/14/ZMČ  
 

 Městská část Praha-Ďáblice 
 

 
   

 
 

Schválený Upravený  Skutečnost 

 
rozpočet rozpočet 2014 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 
   

 
   DAŇOVÉ 

   Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0 0 0 

Místní poplatky z vybraných činností a služeb 159500 159500 177572 

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0 0 0 

Správní poplatky 60000 60000 30446 

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 219500 219500 208018 

  
   

Daň z nemovitosti 2519600 2669600 2808521 

Majetkové daně 2519600 2669600 2808521 

  
   

NEDAŇOVÉ 
  

 
Příjmy z poskytování služeb 10000 10000 8466 

Výnosy z finančního majetku 677500 677500 697121 

Příjmy z vlastních činností 687500 687500 705587 

  
   

Přijaté sankční platby 0 0 7000 

  
   

Přijaté neinvestiční dary 0 200000 210000 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 40000 92225 

Ostatní příjmy 0 0 46515 

Splacené půjčky od obyvatelstva 0 0 39600 

Ostatní nedaňové příjmy 687500 927500 1100927 

    
Finanční vypořádání 0 46900 46923 

  
   

PŘIJATÉ TRANSFERY 
   

Neinvestiční transfery od SR 87000 202900 202960 

Neinvestiční transfery od HMP 21728400 23404800 23404757 

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 0 100000 100000 

Neinvestiční přijaté transfery 21815400 23707700 23707717 

  
   

Investiční transfery od HMP 0 7000000 7000000 

Investiční přijaté transfery 0 7000000 7000000 

  
   

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 25242000 34571200 34872106  
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 
  

 

 
  

 
BĚŽNÉ 

   
Kapitola 2 Městská infrastruktura 

   
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1100000 1100000 702629 

Komise životního prostředí 5000 5000 85 

Ostatní péče o životní prostředí 1062500 1242500 1029986 

Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO) 960000 960000 927634 

CELKEM Městská infrastruktura 3127500 3307500 2660334 

  
   

Kapitola 3 Doprava 
   

Silnice 872000 847000 522449 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 600000 625000 487086 

CELKEM Doprava 1472000 1472000 1009535 

  
   

Kapitola 4 Školství a mládež 
   

Předškolní zařízení 550000 550000 58957 

Základní škola 4690000 5025700 4574919 

v tom:                                               příspěvek ZŠ + MŠ 4200000 4200000 4200000 

Školská a kulturní komise 120000 70000 38331 

Neinvestiční transfery  460000 460000 430000 

Školy v přírodě 1800000 1800000 1665000 

Dětská hřiště a klub 440500 440500 300266 

CELKEM Školství a mládež 8060500 8346200 7067473 

  
   

Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast 
   

Příspěvky na zájmovou činnost a rekreace 50000 0 0 

Sociální komise 100000 180000 116867 

CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost 150000 180000 116867 

  
   

Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch 
   

Činnosti knihovnické 292400 292400 219592 

Ostatní záležitosti kultury - kronika 26500 26500 24000 

Ostatní záležitosti kultury - akce MČ 35000 122500 104925 

Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 0 15000 15000 

Neinvestiční transfery  10000 70000 70000 

Sportovní komise 45000 45000 6258 

CELKEM Kultura sport a cestovní ruch 408900 571400 439775 

  
   

Kapitola 7 Bezpečnost 
   

Požární ochrana - dobrovolná část 407000 401900 401900 

CELKEM Bezpečnost 407000 401900 401900 

  
   

Kapitola 8 Hospodářství 
   

Pořízení neinvestičního majetku (byty,nebyty) 100000 100000 26927 

CELKEM Hospodářství 100000 100000 26927 



19 

 

  
   

Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva 
   

Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 2105000 1945000 1805198 

Nákup materiálu 60000 60000 38789 

Nákup služeb 748000 878000 595032 

Ostatní nákupy 55000 55000 38719 

Dary obyvatelstvu 200000 150000 80000 

Celkem samospráva 3168000 3088000 2557738 

    
Výdaje volby EP 2014 0 61500 60367 

Výdaje volby obecní zastupitelstva 2014 0 51600 55145 

  

   Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 3186000 3086000 2743840 

Nákup materiálu 300000 300000 252387 

Nákup vody, paliv a energie 375000 375000 276217 

Nákup služeb 1085000 1093000 940914 

Ostatní nákupy 282000 287000 176754 

Daně a poplatky SR 5000 5000 0 

Ostatní neinvestiční transfery 150000 150000 87325 

Dary obyvatelstvu 0 50000 41000 

Celkem vnitřní správa 5383000 5346000 4518437 

CELKEM vnitřní správa a samospráva 8551000 8547100 7191687 

  
   Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa 
   Nespecifikované rezervy 0 885100 0 

CELKEM Všeobecná pokladní správa 0 885100 0 

CELKEM Běžné výdaje 22276900 23811200 18914498 

    
KAPITÁLOVÉ 

   
Kapitola 1 Rozvoj obce 

   
Centrum I. - Zázemí Ďáblického parku 500000 5000000 826953 

Centrum II. - Obecní dům 700000 1255000 647568 

Revitalizace centra v Ďáblicích 0 50000 31460 

    
Kapitola 3 Doprava 

   
Silnice 100000 100000 875 

Přechod Květnová x Hřenská 0 95000 74700 

Přístupová cesta - Hvězdárna 480000 430000 410587 

Cyklostezka 45000 45000 41896 

    
Kapitola 4 Školství a mládež 

   
Přístavba ZŠ 360000 7360000 1056938 

Zateplení ZŠ 0 20000 12705 

  
   

Kapitola 6 Kultura a sport 
   

Sportovní zařízení 45100 45100 45100 
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Stavba minihřiště U Holců 20000 20000 0 

Pozemek - hřiště 150000 150000 60372 

    
Kapitola 7 Bezpečnost 

   
Vozidlo Tranzit 0 159900 159900 

Úprava dvora 100000 100000 0 

    
Kapitola 8 Hospodářství 

   
Nebytové hospodářství 215000 80000 38000 

Zateplení domu Ďáblická 66 0 100000 88780 

Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl. 2011) 250000 300000 296894 

 
  

 
Kapitola 9 Vnitřní správa 

   
Stroje, přístroje zařízení 0 0 0 

Výpočetní technika 0 0 0 

CELKEM Kapitálové výdaje 2965100 15310000 3792728 

    

    
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 25242000 39121200 22707226 

Převod sociálnímu fondu 150000 150000 85697 

Převod do FRR 0 0 0 

    
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 25242000 34571200 34872106 

Převody z vlastních fondů (SF) 150000 150000 103955 

FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV 0 4550000 4550000 

    
Převody vlastním rezervním fondům výdaje 150000 4700000 8314921 

Převody vlastním rezervním fondům příjmy 150000 4700000 8296663 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM před konsolidací 25542000 43971200 31107844 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM před konsolidací 25542000 39421200 43272725 

    
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 0 -4550000 12164881 
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Zpráva o hospodaření a činnosti úřadu a Rady MČ za období 2010 - 2014 a 

porovnání s obdobím 2006 – 2010 

Uplynuly čtyři roky inspirativní a radostné práce na rozvoji Ďáblic, ale i 

roky velmi úmorné práce na odstraňování nejzávažnějších nedostatků, 

které jsme uměli rozkrýt a mohli ještě řešit. 

Na posledním jednání zastupitelstva 24. 9. 2014 jsem při této příležitosti 

všem přítomným zastupitelům předložil podrobnou zprávu o hospodaření 

městské části a činnosti rady za celé volební období. Je to poprvé v celé 

historii městské části, co takový dokument vznikl a byl zveřejněn. Mým 

přáním je, aby se takové objektivní a faktické hodnocení volebních období a 

jejich zveřejňování stalo v Ďáblicích pravidlem. 

Obecně si troufám tvrdit, že v žádném hodnotitelném kritériu jsme za 

minulým volebním obdobím nezaostali, v některých byla činnost 

srovnatelná a v mnoha oblastech došlo ke zlepšení, často velmi 

podstatnému. 

Výjimkou jsou dary, které městská část pravidelně dostávala od „skládky“ 

(A.S.A., spol. s r.o.) a které byly zastaveny po našem nástupu do funkcí – 

tedy poté, co jsme  

a) začali plnit programový závazek občanům „zásadně vystupovat proti 

dalšímu pokračování skládkování v Ďáblicích“, 

b) byli vtaženi do soudního sporu o finanční náhradu za pochybení a 

finanční škody, které svým jednáním způsobila A.S.A., spol. s r.o. jako 

žalobce společně s tehdejší starostkou Ďáblic paní Danuší Ševčíkovou. 

Vyjímám ze zprávy nejvýraznější informace: 

Hospodaření a správa obce celkem 

- po volbách jsme převzali úspory dvou volebních období ve výši cca celkem 

20 mil. Kč - za první 3 roky našeho funkčního období jsme ušetřili a k 

volným finančním prostředkům přidali cca 16,4 mil. Kč (a ještě není 

započten rok 2014); 

- zavedli jsme zcela průhledné účetnictví městské části - teprve nyní je 

každý výdaj i příjem dohledatelný, je podrobně popsán a doložen, stejně 

zásadně se změnilo i zpracování závěrečného účtu, zastupitelům i každému 

spoluobčanovi jej předkládáme i s textovým komentářem;  

- náš sportovní areál (TJ) se rozšiřuje a jeho hodnota roste, spolupráce školy 

a TJ se rozvíjí (věc před čtyřmi lety téměř nemyslitelná); 

- v roce 2011 jsme zastavili prodej pozemků na náměstí (výběrové řízení na 

prodej mělo navíc jediného účastníka); 
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- odstranili jsme smlouvy, ve kterých naše městská část pronajímala 

pozemky, které jí nepatří (hlavně spol. A.S.A., i když to nebyl jediný případ) 

a uzavřeli jsme smlouvy na pozemky a byt, které nám naopak patřily, ale 

byly mnoho let užívány zdarma; 

- zajistili jsme přepracování technické dokumentace a připravili k podpisu 

smlouvy o užívání a budoucím převodu části ďáblické kanalizace, kterou 

obec neumí provozovat, kterou musela opravovat a za kterou nevybírala od 

napojených uživatelů vodné a stočné; 

- úsporně a průhledně opravujeme veřejné prostory našich bytových domů, 

obecní byty, silnice, chodníky, opravujeme šatny u fotbalového hřiště; 

- bytové domy spravujeme s větším výnosem, než tomu bylo v minulém 

období; 

- Obecní dům provozujeme s dvojnásobnými výnosy (oproti minulému 

období), do budovy i násobně investujeme. 

- Investiční prostředky na výstavbu ¼ Multifunkčního domu služeb (část 

úřad) opakovaně žádáme od Prahy. Ani neplánujeme pro tuto část stavby 

užít uspořené peníze Ďáblic. 

Smysl přesunu úřadu do centra obce, do společného místa služeb 

občanů, byl také mnohokrát vysvětlen. Ani nejsme autory tohoto plánu! 

Tento plán byl prosazován na pražském magistrátu od roku 2009 

prostřednictvím starostky Danuše Ševčíkové. My jsme ho pouze převzali a 

upravili. Původní plán předchozího vedení postavit radnici za 40 mil. Kč 

jsme spojili s naším přáním, aby v Ďáblicích vznikl nový prostor pro lékaře, 

poštu a společenský sál. Spojením vznikl výsledný projekt Multifunkčního 

domu. I po rozšíření projektu na výsledné čtyři části a funkce plánujeme 

projekt stále kolem 40 mil. Kč. Všechny jiné informace jsou záměrně lživé. 

Škola z pohledu MČ jako zřizovatele 

- přístavba školy – zajistili jsme vše pro max. rychlou přístavbu (prověření 

prostorových rezerv obce, studie variant přístavby a provozu školy, zajištění 

financí na zásadní opravy – hlavně střech nad jídelnou, dokumentaci 

přístavby a přípravné stavební práce) = cca 10 mil. Kč; 

- ukončili jsme velmi nevýhodný pronájem naší školní kuchyně soukromé 

firmě a podpořili provoz vlastní školní kuchyně; 

- obhájili jsme zachování parku a sportoviště na náměstí vedle školky -  

slouží odpočinku a sportu, současně je toto území dlouhodobou stavební 

rezervou pro školství; 
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- získali jsme nové pozemky v sousedství sportovního areálu, které jsou v 

současné době jediným reálným místem pro stavbu školského zařízení. 

Žaloba společnosti A.S.A., spol. s r.o. o zaplacení částky 6.173.650 Kč pro 

bezdůvodné obohacení ze strany MČ Praha-Ďáblice 

- Jsme úspěšní ve sporu, ve kterém „skládka“ (A.S.A.) žaluje Ďáblice za 

neoprávněné obohacení z neplatné nájemní smlouvy, kterou v roce 2001 

uzavřela se společností ASA starostka paní Danuše Ševčíková. 

- Součástí Zprávy je také podrobná souhrnná zpráva (Memorandum) 

sepsaná AK Vyskočil, Krošlák a spol., která nás celé volební období úspěšně 

zastupuje od samého počátku sporu. l Součástí zprávy je i doporučení, jak 

by Ďáblice měly dále postupovat ve sporu, aby byly co nejvíce ochráněny 

finanční prostředky obce, aby nedošlo k přímým platbám a současně aby 

byly úspěšně uplatněny oprávněné požadavky Ďáblic na nájemné ze svých 

pozemků, které jsou skládkou využívány bez úhrad. 

Ing. Miloš Růžička, starosta (ĎZ 10/2014) 
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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 

Sázíme stromy 

 Strom je přelaskavý přítel člověka. Neustále člověka obdarovává a chrání 

ho. Zasadit strom znamená pro člověka obohatit se jeho přirozenou 

zklidňující krásou a životodárným kyslíkem. Zasadit strom znamená chránit 

život před vlivem zvyšujícího se množství kysličníku uhličitého v ovzduší, 

před prachem nesoucím jedovaté látky z prostředí, které naše civilizace v 

takovém množství produkuje. Zasadit strom znamená ochránit půdu před 

erozí, oživovat ji. Zasadit strom je vyjádřením úcty životu na Zemi. 

V poslední době se dovídáme nejen z Ďáblic, ale též z dalších pražských 

čtvrtí o kácení vzrostlých stromů na soukromých pozemcích. Občané na to 

upozorňují, obracejí se na nevládní organizace a na zastupitele, aby 

úbytkům stromů zamezili. Není v silách úřadů tento trend zastavit, záleží to 

na postoji občanů. 

Samospráva obce se může snažit vysazovat nové stromy na svých 

pozemcích a tím kultivovat a doplňovat další zelení veřejné prostory.   

 V minulém roce byly v Ďáblicích vysazeny javory babyky a lípy v ulici 

Kučerové a Hřenské.  Tři další lípy najdete na konci ulice K náměstí.  

Vysadilo je sdružení „Sázíme stromy z.ú.“. Toto sdružení se zabývá 

výsadbou stromů v Praze. Stromy jsou vysazovány zdarma - jde o 

sponzorské dary firem. Místní samosprávy o stromy po jejich vysazení v 

dalších letech pečují. 

V letošním roce plánujeme v Ďáblicích výsadbu dalších stromů.  Na 

pozemcích ve vlastnictví naší MČ byly k tomu vytipovány dvě lokality. Jedna 

je u nově dokončeného fotbalového hřiště SK Ďáblice. Nyní konzultujeme s 

odborníky nejvhodnější druhy stromů pro tuto oblast. Okrasné kvetoucí 

stromy bychom chtěli zasadit v zeleném pásu v ulici Květnová a v části ulice 

Brigádnické mezi ulicemi Kučerové a Květnová.  Při výsadbě stromů se 

zapojí Občanské sdružení pro Ďáblice, které by rádo vyzvalo rodiče s dětmi, 

aby se této pro nás slavnostní chvíle zúčastnili a přiložili ruku k dílu. Letošní 

zima nedala zemi dostatek vláhy. O stromy bude třeba pečovat, aby 

neuschly. Naše obec zajistí takovou péči ve smlouvě na údržbu zeleně, jak 

již bylo s vedením obce projednáno.    

Milada Stroblová, Občanské sdružení pro Ďáblice 

Táňa Dohnalová, Komise životního prostředí (ĎZ 04/2014) 
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Konečná autobusové linky 103 od září nebude v Ďáblicích 

Při posledním jednání se zástupci společnosti ROPID nám bylo potvrzeno, 

že autobus číslo 103 bude od září tohoto roku jezdit dle schváleného 

návrhu, jenž byl součástí připravované integrace dopravy mezi 

Středočeským krajem a Prahou.  Znamená to tedy konečně úlevu pro 

občany žijící v dolní části Ďáblic - v ulicích Chřibské a U Chaloupek. 

Autobus bude provozován jako polookružní v těch případech, kdy pojede 

jen do Ďáblic. Spoje, které pojedou do Březiněvsi, budou vedeny po stejné 

trase jako doposud. V připojené mapce je znázorněna nová trasa autobusu. 

Nový jízdní řád, se zachováním stejných intervalů, bude k dispozici až 

začátkem srpna. Ihned po jeho vydání bude uveřejněn na webových 

stránkách naší městské části a ve vývěskách i s podrobným popisem 

průjezdu linky 103 Ďáblicemi. Objeví se pak ještě v zářijovém vydání 

Ďáblického zpravodaje. 

Ostatní autobusové linky, tzn. č. 345, 368 a 348 zůstávají zatím beze 

změny. 

Věříme, že občané přijmou tuto změnu s pochopením, a že 

dvouminutové prodloužení cesty domů pro některé z nich bude únosné. 

Co nejdříve otevřeme další jednání kvůli umístění „staronové“ stanice Na 

Štamberku za křižovatkou, aby občané, kteří si budou chtít zkrátit dobu 

jízdy, měli možnost tam vystoupit. A pokud nebude v dohledné době 

dlouho připravovaná integrace dopravy spuštěna, jsme připraveni znovu 

požadovat zkrácení intervalů linky 103 ve večerních hodinách a o víkendech 

z 30 na 20 minut. 

Tatjana Dohnalová, radní pro životní prostředí a dopravu (ĎZ 07/2014) 

Komise životního prostředí a dopravy v roce 2015 

V závěru roku 2014 byla Radou naší městské části jmenována Komise 

životního prostředí a dopravy (dále jen KŽPaD) jako její poradní orgán. I když 

se prakticky změnilo téměř celé její obsazení, náplň činnosti zůstává. Kromě 

sledování stavu zeleně, stálé snahy o dokončení úpravy okolí hvězdárny, o 

vysazování dalších stromů a následní správné péči o ně, bychom se chtěli 

více věnovat problému, který tíží nás všechny, a tím je hluk z dopravy, a to 

nejen z rychlostní komunikace Cínovecká. 
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Připravujeme odbornou přednáškou na toto téma, kterou uspořádáme 

dne 27. 1. 2015 v 18 hodin v Základní škole U Parkánu 17, a to ve spolupráci 

se Spolkem pro Ďáblice (kvůli Občanskému zákoníku přejmenovaným na 

Občanské sdružení pro Ďáblice).  

Po zamítavém stanovisku Odboru dopravy Prahy 8 ke zpomalovacím 

středovým retardérům na Ďáblické v oblasti nad Akcízem, bychom chtěli ve 

spolupráci s Radou MČ hledat řešení, jak donutit řidiče k dodržování 

zákonem stanovené rychlosti na této páteřní komunikaci. Stejný problém je 

i v Šenovské ulici. Rádi bychom se vrátili k projektu úpravy chodníku a 

komunikace U Parkánu u kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava. To již souvisí 

i s větší bezpečností pro naše spoluobčany, především děti. 

Také se budeme opět snažit prosadit komfortnější cestování veřejnou 

dopravou na Ládví k metru, a to dalším jednáním s organizací hl. m. Prahy 

ROPID o zkrácení intervalů autobusu č. 103 ve večerních hodinách a o 

víkendu. Zatím není dokončena integrace dopravy mezi Středočeským 

krajem a Prahou, jak o tom psal pan starosta v prosincovém čísle 

zpravodaje, která by pro nás mohla znamenat častější spoje mezi Ďáblicemi 

a Ládvím právě večer a o víkendu, i když jen v přímé trase po Ďáblické. 

Budeme více spolupracovat s Komisí výstavby a investic při vydávání 

stanovisek ke změnám územního plánu a při schvalování nového 

Metropolitního plánu pro Prahu. Nezapomeneme ani na obrovskou horu 

odpadu hned za humny a stále hrozící jižní variantu okruhu kolem Prahy, 

také hned za humny. Neméně závažným problémem zůstává stále údržba 

Mratínského potoka kvůli nevyjasněným vlastnickým vztahům u stavby 

přepadu, který odvádí vodu z Cínovecké.  

Rádi bychom opět uspořádali na jaře burzu rostlin a semen, která se v 

Ďáblicích již ujala a roste počet zájemců, neboť kde jinde lze využít možnosti 

přinést své přebytečné výpěstky nebo přijít i bez nich a odnést si ty, které 

vám chybějí? Vždycky nakonec rostlinky přebývají. 

Těšíme se také na spolupráci se Spolkem pro Ďáblice, který změnou 

názvu nezměnil svůj hlavní program, a to ochranu přírody a krajiny. 

Přejeme všem našim spoluobčanům dobrý rok 2015 a uvítáme podněty, 

které by přinesly prospěch nám všem, ale i přírodě, a také každou 

pomocnou ruku. 

Tatjana Dohnalová (ĎZ 01/2015) 
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8. Výstavba 

Zvýšení kapacity základní školy v roce 2014 

Dovolte, abych následujícími řádky oslovil zejména maminky a tatínky 

dětí předškolního věku, kteří se připravují na tolik očekávaný a všemi 

generacemi stále znovu diskutovaný vstup do systému základního 

vzdělávání …prostě opět „začínáme chodit do školy“. Málokterá událost 

bývá takovou směsicí protichůdných a najednou prožívaných pocitů radosti 

a těšení na jedné straně, až po různé strachy a smutky na straně druhé. 

Snad trochu podobně já prožívám v posledních měsících svou účast na 

projektových pracech přístavby školy a na jednáních o finančním zajištění 

přístavby a rozvoje naší školy.  

Rok 2011 – konec rovného přijímaní ďáblických a březiněveských dětí do 

mateřské školy 

Prvním nechtěným, ale okolnostmi vynuceným opatřením bylo 

rozhodnutí Rady MČ o změně pravidel pro přijímání dětí do naší mateřské 

školy. Tím byl zajištěn dostatek místa pro ďáblické děti. Navíc příslovečně 

vše špatné bylo pro něco dobré a konfliktní situace pomohla urychlit 

výstavbu mateřské školy také v Březiněvsi. Problém nedostatku místa nás 

ale s postupem času dostihl ve škole.  

Všechny volné prostory v budově školy a školky jsou již využity. Co dále? 

Všechny zbytné odborné učebny a volné prostory v budově školy byly již 

využity pro kmenové třídy nově přijímaných žáčků. Naším posledním 

velkým opatřením bylo získání finančních prostředků, přestavba a vybavení 

jednoho pavilonu školky pro potřeby vyučování základní školy, které 

proběhlo během letních prázdnin 2012.  

Dále už zbývá jediné. Další potřebné třídy zajistit přístavbou budovy 

školy. Mojí snahou bylo přístavbu finančně a realizačně zajistit pro letošní 

rok. Toho však nebylo reálné dosáhnout a teprve po posledních politických 

změnách ve vedení Prahy se nyní začíná úročit společný tlak 

spolupracujících městských částí i samostatných Ďáblic na Prahu.  

Podána žádost o investiční dotaci z rezervního fondu Prahy určeného pro 

investice do školských zařízení městských částí  
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Pro rok 2014 byla v rozpočtu hl. m. Prahy konečně vytvořena finanční 

rezerva pro investice do školních zařízení. Finanční síla této rezervy je 

vzhledem k mnohaletému zanedbání této oblasti zcela nedostatečná, je 

však alespoň nějakým začátkem budoucího nutného a systémového řešení 

malých kapacit a navazujících problémů školních a předškolních zařízení.  

Jménem Ďáblic jsem opět zpracoval a podal (po kolikáté již za své funkční 

období?) žádost o investiční dotaci na přístavbu budovy školy s cílem 

navýšit její kapacitu.  

Základem naší žádosti je projekt dvoupodlažní dostavby budovy školy s 

napojením na stávající inženýrské sítě a vytvoření 3-4 nových tříd. Dostavba 

ZŠ navíc nebude i při své ekonomičnosti pouhým navýšením kapacity školy, 

ale zároveň příležitostí zkvalitnit stávající prostory a provoz školy a vytvořit 

vhodný „veřejný prostor“ a nový hlavní vstup do školy odpovídající dnešním 

urbanistickým požadavkům.  

Základní údaje o akci: 

Účel akce: řešení kritické situace v co nejkratším čase. 1. priorita: zajistit 

povinné přijetí dětí spádové oblasti do 1. tříd (minimalizace sociálního 

konfliktu dvou sousedních MČ); 2. priorita: v období menšího počtu dětí do 

1. tříd uskutečnit návrat dvou tříd z budovy školky do budovy školy (pro 

nedostatek místa se učí ve vzdáleném pavilonu MŠ, v r. 2012 byla část MŠ 

zrušena pro potřebu nouzového vyučování školy);  3. priorita: pokud by 

došlo v budoucnu k dalšímu snižování počtu dětí do 1. tříd i ve škole jako 

celku, budou uvolněné prostory vráceny ke zřízení odborných učeben 

(všechny odborné učebny již byly zrušeny a využity pro kmenové třídy). 

Celkové náklady akce (odhad): 27 milionů Kč. 

Dokončení akce: rok 2015. 

Březiněves je spádová oblast naší školy = škola má povinnost zajistit 

naprosto rovné šance pro přijímání ďáblických i březiněveských dětí i při 

nedostatku míst a ještě k tomu sami neseme veškerou odpovědnost a 

starost o financování, provoz a rozvoj školy 

Pro děti obou městských částí tedy rovnost platí. Nevidím však 

rovnováhu práv a povinností našich městských částí. Ani výši finančních 

prostředků přidělených městským částem nepovažuji z tohoto pohledu za 

spravedlivou. Takové postavení se nám nelíbí a hledáme řešení. Konečným 

řešením je zajistit dostatečné kapacity škol a školek pro obě městské části a 
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současně nastavit objektivnější rozdělování finančních prostředků pro 

školství přidělovaných z „centra“ městským částem.  

Existuje ještě jedno možné opatření, které ani nepovažuji za řešení 

problému: zrušení spádové oblasti.  

Starostu MČ Praha-Březiněves jsem informoval, že již v roce 2008 

pověřila ďáblická rada a následně zastupitelstvo starostku jednat o zrušení 

spádovosti a že aktuálně mám takové pověření od současné rady i já. Oba 

jsme se ale shodli, že naším společným cílem je spolupráce při hledání 

řešení. 

Prvním krokem je společné vyjádření starostů obou MČ a paní ředitelky. 

Druhým krokem bylo společné jednání s radní hl. m. Prahy pro oblast 

školství, s paní Ludmilou Štvánovou. 

Jednání s Prahou – a co je možné v nejbližší době? 

Jednání obou starostů s paní radní Štvánovou lze shrnout do těchto 

sdělení: 

* oba starostové upozornili na hrozící sociální konflikt našich městských 

částí (rušení spádovosti, losování dětí pro zápis do školy) a informovali, jak 

budeme dále postupovat v nejbližších týdnech (viz společné vyjádření); 

* všichni shodně souhlasili, že zajištění dostatečných kapacit škol a školek v 

Praze je velký, mnoha lety zanedbaný problém a že i situace naší školy je 

velmi vážná; 

* za Ďáblice jsem informoval o postupu projektových prací přístavby, náš 

projekt je velmi rychlé a efektivní řešení, navíc se zajímavou přidanou 

hodnotou (zvýšení kvality prostor a provozu celé školy), na daném místě je 

náš projekt maximem možného; 

* zdůraznil jsem, že žádost o investiční dotaci je nutné posuzovat jako 

žádost dvou městských částí (což bude v procesu vyhodnocování žádostí 

důležité); 

* během měsíce března by mělo být známo, zda náš projekt bude letos 

finančně podpořen; 

* paní radní Štvánová přijala návrh starosty Haramula a na internetových 

stránkách Prahy bude zprovozněn centrální seznam pražských škol s 

popisem volných míst (stále více rodičů totiž začíná dávat přednost umístění 

svých dětí do škol v místě svého pracoviště, často tedy v kvalitních a zatím 

nenaplněných školách v centrálních částech Prahy) – takové jednotné 
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informační místo bude užitečným pomocníkem i mnoha rodičům z našich 

městských částí při posuzování a rozhodování. 

S přáním mnoha štastných dnů prožitých s dětmi  

Miloš Růžička, starosta (ĎZ 02/2014) 

Škola 

Dovolte, abych ještě jednou zdůraznil a popsal to, co jsem úspěšně 

vysvětlil ve školním sále rodičům budoucích prvňáčků při besedě k zápisům 

do 1. třídy o přístavbě školy, co jsem se (zřejmě už méně úspěšně) pokusil 

napsat v komentáři k zajištění dostatečné kapacity naší školy a co jsem 

zdůrazňoval a opravoval v diskusi zastupitelů k rozpočtu na jednání 

zastupitelstva MČ. 

Praha městským částem peníze na stavby škol přímo do rozpočtu nedává 

V Ďáblickém zpravodaji jsem uvedl, že systémovým řešením nedostatku 

míst v ZŠ a prioritou ve věci přístavby je „…získání investiční dotace z 

rozpočtu hlavního města Prahy. Právě úkolem Prahy je sestavovat svůj 

rozpočet a hospodařit tak, aby byla průběžně zajištěna odpovídající 

kapacita školských zařízení na svém území“.  

A zastupitelům jsem tuto věc na jednání vysvětlil tak, že dlouhodobě je 

rozdělování finančních prostředků městským částem nastaveno tak, že 

Praha nepočítá s přímou odpovědností městských částí a s jejich schopností 

investovat do staveb škol.  

Praha každý rok stanoví množství peněz, se kterými pak městská část 

v průběhu roku samostatně hospodaří. Přiděluje peníze na provozní 

náklady školy, na údržbu zeleně a komunikací, na činnost hasičské jednotky, 

na výkon státní správy a samosprávy. Do našeho rozpočtu nedává žádné 

peníze na stavby, přístavby ani velké opravy škol a mateřských školek. Tolik 

peněz nikdy nepřidělila. Pokud tedy nějaká srovnatelná městská část staví, 

pak je to z peněz, které Praha účelově poskytne nad rámec rozpočtu.  

To se v posledních cca osmi letech ale dělo ve velmi omezené míře. 

Proto je nedostatek míst ve školách a školkách nyní problémem ve všech 

okrajových částech Prahy. 
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Proto jsme nad rámec našeho rozpočtu např. v r. 2012 žádali účelovou 

dotaci na generální opravu plochých střech školy. To nebyla věc našeho 

rozpočtu. Byli jsme úspěšní a mohli uskutečnit stavební práce za 2,5 mil. Kč. 

Proto se sice angažujeme při přípravě výstavby komunikací a osvětlení na 

Blatech (stavba bude letos zahájena) a v Nových Ďáblicích (stavba bude 

letos provedena), ale ani v tomto případě peníze na stavbu nejsou 

věcí našeho rozpočtu. Ty vyčlenila a stavby přímo účelově financuje Praha.  

Proto jsme při sestavování ďáblického rozpočtu 2014 počítali s přístavbou 

(a částečnou přestavbou) školy jen v rozsahu malé spoluúčasti a na 

samotnou stavbu hledáme (do vyčerpání možností) peníze mimo náš 

rozpočet. Vždyť peníze Prahy přidělené našemu rozpočtu (školu zřizujeme) 

a rozpočtu Březiněvsi (školu nemají, využívají naší) jsou v přepočtu na 1 

obyvatele stejné! I z toho jasně vyplývá, že při přidělování peněz do 

rozpočtů městských částí se s investicemi do školy nepočítá. 

2 miliony Kč jsou na cestě do Ďáblic – pokračování prací na zvýšení kapacity 

školy jsou pro rok 2014 zajištěny a pokračují 

Před několika dny, po politických tahanicích vedení města s opozicí o 

směrování financí a po velmi nechutném jednání zastupitelstva hl. m. Prahy 

je konečně potvrzeno, že naše jednání na magistrátu byla úspěšná natolik, 

že můžeme bez omezení pokračovat na všech plánovaných pracech 

přístavby a přestavby školy. 

Miloš Růžička, starosta (ĎZ 04/2014) 

Práce na budování náměstí pokračují 

Brzo to budou již dva roky, co jsme se sešli jednak ve škole na 

slavnostním vyhlášení nejlepších školních prací na téma „Ďáblice hledají své 

náměstí“ a na venkovní slavnosti „Oslava náměstí“ u bývalého pionýráku. 

Od té doby došlo k demolici zchátralého objektu, k instalaci venkovní 

posilovny a naplno již funguje nové multifunkční hřiště s umělým 

povrchem. Celý park plánujeme dokončit opravou a doplněním herních 

prvků dětského hřiště, instalací laviček, spojovací pěšinou a postavením 

klubového zázemí parku a náměstí s „tribunou“ (blíže viz předchozí 

informace a prezentace posledních dvou let). Tím by práce na etapě I. 
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náměstí byla ukončena. Pokračují také práce projektantů na etapě II. 

(obecní dům služeb) a snažíme se získat finanční prostředky, které by nám 

pomohly uplatnit parkové úpravy a instalaci laviček atp. také v dalších 

částech budoucího náměstí. Počítáme také s opravou parčíku před 

Battistovou cihelnou. 

Miloš Růžička, starosta (ĎZ 04/2014) 

Nový chodník ke hvězdárně 

Slíbili jsme zajistit bezpečnější a pro kočárky pohodlnější přístup ke 

hvězdárně z ulice Květnová. Splněno. Přeji příjemné procházky! 

P.S.: Kolik nás, Ďábličáků, ještě nenavštívilo ďáblickou hvězdárnu? S 

novým chodníkem padla další výmluva, proč to zatím nešlo. 

Miloš Růžička, starosta (ĎZ 05/2014) 

Inventura investičních záměrů obce  

V říjnových komunálních volbách Ďáblice potvrdily, že obec může 

pokračovat směrem, který si občané zvolili před čtyřmi roky. Před 

staronovým vedením obce i staronovou koalicí stojí úkol dál posunout 

investiční záměry, které byly rozpracovány v právě skončeném volebním 

období.  

Nejostřeji sledovaným záměrem je navýšení kapacity základní školy.  

Od srpna 2014 je pravomocné územní rozhodnutí na přístavbu školy. 

Zbývá dopracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení, v níž 

budou zapracovány všechny podmínky územního rozhodnutí, vyřídit 

stavební povolení s předcházejícími přibližně 40 souhlasnými vyjádřeními 

různých orgánů a organizací, připravit realizační projekt s výkazem výměr, 

zajistit financování celé stavby (ZŠ I. etapa), vybrat dodavatele, přístavbu 

zrealizovat, zkolaudovat a vybavit. Je snaha, aby se tato etapa ukončila do 

začátku školního roku 2015/2016 (pro srovnání časové náročnosti - 

příprava poslední rekonstrukce a přístavby školy začala v roce 1996 a 

stavba skončila v roce 2000). 
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Připravuje se i II. etapa přístavby ZŠ, která by měla dále navýšit kapacitu 

školy a přispět k obnovení jejích odborných učeben. Dále probíhá příprava 

zateplení celé budovy školy na vrub dotace získané z fondu Ministerstva 

životního prostředí, což by mělo pomoci snížit provozní náklady školy. 

Ve  fázi realizace je „Polyfunkční stavba Zázemí Ďáblického parku“ 

(Centrum I.). S ohledem na pravomocné stavební povolení MČ Praha-

Ďáblice vybrala v dvoukolovém výběrovém řízení firmu PP-servis Plzeň s.r.o. 

a dne 13. 10. 2014 jí předala pozemek ke stavbě.  

Na základě projektu pro stavební povolení na stavbu „Obecní dům 

Ďáblice“ (Centrum II.) probíhá řízení k získání tří stavebních povolení  - na 

areálové odvodnění (již vydáno), areálové komunikace a samotnou budovu.  

S oběma zmíněnými záměry souvisí jedna ze dvou grantových žádostí (na 

revitalizaci centra a revitalizaci okolí hvězdárny), kterou bude vhodné pro 

letošní nevyřízení v příštích letech zopakovat. 

Kromě přístavby základní školy a staveb Centrum I. a II. jsou připravovány 

a v plánu investičních akcí MČ Praha-Ďáblice zařazeny následující dopravní 

stavby pro rok 2015 a další:  

- stavba komunikací, osvětlení, oplocení, dešťové kanalizace a plynovodu 

ulic Na Blatech, Červený mlýn a U Červeného mlýnku (stavební povolení 

z března 2014, investor MHMP), 

- stavba komunikací, chodníků a osvětlení ulic Červencová, Srpnová a 

Zářijová (investor MHMP, Ekospol) 

- stavba komunikací a osvětlení ulic Buližníková a Skalnická (investor 

MHMP, Ekospol)       

- rekonstrukce povrchu ulice Hřenská (od Květnové po kruhový objezd, 

investor MHMP) 

- stavební práh na křižovatce ulic Hřenská a Květnová (stavební povolení ze 

září 2014). 

MČ Praha-Ďáblice požádala odbor dopravy MČ Praha 8 o snížení 

rychlosti na Ďáblické ulici (mezi ulicemi Hřenská a Učitelská) instalací 

omezovače rychlosti. 

Nadále se bude muset obec věnovat:  

- dotažení majetkoprávního vztahu k tlakové kanalizaci Na Blatech; 

- problematice odhlučnění Cínovecké radiály; 

- přípravě podnětů pro nový Metropolitní plán;  
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- prosazování severní varianty silničního okruhu kolem Prahy;  

- problematice ukončení provozu Ďáblické skládky; 

- budoucímu osudu prostoru pro areál VŠUP; 

- a případným dalším novým záměrům.  

Zdeňka Fišmistrová, Radimír Rexa (ĎZ 11/2014) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

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 2014 

datum akce 

4. 4. Jarní posezení seniorů v jídelně ZŠ. 

17. 5. Bleší trh v parku U Holců ve spolupráci s Občanským 
sdružením Pro Ďáblice. 

17. 5. Jarní výlet seniorů do skanzenu Vysoký Chlumec a na zámek 
Vrchotovy Janovice 

11. 6. Vítání občánků v Obecním domě. 

4. 10.  Podzimní výlet seniorů do Muzea české vesnice v Peruci a na 
zámek v Libochovicích. 

12. 12. Adventní posezení seniorů v jídelně ZŠ. 

průběžně Gratulace jubilantům 80, 85, 90 a více let. Návštěvy u 28 osob. 

průběžně Zajištění lektorů, propagace, místa a vyúčtování těchto aktivit 
pro seniory: 

Rehabilitační cvičení – 2x týdně v horním sále Obecního domu. 

Počítačový kurz – 2x týdně v Obecní knihovně. 

Tai-chi rehabilitační cvičení – 1x týdně v dolním sále Obecního 
domu. (leden – červen) 
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Angličtina pro seniory – 1x týdně v Obecní knihovně. (leden – 
březen) 

průběžně Sociální šetření u žadatelů o byt za účelem zjištění vhodných 
kandidátů na dva byty v Ďáblicích. 

6x Schůzky sociální komise. 

 

Vypracovala Barbara Tranová, předsedkyně sociální komise 
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10. Veřejný a kulturní život  

10.1  Kulturní a společenské akce 

15. 2.   Ples fotbalistů  
29. 3.   Obecní ples 
30. 4.   Pálení čarodějnic + ohňostroj 
23. 5.   Noc kostelů 
7. 6.   Oslavy 95. let SK Ďáblice 
11. 6.   Vítání občánků 
16. 12.  Zpívání pod vánočním stromem 

Na Plese fotbalistů mohli návštěvníci vyhrát Novou Škodu Yeti na 
prodloužený víkend  

Hráči oddílu TJ Ďáblice a jeho příznivci se měli možnost setkat na již 5. 
ročníku Plesu fotbalistů. Ten se konal 15. února v prostorách Základní školy 
U Parkánu. Letos se tradiční zábavy zúčastnilo opět okolo 180 návštěvníků, 
což je maximální kapacita prostor ve škole! Celý večer oživila hudební 
skupina PATEX, která hrála především rockovější skladby českých a 
slovenských interpretů. I když kapela z počátku v mnoha lidech vyvolávala 
svým repertoárem rozpaky, byl až do ranních hodin stále plný parket. 

Organizační tým plesu, ve složení Lenky Mihálikové, Aleše Sládka a 
předsedy fotbalového klubu Michala Mošničky, dal dohromady celkem 117 
cen do tomboly. Proto veliké poděkování patří štědrým sponzorům, jako 
byla již tradičně společnost .A.S.A., Zlatnictví Němeček, Ticketstream, Emco, 
Autodíly Mihálik a oblastní ředitelka ČSOB Pojišťovny Petra Bogner. Díky 
patří i rodičům a vedoucím týmů ďáblických fotbalistů, kteří také dodali 
další hodnotné ceny. 

Hlavní cenou bylo zapůjčení automobilu Nová Škoda Yeti na prodloužený 
víkend s plnou nádrží, který poskytla společnost Porsche Praha - Prosek - 
autorizovaný prodejce vozů ŠKODA. Automobil si návštěvníci mohli 
prohlédnout ihned před vstupem do školy. Vítězem hlavní ceny se nakonec 
stal čtrnáctiletý fotbalista oddílu TJ Ďáblice Tomáš Kadlec, který na plese 
pomáhal s přípravou a organizací. Cenu však převzal jeho tatínek pan Dušan 
Kadlec. 

Oddíl TJ Ďáblice chce tímto poděkovat všem, kteří se na plese nějakým 
způsobem podíleli, nebo si přišli užít večer a podpořit tak ďáblické 
fotbalisty.  

Monika Šimůnková (ĎZ 03/2014) 
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Obecní ples 2014 

V sobotu 29. března se v základní škole opět konal Obecní ples. I letos 

krásně hrála kapela, tentokrát Caroline Band, profesionální tanečnice a 

tanečníci z Taneční školy HES a profesionální tanečnice salsy krásně 

tancovali, hezké ceny do tomboly věnovalo Zlatnictví Němečkovi, cukrárna 

Buchalovi, pan Žežulka…, paní Petra Pekárková opět vyrobila krásná 

květinová aranžmá, občerstvení restaurace U Blekotů moc chutnalo a 

všichni se, doufám, velmi dobře bavili. 

Takže jsme to opět zvládli (tím mám na mysli organizátory – tým dnes již 

bývalé kulturní a školní komise a manželé Růžičkovi) – opět jsme přežili tři 

vyčerpávající dny od pátečního odpoledne do nedělního poledne téměř 

non stop. Podařilo se nám vše včas zajistit, zamluvit, zarezervovat, 

nachystat, nanosit, odnosit, uklidit, umýt… Dokonce i ty skleničky a 

papírové ubrusy jsme ve škole po roce nakonec našli (na rozdíl od talířů a 

příborů, které jsme si operativně museli půjčit ze školky. To jen jako 

vysvětlení pro ty, kdo se divili, že jí guláš z talířků se zvířátky dětskou lžící). 

Nezbývá tedy než poděkovat. Hlavně těm, kteří v pátek a v neděli přišli 

nosit stoly a židle, těm, kteří celý ples zorganizovali, tomu, který celý večer 

moderoval, tomu, kdo tento víkend nemohl odjet na chalupu, těm, kteří 

měli celý večer na starost šatnu, té, která musela v pondělí brzy ráno 

prostory dát do pořádku, těm, kteří věnovali dary do tomboly, těm, kteří 

přišli… 

Simona Dvořáková (ĎZ 04/2014) 

Čarodějnice v Ďáblicích 

Na letošním Pálení čarodějnic v Ďáblicích se 30. dubna sešlo k radosti 

pořádajících velké množství místních občanů a jejich ratolestí. Radnice naší 

MČ se letos rozhodla přestěhovat akci z areálu U Holců, který již 

v posledních letech praskal ve švech, do nové lokality na rohu ulic Hřenská 

a Kučerové, která svou rozlohou i větší otevřeností na východní a jižní 

stranu směrem k vrchu Ládví lépe vyhovuje prostorovým požadavkům akce. 

I díky tomu tak mohl do Ďáblic přijet nefalšovaný autodrom a dětský vláček, 

na kterých se dosyta vyřádily nejen ďáblické děti, ale často i jejich zákonní 
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zástupci. Ve spodní části mohlo oproti minulým ročníkům vyrůst větší 

podium, kde se vystřídalo dětmi očividně milované loutkové divadélko 

následované zdařilým vystoupením kouzelníka. Kulturní část večera uzavřel  

již tradičně povedený koncert kapely Hradní duo z Rakovníka. Na parketu 

před podiem se překvapivě osmělily hlavně ďáblické děti, které tentokrát 

jasně pokořily svoje často líně posedávající rodiče. Po desáté hodině přišel 

zlatý hřeb večera – nádherný ohňostroj připravený ďáblickými hasiči. Těm 

patří náš obrovský dík také za skvěle připravenou hranici a čarodějnici, 

jakož i za pomoc při přípravě a odklízení následků čarodějnického veselí - již 

druhý den v poledne připomínalo včerejší akci pouze decentně doutnající 

ohniště. Děkujeme Ďábličákům, že přišli v tak hojném počtu! Na závěr nelze 

než konstatovat, že letošní ďáblické Pálení čarodějnic na novém, 

neomšelém místě předčilo očekávání. Zlé a nečisté síly dostaly letos o 

filipojakubské noci v Ďáblicích těžce na frak.  

Martin Lonek (ĎZ 05/2014) 

Oslavy 95. let fotbalového oddílu ve velkém stylu s hudbou a ohňostrojem 

Řada velkých věcí vzniká na základě náhody, jednoduché myšlenky. Když 

jsme začali plánovat letošní oslavy výročí 95. let fotbalu v Ďáblicích, zaznělo 

několik základních požadavků. Fotbalu máme za celý rok tolik, že se chceme 

pobavit, vytvořit místo pro setkání těch, kteří před desítky i více roky pro 

oddíl pracovali, chceme prezentovat práci s nejmenší mládeží a také 

chceme oslavit dokončení hřiště s umělým povrchem, které se dlouhých 

sedm let postupně stavělo a jehož dokončení dalo oddílu novou dimenzi 

rozvoje. Nicméně při plánování termínu oslavy jsme ještě museli počítat 

s termínem sportovně zábavného dne pro děti, který každý rok probíhá na 

našem hřišti a který náš oddíl pomáhá pořádat spolu s městskou částí. A tak 

vznikl nápad spojit tyto akce do jedné, kdy odpoledne bude sportovní den a 

večer budou oslavy 95. let od založení oddílu. Jak se nakonec ukázalo, byl to 

perfektní nápad. Sportovní a zábavné soutěže pro děti, výtvarná dílna, velký 

skákací hrad, divadelní vystoupení o Karkulce na velkém pódiu, vystoupení 

Policie ČR – pohotovostní motorizované jednotky a plynulý přechod do 

oslav fotbalového oddílu exhibičním utkáním Fotbalové školičky a 
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Minipřípravky se závěrečným výstřelem konfet jako na lize mistrů a 

fotbalovým dortem pro nejmenší fotbalisty. A pak již hudba skupiny Rabaka 

Elán Revival. Zpěvák této skupiny léta chytal v brance za Ďáblice a tak byl na 

hřišti jako doma. Následovalo trochu informací z historie a ze současnosti a 

pak již slavnostní vyhlášení a uvedení do Týmu Slávy těch, kteří se zasloužili 

o rozvoj fotbalového oddílu, kam byli slavnostně uvedeni: Helena Kučerová 

a Jiří Kučera – správci areálu, na které vzpomíná několik generací, Eva 

Hadravová – dlouholetá ekonomka, Kamila Červinková - dlouholetá 

pokladní, Richard Lapka – sportovní manažer oddílu, Jiří Černý – bývalý hráč 

a in memoriam Josef Karásek – dlouholetý sekretář, Josef Sládek – 

dlouholetý ekonom a Jaroslav Šmíd – bývalý hráč a trenér, za kterého 

převzala cenu manželka.    

Po hudebním bloku čekala další lahůdka, kterou nešlo přehlédnout po 

celých Ďáblicích a okolí, a tím byl profesionální ohňostroj, který po desáté 

hodině ozářil nebe a který se moc líbil. Symbolicky bylo zvoleno odpaliště 

ohňostroje za novým hřištěm s umělým povrchem. A pak již jen hudba a 

tanec při nádherném letním večeru. Vážím si bývalých členů, kteří na oslavy 

přijeli z velké dálky. Snad jim bylo kromě setkání se známými odměnou i to, 

že mohli vidět po desítkách let areál a to, jak oddíl pokračuje ve sportovní 

činnosti.  Samozřejmě děkuji všem, kteří se na přípravách podíleli a 

doufám, že si sportovní odpoledne i oslavu všichni užili.  

Michal Mošnička, předseda TJ a fotbalového oddílu (ĎZ 06/2014) 

Přivítali jsme nové občánky Ďáblic 

Dne 11. června odpoledne se devět mladých ďáblických rodin sešlo v 

horním sále Obecního domu, aby společně prožili slavnost přivítání svých 

nedávno narozených dětí mezi občany Ďáblic. Přítomní rodiče, sourozenci, 

prarodiče i přátelé si nejprve poslechli krásné hudební vystoupení ďáblické 

flétnistky, členky orchestru Státní opery Praha, Terezy Večerkové, kterou 

doprovázely hrou na flétnu a na housle její dcery Karolína a Štěpánka. Poté 

přicházeli jednotliví rodiče s dětmi do popředí sálu, aby od starosty Miloše 

Růžičky a od členek sociální komise přijali gratulace, pamětní list, růži pro 

maminku a malý dárek na památku pro nového občánka. Po obřadu se 
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rodiny po skupinkách nechávaly vyfotografovat a v přátelských rozhovorech 

si sdělovaly své dojmy. 

Všem mladým rodinám, i těm, které se této slavnosti nezúčastnili, 

přejeme, aby se jim v Ďáblicích dobře žilo a aby se stali skutečnými občany, 

kterým záleží na tom, v jakém prostředí jejich děti vyrůstají a mají 

odhodlání pro to také něco udělat. 

Za sociální komisi MČ Praha-Ďáblice Barbara Tranová (ĎZ 07/2014) 

 

 

10.2 Aktivity a akce pro děti 

7. 3.    Volání jara 
10. 4.   Velikonoční tvoření 
12. 4.   Jarní bojovka 
28. 5.   Orientační běh 
7. 6.   Dětský den 
14. 10.  Šípková Růženka – pohádka divadélka Víti Marčíka 
23. 10.  Prezentace projektu Barevné dny 
20. 11.  Svatomartinský lampionový průvod 
28. 11.  Adventní tvoření 

Jarní bojovka – přírodní okolí hvězdárny je velkým bohatstvím Ďáblic – 

projekt ochrany okolí hvězdárny 

Ve znamení probouzejícího se jara a v očekávání dětských velikonočních 

dobrodružství proběhla v krásných přírodních zákoutích mezi hvězdárnou a 

hájem, navíc za krásného počasí, další dětská „bojovka“. Pro děti byla 

připravena asi 1 km dlouhá trasa. Ta byla proložená stanovišti s veselými, 

překvapivými i poučnými úkoly. Nejen mne zaskočila např. velikost 

velikonočního vajíčka (pštrosího), neposlušnost vrbových proutků při 

pletení pomlázky, nebo třeba papírová skládačka, … i většina 

doprovázejících rodičů brzo zapomněla na svou roli vážného doprovodu a 

dozoru a zapojila se do hry.  

Rád bych připomněl všechny ty, kteří nezištně stojí v pozadí zdánlivě 

jednoduše probíhajících akcí. Kdo někdy něco podobného zkusil 

zorganizovat, ví, kolik času a energie to stojí. V tomto případě mi dovolte 

poděkovat paní Simoně Dvořákové, Věře Hajšmanové, Haně Macháňové, 
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Janě Dvořákové, Alžbětě Mošničkové, Táně Dohnalové s vnukem a partě 

ďáblických studentek pražských gymnázií. 

Během akce jsem si znovu připomněl, jakým darem nám všem je jak 

poloha Ďáblic, tak nejbližší přírodní okolí, kde můžeme odpočívat, 

přemýšlet, nabírat síly a pořádat třeba taková setkání, jaké bylo to v onu 

slunečnou sobotu 12. 4. 2014.  

I proto jsem rád, že se podařilo zpracovat a podat grantový projekt na 

úpravy a ochranu prostoru okolí naší hvězdárny v rozsahu cca 11 mil. Kč. 

Držme si pěsti, ať je žádost úspěšná. Ďáblická příroda si to zaslouží. A my 

také. 

Miloš Růžička, starosta (ĎZ 05/2014) 

Velikonoční tvoření v základní škole 

Rok se s rokem sešel a opět tu byly Velikonoce. Ve čtvrtek 10. 4. 2014 se 

v jídelně základní školy konala akce pro rodiče a děti – Velikonoční tvoření.  

Pracovníci školy připravili pro děti opět bohatou nabídku výtvarných 

dílniček. Dekorovaly se věnečky upletené z papírových ruliček, 

nejrůznějšími technikami se zdobila vajíčka, vyráběly se zápichy do 

květináčů, kuřátka z vlny a mnoho dalších zajímavých nápadů. O tyto školní 

akce pro veřejnost je opravdu velký zájem a i tento čtvrtek přišlo velké 

množství šikovných dětí se svým doprovodem. Rodiče tak mají možnost 

nejen strávit příjemný a tvořivý čas se svými dětmi, ale i blíže se seznámit s 

učiteli a dalšími pracovníky školy, se kterými jejich děti tráví velkou část 

všedních dní.  

Na posledních dvou tvořivých dílnách jsme dokonce přivítali i maminky 

našich žáků, které se aktivně zapojily do přípravy dílniček a spolu s námi 

děti učily novým věcem.  Za to jsme moc rádi a těšíme se, že v příštím roce 

bude i tímto způsobem spolupráce školy s rodiči nadále fungovat. 

Alena Votavová, Koordinátor komunitní a zájmové činnosti (ĎZ 05/2014) 
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Den dětí – „Sbírání brambor“, „Stěhování aneb příprava na balení zavazadel 

na prázdniny“ 

Týden před sportovní akcí na ďáblickém fotbalovém hřišti jsem byla 

požádána paní Táňou Dohnalovou a panem starostou Milošem Růžičkou, 

zda bychom s Občanským sdružením pro Ďáblice mohli přijmout spoluúčast 

na organizaci sportovního odpoledne pro ďáblické děti. Poprosila jsem 

kolegy ze sdružení o pomoc, avšak všichni již na neděli 8. června měli 

připravený rodinný program. Vypomohla nám paní Hana Macháňová se 

svojí dcerou Leonou.  Návštěvníci je mohli vidět na stanoviště Sběr 

brambor, kde děti soutěžily v tom, kdo nejpromyšleněji a nejrychleji sebere 

do svého košíku 15 brambor rozložených v označeném prostoru. Chtěla 

bych velmi poděkovat oběma ženám. Po celé soutěžní odpoledne jsme 

s nimi a spolu s Táňou Dohnalovou (stanoviště Stěhování - balení zavazadel) 

nacházely volné jen vteřiny, abychom doplnily tekutiny pitím. Stále 

přicházely soutěžit další a další děti. Paní Macháňovou mohu tímto i 

představit. Je to vedoucí redakce Ďáblického zpravodaje a kronikářka naší 

obce.  Je naprosto spolehlivou ženou. Kdykoli OspD něco potřebuje, je 

ochotna pomoci. Děkuji i panu Mošničkovi a jeho kolektivu organizátorů.  

Máme dobrý pocit z bezvadné spolupráce.                                                                   

Milada Stroblová, Občanské sdružení pro Ďáblice (ĎZ 06/2014) 

 

 

10.3 Aktivity a akce seniorů 

4. 4.   Jarní posezení seniorů 
17. 5.   Jarní výlet seniorů 
4. 10.   Podzimní výlet seniorů 
12. 12.  Adventní posezení seniorů 

Škola ožila zpěvem seniorů 

Aby naši senioři měli více příležitostí potkat se se svými sousedy, přáteli a 

vrstevníky, připravily jsme pro ně v pátek 4. dubna v základní škole setkání s 

hudbou a pohoštěním. Pozvání do ďáblické školy přijal také vedoucí 

Pražského salónního orchestru při domově seniorů Slunečnice v Bohnicích 
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pan Václav Vomáčka, který svým zpěvem již v minulých letech několikrát 

potěšil ďáblické seniory na adventních setkáních. Za vlastního doprovodu 

na klávesy zpíval zvučným hlasem známé lidové i zlidovělé písně, které 

prokládal zajímavými úvodními slovy. Písničky mládí umí zahřát a potěšit, a 

tak i mnoho přítomných si ve chvílích, kdy zrovna nebyli zabráni do hovoru 

se sousedem, s chutí zazpívalo. 

Příjemné odpoledne se vydařilo díky vstřícnosti lidí, na které jsme se 

během přípravy obrátily, a nebylo jich málo: kuchařky ze školní jídelny 

upekly vynikající jablečný závin, děti a učitelky ze školní družiny vyrobily 

veselá papírová přání, pan vychovatel Seifert s klukama ze školní družiny 

pomohl přerovnat stoly a židle v jídelně, děti a učitelky z mateřské školy 

nám zapůjčily krásné obrázky na výzdobu a dvě členky sociální komise 

dodaly bohaté jarní kytice ze zahrádek. Spolupracovala i paní uklízečka 

Koubová, pan školník a paní ředitelka Horáčková, která projevila velkou 

vstřícnost při domlouvání. Ze spolupráce máme radost a všem děkujeme. 

Poděkování patří i seniorům, kteří se nenechali zlákat jarním sluníčkem k 

práci na zahradě nebo k procházce, a přišli, aby vytvořili pěknou atmosféru 

tohoto jedinečného odpoledne, které jsme zakončili společným zpěvem 

operní árie národního klasika Bedřicha Smetany - „Proč bychom se netěšili, 

když nám Pán Bůh zdraví dá...“ 

Barbara Tranová, Lydie Veselá a členky sociální komise (ĎZ 04/2014) 

Podzimní výlet do Českého středohoří – tip na rodinný výlet 

V sobotu 4. 10. se konal podzimní výlet seniorů organizovaný sociální 

komisí naší městské části. První zastávka nás zavedla do Peruci, do Muzea 

české vesnice. Zde byly vystaveny předměty, které nám přiblížily život 

našich babiček a prababiček např. zemědělské nástroje, ale i věci domácí 

potřeby, mandly a pračky. V nejvyšším patře muzea jsme si prohlédli 

historické kočárky a panenky, které potěšily a zaujaly i mužské účastníky 

zájezdu. 

V těsné blízkosti muzea se nachází Boženina studánka. Ta je podle 

legendy místem, kde kníže Oldřich poprvé uviděl pradlenu Boženu. Za 

pozornost stál také nedaleký Oldřichův dub, což je památkově chráněný 

tisíc let starý strom. 
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Zcela náhodou jsme před kostelem v Peruci potkali místní pastorační 

asistentku, která nás se zasvěceným komentářem provedla kostelem a 

dokonce pěkně zahrála na varhany. Využili jsme i její nabídku na prohlídku 4 

km vzdáleného kostela sv. Václava v obci Černochov, kde nám ukázala 

nedávno objevené fresky z doby vlády císaře Karla IV. 

Po obědě jsme zamířili do Libochovického zámku, ve kterém jsou k vidění 

portréty od barokního malíře Christiana Schrödera (1655 - 1703), ale i 

krásná sbírka kachlových kamen a gobelínů na stěnách. Zámek je obklopen 

příjemnou zahradou upravenou ve francouzském a anglickém stylu. 

Krásnou atmosféru výletu korunovalo teplé slunečné podzimní počasí. 

Petra Sládková (ĎZ 11/2014) 

Několik postřehů a dojmů z předvánočního setkání ďáblických důchodců 

Po přivítání předsedkyní sociální komise paní Tranovou vystoupily děti 

předškolního věku s pěknými tanečky. Školou povinná dítka neúčinkovala, 

zřejmě pro nedostatek času jejich či pedagogických činitelů. Pak vystoupili 

krátce pan starosta a jeho zástupce. Hudební a pěvecká dámská dvojice 

Piňakoláda, známá i z TV Šlágr, vyplnila pěkným profesionálním 

vystoupením celý další program. Pohoštění, které s obětavým úsilím zajistily 

členky sociální komise, bylo dobré. Skromnější sice než v dřívějších 

setkáních, ale proč ne. 

V měsíčníku Ďáblický zpravodaj se dočítáme o malé účasti občanstva a 

skromném využívání „volného mikrofonu“ na veřejných schůzích 

ďáblického obecního zastupitelstva. Táži se, kolik zastupitelů bylo účastno 

setkání důchodců? Přišli-li by a zasedli neformálně mezi ně, mnohé by se 

dozvěděli, což třeba možno použít ku prospěchu obce bez oficialit a 

mnohdy trapných anket (v předloňské byla otázka od jakého věku zvát 

důchodce k účasti na setkáních, tak mě „svrběla tužka“, že jsem málem 

doporučil od 90 let, aby náklady na dovádění důchodců bylo možno 

bezproblémově snížit). 

Ještě drobná poznámka ke zkrášlení školní budovy sloužící vzdělání dítek 

a občas co volební místnost, pro zasedání zastupitelstva, pořádání koncertů 

a jiná shromáždění občanstva. Při hlavním vstupu do budovy se potěšíte s 

houpavou, propadající se železnou rohožkou. Oproti tomu při přiblížení se k 
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zadnímu vchodu po neosvětlených schodech z parkoviště si dobře a rychle 

upadnete, neboť ony „schody“ nejsou pro dospělého člověka schůdné. 

Copak tomu říká kontrola bezpečnosti práce, případně pojišťovna? 

Jan Sigmund (ĎZ 01/2015) 

Výsledky ankety o životě seniorů v Ďáblicích 

Anketu, kterou během adventního posezení obdrželi všichni přítomní 
senioři, nám vyplněnou vrátilo 35 z nich, což je víc než polovina, a my jim za 
to moc děkujeme. Názory všech, kdo se k otázkám vyjádřili, jsou cenné a 
zajímají nejen nás. Proto vám zde přinášíme jejich shrnutí. 

Na začátku jsme se ptali, zda se senioři chtějí setkávat jednou nebo 
dvakrát ročně a převládl názor „dvakrát ročně“ 19 : 15 „jednou ročně“. 
Odpovědi na otázku, jaký má být program setkání, byly poměrně 
vyrovnané, takže z nich vyplývá trvající zájem o vystoupení ďáblických dětí i 
o hudbu se zpěvem, jako tomu bylo doposud. 26 seniorů by v Ďáblicích 
uvítalo vystoupení známého umělce jako je Richard Adam, Yvetta 
Simonová, Milan Drobný, Josef Laufer, Eva Pilarová a další. 14 respondentů 
projevilo zájem o besedy na různá témata – např. zdraví, historie, 
cestování, osobnosti aj. Uděláme vše pro to, abychom alespoň některé z 
těchto návrhů mohli uskutečnit.  

Dozvěděli jsme se dále, že 12 seniorů by rádo společně navštěvovalo 
kulturní akce i mimo Ďáblice, například divadelní představení. Také trvá 
zájem o pravidelné aktivizační kurzy, které v Ďáblicích pátým rokem fungují, 
jako je rehabilitační cvičení, počítačový kurz, cvičení tai chi, angličtina nebo 
nordic walking. Poslední tři zmiňované kurzy jsme v uplynulém roce zrušili 
pro nedostatek zájemců, ale pokusíme se je opět obnovit.  

V trvalé oblibě jsou též výlety, které pořádáme dvakrát ročně. Dostali 
jsme od vás několik zajímavých tipů na výlet. Ptali jste se, proč se výlety 
konají ve všední den a ne v sobotu, odpověď je prostá: členky sociální 
komise, které vás na výlety doprovází, jsou zaměstnané ženy a v týdnu musí 
chodit do práce.  

Potěšilo nás, že stížností na fungování obce nebylo mnoho. Jedná se 
zejména o zkvalitnění údržby zeleně a chodníků a fungování místní 
knihovny, jejíž otevírací doba je omezená a roční poplatek je o 20 Kč vyšší 
než v Městské knihovně. Také jste upozornili na vandalismus v okolí 
dětských hřišť, což je dlouhodobý opakující se problém, který je třeba řešit 
stále znovu. Někdo by v Ďáblicích rád viděl více obchodů s potravinami, ale 
tento požadavek obec nemůže jednoduše regulovat; je to otázka poptávky. 
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Nyní jsou na Ďáblické ulici dva obchody se smíšeným zbožím a buďme rádi 
za jejich širokou nabídku zboží i vstřícnou otevírací dobu. 

Za sociální komisi Barbara Tranová (ĎZ 01/2015) 
 
 

10.4 Ostatní akce 
26. 4.   3. ďáblická burza semen a rostlin  
17. 5.   Bleší trh    

Ohlédnutí za ďáblickou burzou rostlin 

V sobotu 26. dubna se konal již třetí ročník ďáblické burzy rostlin a 
semen. Akce proběhla v Obecním domě a účastníky byli zejména milovníci 
zahrad, květin a zeleniny. Burza probíhala od 10 do 13 hodin. Bylo krásné 
počasí a tak to zpočátku vypadalo, že budu na burze sama s přineseným 
odkopkem hortenzie. Ale pak přišli první zájemci, kteří si však ještě nemohli 
nic odnést, ale hned poté se objevili první pěstitelé se svými výpěstky, 
sazenicemi i semínky. Nechyběly sazenice rajčat, paprik, okurek. Přítomné 
zaujal trhací špenát, okrasné květiny na zahradu i do bytu, dokonce byly k 
mání i orchideje. V nabídce byla i semena fazolí a hrášku. Jako pokaždé 
nabídka předčila poptávku a tak s blížící se zavírací hodinou rostla moje 
obava, co s těmi zbylými výpěstky provedu a kam je umístím. Naštěstí se 
našli ochotní občané, kteří si je odnesli domů s tím, že je nabídnou ještě 
případným zájemcům, kteří nemohli přijít.  

Všem účastníkům děkuji za příjemně strávené chvíle, za spoustu nových 
informací a poznatků z pěstování rostlin a přeji jim všem dobrou sklizeň. 

Chtěla bych také poděkovat rodině Macháňových, především slečně 
Leoně, za pomoc při transportu stolů ze suterénu Obecního domu do 1. 
patra a pomoc s úklidem po skončení burzy. 

Táňa Dohnalová, Komise životního prostředí a dopravy (ĎZ 05/2014) 
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11. Škola 

Společné vyjádření starostů a ředitelky ZŠ 

 
Společné vyjádření starostů MČ Praha-Ďáblice, MČ Praha-Březiněves a 

ředitelky Základní školy a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 

k podmínkám přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015 

Vážení rodiče předškoláků, 

ve snaze o úplnou informovanost, a abychom předešli různým dohadům, 

které by se mohly o přijímání žáků do 1. ročníku pro příští školní rok šířit, 

rozhodli jsme se vydat toto oficiální stanovisko: 

Základní škola v Ďáblicích má od aktuálního školního roku 2013/2014 

plně obsazené všechny učebny, které pro svůj provoz může využívat.  

Zcela jasné v tuto chvíli je, že na konci probíhajícího školního roku opustí 

současná jediná devátá třída školu a pro budoucí prvňáky se uvolní jedna 

učebna. To znamená, že v prvním kole zápisu do 1. ročníku může být přijato 

pouze 30 dětí. Při přijímání mají přednost děti, které mají trvalé bydliště 

v Ďáblicích a Březiněvsi. Pokud se těchto žáků bude hlásit více než 30, o 

přijetí rozhodne los. 

Situace však je ovlivněna ještě dalšími faktory. Jedním z nich je počet 

žáků, kteří se z pátých ročníků hlásí na gymnázia. Je velmi pravděpodobné, 

že jejich přijetí umožní spojit pro příští školní rok dvě současné páté třídy 

v jednu šestou, a tím vznikne prostor přijmout dalších 30 dětí do další 1. 

třídy. Vedení školy ve spolupráci s oběma radnicemi hledá další možná 

řešení, kterými chce zajistit prostor i pro vznik v pořadí již třetí třídy 

budoucích prvňáčků. V takovém případě ředitelka školy s největší 

pravděpodobností vyhlásí i druhé kolo zápisu do 1. ročníku, které by se 

mohlo uskutečnit v období květen - červen 2014.  

Přesto všem zájemcům doporučujeme zvážit možnost absolvovat s dětmi 

zápis i do jiné základní školy jako náhradní řešení. Přijetí do jiné školy navíc 

neovlivní možnost následně žádat o přijetí do ďáblické školy v druhém kole. 

Vážení spoluobčané a rodiče, věříme, že se nám podaří zajistit místo pro 

všechny děti, jejichž rodiče budou mít zájem, aby navštěvovaly ďáblickou 

školu. 
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Stejně tak prohlašujeme, že oba starostové i celé vedení obou městských 

částí průběžně po celé volební období využívají všech svých možností, jak 

vyřešit problém nedostatku tříd systémově – tedy získáním investiční 

dotace z rozpočtu hlavního města Prahy. Právě úkolem Prahy je sestavovat 

svůj rozpočet a hospodařit tak, aby byla průběžně zajištěna odpovídající 

kapacita školských zařízení na svém území.  

Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Praha-Ďáblice 

Ing. Jiří Haramul, starosta MČ Praha-Březiněves 

Mgr. Iveta Horáčková, ředitelka školy(ĎZ 02/2014) 

Volba členů školské rady 

Ve středu 29. 1. 2014 v odpoledních hodinách proběhly v budově ZŠ 

volby 2 nových členů školské rady navržených zákonnými zástupci žáků. 

Voliči měli možnost si předem pročíst volební programy jednotlivých 

kandidátů. Někteří zákonní zástupci se ovšem rozhodovali i bez těchto 

materiálů a preferovali jedince, kterého dobře znají a mají k němu důvěru. 

Všech 137 volebních lístků bylo platných, největší počet hlasů získali Mgr. 

Lukáš Krump PhD. (50 hlasů) a Mgr. Gabriela Viačková (48 hlasů), kteří se 

stali členy školské rady. Další 2 členy jmenuje zřizovatel a 2 členy volí 

pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období šestičlenné školské rady je 

tříleté. Podrobnější výsledky voleb a informace k fungování školské rady 

najdete na webových stránkách školy www.skoladablice.cz v záložce 

Školská rada. 

Hana Ulčarová, předsedkyně volební komise (ĎZ 02/2014) 

Den otevřených dveří 

 Ve středu 15. ledna 2014 proběhl Den otevřených dveří na naší škole. 

Budoucí spolužáky a jejich rodiče po škole provázeli žáci druhého stupně. 

Celkem přišlo kolem 90 lidí. Ukázali jsme jim šatny, školní družinu, třídy na 

prvním a druhém stupni, sborovny, tělocvičnu, kde zrovna probíhal kroužek 

míčových her, šatny na tělocvik, učebnu počítačů, ředitelnu, kancelář, 

jídelnu a sál. Rodiče a děti se nás ptali na záludné otázky a my jsme na ně 
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odpovídali. Zajímali se o zápis, jací učitelé budou mít prvňáčky, na kroužky 

ve škole a na vyučovací hodiny a školní předměty. Otázky se týkaly také 

školní jídelny a školní družiny – od kolika do kolika je. A někoho se třeba ani 

na nic nezeptali.  

 Rodiče a děti se mohli ptát i paní ředitelky. A na co se nejčastěji ptali?  

Rodiče zajímalo místo ve škole pro budoucí prvňáčky, co si mají přinést s 

sebou k zápisu a jestli mají přijít i děti.  „Děti určitě ANO, připravíme pro ně 

překvapení, které pro ně bude znamenat zábavu, prověření jejich 

schopností, a to všechno formou hry. Na zápis si mají přinést rodný list 

dítěte, občanský průkaz rodiče, a pokud chtějí, mohou si od 3. února 

stáhnout z našich webových stránek potřebné žádosti k vyplnění.“  

Rodičům se nejvíce líbily třídy na prvním stupni a družiny. Doufám, že všem 

dětem a rodičům se u nás ve škole líbilo a už se těší na zápis do první třídy. 

Matěj Vondřich (VII. A) (ĎZ 02/2014) 

Olympijský týden na Letné 

 Stejně jako většina obyvatel planety, tak i žáci ZŠ U Parkánu žili 22. 
zimními olympijskými hrami v Soči. Týden od 17. 2. do 20. 2. se na základní 
škole nesl v podobě sportovního ducha. Olympijskou atmosféru si žáci 
vyzkoušeli na vlastní kůži v českém Olympijském parku na Letné. Postupně 
sem zavítali žáci navštěvující školní družinu a školní klub. V dalších dnech je 
následovali žáci 4., 8. a 9. tříd. První stupeň se na Letné zaměřil hlavně na 
výuku a zdokonalování bruslení. Druhý stupeň si však vyzkoušel mnoho 
olympijských disciplín: bruslení, běžky, střelbu z biatlonové pušky, curling, 
střelbu na branku a mnoho dalších. Tyto všechny aktivity byly podpořeny i 
nádhernou olympijskou atmosférou, která se v celém parku nesla. Pro 
všechny zúčastněné to byl velký zážitek a příležitost vyzkoušet si netradiční 
sporty na jednom místě.  

Michaela Hrbková, učitelka TV (ĎZ 03/2014) 

Cesta kolem světa 

 Ve dnech 12. a 13. února proběhl zápis do prvních tříd. Přišlo na něj asi 
90 kluků a holek. Maminky vyplnily nutné formuláře a děti plnily sedm 
úkolů na cestě kolem světa. Již při vstupu na palubu dostaly plavčickou 
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čepici a mapu. Na jižním pólu počítaly tučňáky. V Austrálii se orientovaly 
nahoru, dolů, vpravo, vlevo. Na severním pólu lovily ryby podle barev a na 
prut vázaly kličku. Cestou do Afriky v Evropě malovaly obrázek kamaráda na 
cesty. V Africe potom náčelníkovi navlékly korálky. Pexeso si zahrály v Asii a 
u Indiána v Americe se naučily básničku. V jednotlivých zemích si s 
předškoláky hráli žáci druhého stupně naší školy převlečení v různých 
kostýmech. Na konci cesty kolem světa čekala děti odměna ve formě 
dárečků od budoucích spolužáků. 

Matěj Vondřich, VII. A (ĎZ 03/2014) 

Škola informuje rodiče budoucích prvňáčků 

 V úterý 4. března 2014 proběhla informační schůzka občanů s ředitelkou 

ďáblické základní školy a mateřské školky Ivetou Horáčkovou a starostou 

městské části Milošem Růžičkou. Smyslem setkání bylo informovat rodiče 

ďáblických a březiněveských dětí, které letos přišly k zápisu, jaké jsou šance, 

že jejich ratolesti budou moci v září nastoupit do první třídy v naší základní 

škole. Rodiče, kteří téměř zaplnili školní sál, se rovněž dozvěděli, jaké 

konkrétní kroky vedení školy a městské části činí pro to, aby základní škola v 

příštích letech byla schopna vyhovět všem žadatelům ze spádové oblasti o 

přijetí ke školní docházce. Řada tazatelů chtěla od paní ředitelky Horáčkové 

slyšet, jakým způsobem a s jakým výsledkem proběhne přijímání zapsaných 

dětí. Dobrou zprávou pro rodiče bylo ujištění, že do května budou 

uspokojeni všichni oprávnění žadatelé. Jinými slovy, více než sedmdesát 

dětí z Ďáblic a Březiněvsi by na podzim mělo zaplnit tři první třídy základní 

školy. Méně uspokojivou zprávou pak bylo konstatování, že přijímání bude 

postupným procesem. V první fázi (březen) proběhne losování pouze o 

místa aktuálně volná a teprve následně (květen) – až část dnešních školáků 

složí přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – budou přijati zbývající 

prvňáčci. Přijetí všech zapsaných dětí si v letošním roce vyžádá nejen 

spojování některých tříd, ale také navýšení stavů tříd až do maximálního 

počtu 34 žáků v jedné třídě. Jak to vyplynulo z vyjádření ředitelky a starosty, 

letošní situace s přijímáním dětí do ďáblické školy je sice poměrně napjatá, 

v příštím roce však bude nalezení uspokojivého řešení vyžadovat od vedení 

školy a městské části úsilí ještě větší. Není proto vyloučeno, že se část 

školáků bude po přechodnou dobu vzdělávat v objektu místního hasičského 
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sboru. Starosta v odpověď na četné dotazy přítomných občanů nastínil, jak 

vedení městské části palčivý problém nedostatečné kapacity základní školy 

řeší. Během března či dubna tohoto roku bude rozhodnuto o investiční 

dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy, o kterou naše městská část 

požádala, určené na pokrytí nákladů na první fázi realizace dvoupatrové 

přístavby školní budovy. Neprodlené započetí realizace přístavby, která by 

navýšila současnou kapacitu školy až o 5 tříd, vytvoří reálný předpoklad k 

tomu, aby projekt, o jehož parametrech informoval únorový Ďáblický 

zpravodaj, byl dokončen v průběhu dvou až tří let. Navzdory citlivosti 

problematiky, která se přímo dotýká řady ďáblických rodin, setkání 

probíhalo v klidné atmosféře. K pozitivním okamžikům dvě hodiny trvající 

besedy patřilo mimo jiné to, že většina přítomných ďáblických občanů 

přijala s pochopením skutečnost, že jejich březiněveští sousedé mají ze 

zákona stejný nárok na umístění svých dětí do ďáblické školy jako oni sami. 

Jak to potvrdil i přítomný zástupce starosty Březiněvsi, obě městské části v 

součinnosti s dalšími městskými částmi v této věci intenzivně jednají s 

magistrátem hlavního města a dalšími úřady, přičemž jedním z konkrétních 

výsledků těchto jednání je i úprava rozpočtu hlavního města Prahy 

předpokládající navýšení investic právě do škol. V Ďáblicích, podobně jako 

ve většině jiných okrajových částí Prahy, neustále přibývá dětí, které je 

třeba umístit do školních zařízení. Přejme si proto, aby se „překouzlení“ 

ďáblické školy zdařilo tak, jak to předpokládá architektonický projekt, s 

nímž se občané, kteří na úterní besedu přišli, mohli rovněž seznámit.      

Dušan Andrš (ĎZ 03/2014) 

Exkurze čtvrťáků v České televizi 

Vešli jsme do budovy ČT a chvíli jsme čekali, tuto chvilku jsme využili ke 

svačině, ale také jsme pokukovali kolem sebe, nebylo to marné, uviděli 

jsme známou tvář paní Moniky Absolonové. Vyzvedli si nás průvodci, kteří 

se nám věnovali po celou dobu prohlídky. V promítacím sále nám promítli 

dva filmy o historii a současnosti ČT. Ukázali nám model, na kterém nám 

vysvětlili, kde se co děje nebo vyrábí. Dozvěděli jsme se, že v budově je 35 

km chodeb.  Pak jsme již šli po studiích. Byli jsme při natáčení pořadu TV 

MINI UNI, zajímavé bylo, že jednu loutku prasátka ovládali dva lidé. V jiném 



54 

 

studiu, kde se připravovalo natáčení pořadu Sama doma, jsme si mohli 

zkusit práci s kamerou. Viděli jsme kulisy Kouzelné školky a Studia kamarád. 

Udivil nás model mořského ďasa, který používali při pořadu Zázraky přírody.  

Nakonec jsme měli malé překvapení.  Mohli jsme si vyzkoušet některé 

paruky, pokrývky hlavy, ale i sednout si na trůn v královském hermelínu.  

Prohlídka trvala dvě hodiny a tak jsme byli rádi, že je před námi už jen 

cesta domů. 

Společně sepsal kolektiv žáků IV. A (ĎZ 04/2014) 

Jak jsme bojovali! 

Měsíc duben by se dal pro žáky naší základní školy nazvat měsícem 

sportovních aktivit. Na naše reprezentanty postupně čekaly turnaje ve 

fotbale, v miniházené a vybíjené. V úterý 8. 4. 2014 se žáci 2. a 3. tříd 

zúčastnili fotbalového McDonald's Cupu. Kluci bojovali jako lvi, ale bohužel 

skupina byla pro naše borce velmi těžká. Chlapci narazili na starší družstva, 

ale odolávali statečně a za to jim skládáme velkou pochvalu. 

V pátek 11. 4. 2014 se naši žáci účastnili turnaje v miniházené. O 

sportovní čest se zde poprali žáci 2. a 5. tříd. Družstvo II. C obsadilo výborné 

4. místo a vybojovalo si medaile, diplom a sladkou odměnu. Další sportovci, 

sestavení z tříd V. A a V. B, se s úžasným nasazením „poprali“ s celkem šesti 

dalšími družstvy a získali 3. místo. Děti obdržely již zmíněné ceny, ale 

přivezly do školy také zasloužený pohár. Posledním turnajem v tomto 

měsíci byl turnaj ve vybíjené. Tento turnaj byl určen pro smíšená družstva 

žáků prvního stupně. Všechna družstva na místě překvapilo velké množství 

přihlášených škol. Ačkoliv byla na turnaji obrovská konkurence a náš tým 

měl nejvíce dívek ze všech jiných týmů, tak jsme vybojovali skvělé 3. místo. 

Všechny bychom tímto velmi pochválily za skvělou reprezentaci školy.  

Jana Ludwig a Michaela Hrbková, učitelky TV (ĎZ 05/2014) 

Indonésie - po stopách lidojedů 

Již téměř deset let se naši žáci druhého stupně účastní unikátního 

projektu „Planeta Země 3000“.  Na tomto projektu se podílí více než 20 
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odborníků filmových a televizních oborů a několik desítek vysokoškolských 

a gymnaziálních pedagogů. Pořad již zhlédlo více než milion diváků, jde tedy 

o největší vzdělávací projekt v historii ČR. I proto je Planeta Země 3000        

v akademických kruzích hodnocena jako nejlepší svého druhu v České 

republice. 

Tentokrát nás profesionální cestovatelé, filmoví tvůrci a dabéři zavedli do 

Indonésie. Tento stát tvoří více než 17 000 ostrovů. Samozřejmě nás 

cestopisný dokument, provázený aktuálními vstupy moderátorů, nemohl 

zavézt na všechny ostrovy, proto tvůrci nejvíce věnovali pozornost dvěma 

ostrovům. 

Úžasné záběry největších stromových savců, tedy orangutanů, jsme 

viděli na ostrově Borneo. Vrcholem pak byly záběry z ostrova Nová Guinea, 

kde se cestovatelům skutečně podařilo přiblížit se k jednomu z kmenů, 

který zřejmě dodnes praktikuje kanibalismus. 

Není divu, že téměř dvouhodinová projekce rychle utekla a my se již 

těšíme na další pokračování tohoto projektu. Nový díl nás zavede do málo 

známých oblastí Afriky. 

Viktor Černohorský (ĎZ 05/2014) 

Hurá do Opery! 

Ve školním roce 2013/14 se 47 žáků 4. a 5. tříd zúčastnilo projektu Hurá 

do Opery! Projekt pro žáky 1. stupně základních škol seznamuje děti s 

operní tvorbou a základy baletního umění. Během šesti hodinových 

představení jsme se seznámili se základními díly české, německé, italské a 

francouzské opery. Při jedné návštěvě jsme si prohlédli zákulisí Státní 

opery. 

Na závěr celého projektu jsme v pondělí 23. června zhlédli představení 

Národního divadla Čarokraj. Herci v maskách nás provedli tajemným 

podzemím Národního divadla, kudy jsme vstoupili do kouzelné země 

Mytologie. 

Představení plné fantazijních tvorů bylo pastvou pro oči – krásné 

kostýmy, neobvyklé kulisy, zajímavé efekty. A samozřejmě kvalitní hudba a 
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výborné pěvecké výkony. Jako vrchol celého projektu rozhodně důstojné 

zakončení. 

Šárka Ohlídalová, učitelka (ĎZ 07/2014) 

Když se deváťáci loučí 

Dneska je to naposled, něco krásného začíná a pěkné vzpomínky 

zůstávají… To byl poslední zápis na tabuli, který napsala paní učitelka 

deváté třídy. Bylo jasné, že bez slz se to neobejde. Den před koncem 

školního roku jsme se všichni sešli v sále naší školy a proběhlo rozloučení se 

všemi, kteří při nás těch 9 let stáli, kteří nás učili, kteří nám vštěpovali 

vědomosti a starali se o nás. Připravili jsme si prezentaci, v které se 

objevovaly dávno zapomenuté fotografie z dob, kdy jsme byli ještě malí až 

do současnosti. Na závěr se všichni dozvěděli, kam který z nás odchází na 

střední školu. V tuto chvíli nám nejvíce docházelo, že už se sem za pár dní 

můžeme vrátit pouze jako návštěvníci. V pátek jsme se slavnostně rozloučili 

ve třídě, dostali pár posledních dobrých rad a vysvědčení, prošli špalírem 

spolužáků, zazvonili na zvonec, plácli si s paní ředitelkou a pak byl ještě čas 

rozloučit se s kamarády. Za pár minut odešel poslední z nás a škola zůstala 

prázdná. Dneska to bylo naposled, něco krásného začíná a pěkné 

vzpomínky zůstávají.             Deváťáci (ĎZ 07/2014) 

Pangea… aneb jeden svět matematiky 

Starověká Pangea, jeden kontinent, jeden svět matematiky… 

Matematická soutěž Pangea se tímto historickým vývojem naší planety 

nechala inspirovat a jejím cílem je sjednotit a propojit milovníky 

matematiky. V letošním roce se do matematické soutěže Pangea zapojila i 

naše škola. V prvním kole nás reprezentovalo celkem 100 žáků. Do finále z 

velkého množství přihlášených postoupili dva žáci, Daniel Šedivý z třídy VII. 

B a Václav Výborný z třídy V. A. Václav Výborný se umístil ve finálovém kole 

na krásném čtvrtém místě. Oběma našim žákům gratulujeme a děkujeme 

za skvělou reprezentaci. 

Markéta Šnoriková, učitelka M (ĎZ 07/2014) 
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Ochrana životního prostředí  - EVVO, STROMY 

Žáci naší školy jsou vedeni k ochraně životního prostředí a zlepšování 

jeho kvality nejen v rámci klasické výuky, sběrem papíru, tříděním odpadu, 

návštěvami odborných pracovišť zabývajících se uvedenou tematikou, ale 

také prostřednictvím projektového vyučování. Ve dnech 28. 5. – 30. 5., 5. 5. 

– 6. 5. se u nás ve škole konaly Projektové dny s názvem „STROMY“. 

Cílem projektu bylo vzdělávání žáků ve všech oblastech, bližší seznámení 

s přírodou, prozkoumávání prostředí, ve kterém žijeme, rozpoznání druhů 

stromů, pochopení jejich obrovského významu, od samotného krášlení obcí 

přes výrobu kyslíku až po průmysl. 

Žáci v průběhu projektů fotili, hodnotili, měřili, zkoumali, poznávali, 

malovali, vyráběli, lisovali, vyhledávali, popisovali, vyhodnocovali různé 

vlastnosti, významy, charakteristiky stromů, skládali básně apod. Díky 

různým nápadům učitelů si žáci mohli vybrat téma, které jim bylo nejbližší, 

mohli se realizovat a dostat blíž přírodě, a tak automaticky začít přírodu 

kolem sebe více vnímat a uvědomit si, jak je důležité ji chránit, a vážit si tak 

zeleně kolem sebe. Každý žák si po dnech strávených v přírodě, kdy 

pracoval na úkolu, mohl sám položit otázku, zda je vhodné vyhazovat 

odpadky, lámat větve. A rozhodnout se, jakým způsobem bude respektovat 

živé věci kolem sebe. 

Martina Jiskrová, učitelka PŘ a CH (ĎZ 07/2014) 

Německý jazyk jako druhý cizí jazyk na ZŠ Ďáblice 

V souvislosti s povinností zavést od školního roku 2013/2014 na 

základních školách druhý cizí jazyk se od září 2013 vyučuje v 7. a 8. 

ročnících německý jazyk.  

Pod heslem „Deutsch beißt nicht“ (němčina nekouše) se snažíme co 

nejsnazším způsobem motivovat děti k nenásilnému a pozvolnému 

osvojování tohoto jazyka.  Jeden ze způsobů velmi účinné motivace je 

nechat žáky si uvědomit, jak blízko se za hranicemi naší země německy 

mluví.  A proto jsme neváhali a jen tři měsíce po zahájení školního roku 

zorganizovali velmi proaktivní jednodenní výlet do předvánočních Drážďan, 

kde děti díky připravenému programu „německy“ slyšeli, četli, psali a v 



58 

 

neposlední řadě i mluvili. Všichni byli nadšeni a už při cestě zpět do Prahy 

padlo mnoho otázek typu:  „Paní učitelko, kam pojedeme příště?“ 

Především z časových důvodů a zvládnutí učiva už se nám nepodařilo tento 

školní rok vyjet, což je ale především výzvou k uskutečnění podobných 

výletů v dalším školním roce, ať už do Vídně, saského Švýcarska, Berlína, 

Pasova či dalších destinací. 

Po počáteční pečlivé audio-orální přípravě, s důrazem na správné 

vyslovování zejména odlišných hlásek, žáci s většími i menšími úspěchy 

zvládali lekci za lekcí, přičemž na prvním místě bylo a zůstává „mluvit“. Po 

prvním školním roce se děti umí německy představit, říct o sobě základní 

údaje, jednoduše vyprávět o svých příbuzných, kamarádech a o svých 

koníčcích. 

Velmi často byla ve výuce zapojována skupinová a projektová práce, kdy 

děti, ať už samy, nebo ve skupinách, vytvářely velmi zdařilé práce. Za 

všechny jmenuji „beschreibe Deine beliebte celebrity“ (popiš svoji 

oblíbenou známou osobnost), „meine Familie“ (moje rodina), „meine 

Einladung“ (moje pozvánka), „meine Familienstory“ (můj rodinný příběh). 

Na závěr si dovolím zhodnotit zahájení výuky německého jazyka v tomto 

školním roce jako velmi vydařené. Pevně doufám, že se nám podařilo děti 

namotivovat k tomuto evropskému jazyku a že poté, co děti poznaly, že 

němčina opravdu nekouše, budou žáci naší školy další školní rok, už bez 

obav, zvládat a získávat další řečové dovednosti, které brzy uplatní ať už při 

školních výletech nebo těch se svými rodinami a kamarády.  

Jana Ludwig, učitelka německého jazyka (ĎZ 07/2014) 

Výlet do Aix-en-Provence 

Dne 10. června 2014 odletělo 25 studentů naší školy v doprovodu 4 

učitelů do jižní Francie do města Aix-en-Provence. Zde nás čekalo završení 

našeho dvouletého projektu o životě a díle skladatele Bohuslava Martinů, 

projektu financovaného z grantu Evropské unie v rámci programu 

Comenius. Během těchto dvou let se nám podařilo zrealizovat mnoho 

zajímavých aktivit a výtvorů. Ve spolupráci s partnerskou školou College 

Mignet ve městě Aix naši žáci společně vytvořili divadelně-hudební 



59 

 

představení založené na česko-francouzsko-americké životní pouti slavného 

skladatele. Zároveň celé dva roky svorně pracovali na ilustrovaném česko-

francouzsko-anglickém hudebním slovníčku a na trojjazyčném letáčku pro 

turisty o Bohuslavu Martinů. Naši žáci se po celou dobu projektu zapojovali 

do všech aktivit s úžasným nasazením, navíc každý týden docházeli na 

zkoušky představení, na volné hodiny francouzštiny organizované v rámci 

projektu na naší škole atd. V podstatě se celé poslední roky na škole 

„točily“ kolem Martinů a to nejen pro oněch 25 studentů, kteří nakonec 

vycestovali, ale i pro ostatní žáky i učitele, kteří se s chutí zapojovali do 

aktivit s projektem spojených. Po pravdě to bylo občas pozdvižení pro celou 

školu, zvláště v době návštěvy francouzských žáků u nás. 

Samotný pobyt v Aix trval 10 dní, během kterých se nám podařilo 

navštívit několik míst spojených s B. Martinů jako například Marseille, 

Avignon, ostrov Frioul i samotné město Aix, prozkoumali jsme mnohá 

muzea, užívali jsme si dobrého jídla a výtečných francouzských desertů a 

zmrzlin a dobrá nálada nechyběla. Přestože si náš pobyt každý hned 

představí jako úžasnou dovolenou, je nutné dodat, že to byla pro všechny 

zároveň obrovská zkouška. Zkouška dovednosti nejenom se v cizím jazyce 

domluvit, ale zároveň si v něm vytvořit a udržet přátelské vazby, zkouška 

schopnosti zapojit se do chodu partnerské školy a často i zkouška odolnosti 

vůči stresu či nevlídnému počasí. Naši studenti se nenechali zahanbit a s 

pohodovým přístupem zvládali dlouhé a náročné zkoušky na závěrečné 

vystoupení i celodenní předmět „konverzace v cizím jazyce“. Jako završení 

našeho pobytu i celého projektu byla dvě společná páteční česko-

francouzská vystoupení v koncertním sále pro 500 diváků. Naši žáci 

předvedli úžasný výkon, za který byli náležitě publikem odměněni. Jakožto 

jejich učitel musím přiznat, že vidět je s lehkostí zvládat jazykové i 

mezikulturní překážky, pozorovat, jak se krásně adaptují ve svých 

hostitelských rodinách a jak se den ode dne lepší jejich schopnost anglicky 

se dorozumět, až nakonec konverzace probíhala zcela přirozeně  - to vše 

bylo opravdu za odměnu. Jsem si jistý, že všichni žáci, kteří se výměnného 

pobytu zúčastnili, si do života odnesou cenné zkušenosti ohledně 

spolupráce, evropských hodnot, rozdílnosti kultur a doufám, že se o tuto 

zkušenost podělí i s ostatními. Věřím, že během projektu bylo navázáno 
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mnoho přátelských vztahů a komunikace s partnerskými studenty bude 

pokračovat i nadále i mimo rámec školy. 

Rád bych tímto poděkoval všem, kteří na projektu spolupracovali, hlavně 

všem studentům, kteří se do projektu aktivně zapojili, ať už na tomto 

výjezdu či v loňském představení, těm, kteří vytvořili letáček a hudební 

slovníček, šikovným malým i velkým ilustrátorům, i všem učitelům, kteří 

naše žáky po celou dobu při těchto aktivitách v rámci školy i ve svém 

volném čase doprovázeli. Velký respekt si zaslouží i rodiny zúčastněných 

žáků – díky, bez vaší milé a aktivní podpory by to nešlo.  

Věřím, že při dobré konstelaci se v budoucnu zadaří uskutečnit na naší 

škole další projekty a vytvářet tak motivující prostředí pro jazykově schopné 

a mezinárodnímu prostředí otevřené mladé lidi. 

Za kolektiv učitelů Tamás Besskó – čerstvý držitel vyznamenání od radnice 

města Aix-en-Provance za přínos evropské komunikaci (ĎZ 07/2014) 

Učitelé v akci 

Dne 28. 8. 2014 vyjeli učitelé ZŠ U Parkánu a vychovatelé i s panem 

školníkem na sportovně stmelovací výlet. Cíl výletu byl jasný: utužení 

nového kolektivu a pozitivní naladění všech zúčastněných na celý 

následující školní rok tak, aby učitelský sbor i vychovatelé vytvořili pro žáky 

pozitivní a tvořivou atmosféru. Paní ředitelka úspěšně přede všemi tajila 

program celého dne a všichni učitelé, vychovatelé a dokonce i pan školník 

byli doslova vyděšeni z neznáma. Při přiblížení programu paní ředitelka 

osvětlila, že si všichni musí vzít náhradní oblečení i boty. U účastníků 

zájezdu se zděšení jen prohloubilo. Marně přemýšleli a dohadovali se o 

náplni nadcházejícího dne. Nikomu se však záhadu nepodařilo rozluštit. 

Napětí se zvyšovalo a houstlo s nástupem do autobusu i s každým ujetým 

kilometrem. A je to tady! Paní ředitelka těsně před cílem cesty prohlásila: 

„Připravte se! Jedeme na rafty!“ Úleva ve všech tvářích byla znatelná. 

Autobus nás dovezl k řece Jizeře do Líšného v Českém ráji. Všichni jsme 

dostali záchranné vesty, rozdělili posádky a čekali jsme na pokyn k vyplutí. 

Ale jak se z krásného sucha dostaneme do vody? Čekal nás nebezpečný 

sjezd přímo do řeky. S každým sjezdem byly slyšet radostné i strachuplné 
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výkřiky. První překážku jsme zdolali. Vody však bylo pomálu a s nasazením 

života musely některé posádky vystoupit, brodit se studenou vodou a s 

velkou námahou raft odtáhnout do hlubších splavných vod. Raft, který 

nejčastěji uvízl, byl také nejvíce neukázněný a cákal na ostatní rafty kolem. 

Tímto mu udělujeme malou důtku za neukázněnost, avšak největší 

pochvalu za vytvoření super nálady. Dojeli jsme! To ale nebylo všechno. 

Ještě nás čekal usilovný výšlap z Malé Skály na zříceninu Frýdštejn. Na 

vrcholu jsme unaveně oddychovali. To jsme ještě nevěděli, že nás čeká 

adrenalinová tečka v podobě sjezdu na koloběžkách, kterými jsme se 

museli dopravit zpět k autobusu. Trochu podezíravě jsme se dívali na přilby, 

které byly pro nás připraveny. To nás ale neodradilo a všichni jsme 

nastoupili na koloběžky a svištěli dolů i z těch nejvyšších kopců jak s větrem 

o závod. Celý výlet jsme ve zdraví přežili a do nového školního roku 

nastupujeme s velkým odhodláním a úsměvem na tvářích. 

Kolektiv učitelů a vychovatelů ZŠ (ĎZ 09/2014) 

1. září začal školní rok 

Do školy přišli prvňáčci i ti žáci, pro které přelom prázdnin a školního 

roku není žádnou novinkou. Do prvních tříd nám nastoupili všichni, jejichž 

rodiče měli zájem, aby se jejich děti staly žáky naší školy. I když to tak po 

zápisu do školy nevypadalo a společně jsme prožili krušné chvilky, podařilo 

se a máme tři první třídy, do kterých chodí 60 žáčků. Pevně věřím, že se 

nám i pro příští školní rok podaří totéž a díky velkému úsilí zřizovatele o 

přístavbu školy budeme mít dostatek učeben pro všechny.  

I v mateřské škole si zvykají všichni nováčci, jaké je to trávit čas bez svých 

nejbližších, první slzičky už po měsíci z tvářiček pomalu zmizely. 

Moc děkuji všem rodičům i dalším sponzorům, kteří hodně pomohli k 

tomu, že tento rok zahajujeme zase s o stupeň lepším školním vybavením. 

Do dvou tříd jsme pořídili novou interaktivní tabuli, jednu učebnu vybavili 

novým nábytkem a hlavně jsme zrekonstruovali počítačovou učebnu. Staré 

počítače jsme vyměnili za nové, přestavěli nábytek tak, aby se ve třídě dalo 

funkčně pracovat, zajistili programové vybavení. Změny jsme pro vás 

zachytili na fotografiích, které najdete na webu školy. Velkým usnadněním 
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práce je i to, že konečně máme počítače i ve všech třídách, navýšili jsme 

jejich počet i v kabinetech a práce s didaktickou technikou je tak snadnější a 

přístupnější. Škola o prázdninách prošla i drobnými stavebními úpravami, 

byla provedena sanace omítek v prostoru školní kuchyně, vymalováno a 

opraveny obklady. Ve školce jsme nově vymalovali jedno oddělení a ještě 

čekáme na výměnu koberce, kterou bychom měli zvládnout do konce 

kalendářního roku. 

V oblasti trávení volného času nabízíme dětem ve škole velký výběr 

kroužků, které z velké části vedou naši učitelé, ale navazujeme spolupráci i s 

kvalitními a osvědčenými mimoškolními lektory. Naopak ve školce jsme se 

rozhodli tuto činnost od letošního roku trochu utlumit, chceme ukázat, že 

práce našich učitelek je natolik kvalitní, že není třeba ji nahrazovat 

zájmovými aktivitami probíhajícími na úkor chodu školky. 

Pro děti, které ve škole tráví polední pauzu a čekají na odpolední výuku, 

otevíráme v letošním roce školní klub. Pod vedením vychovatelky si tak 

mohou číst, zahrát stolní tenis, připravit se na další výuku nebo si jen 

odpočinout. I kapacita školní družiny je dostatečná a zvládneme přijmout 

všechny zájemce. Ještě dokonce zbývá pár volných míst pro ty, kdo by se 

chtěli zapsat dodatečně. 

V letošním školním roce budeme hodně pracovat s kolektivy tříd na tom, 

aby se co nejvíc poznávaly, aby posílily vzájemné vztahy a aby se učily 

druhým pomáhat a spolupracovat s nimi.  

Děkuji vedení radnice Městské části Praha-Ďáblice za to, že podporu 

školy a její rozvoj řadí mezi své priority. Přeji nám všem, aby škola pro nás 

byla příjemným místem, kam budeme ráno rádi přicházet a s pozitivním 

naladěním z ní po vyučování odcházet. 

Mgr. I. Horáčková a kolektiv učitelů základní a mateřské školy (ĎZ 10/2014) 

72 hodin – pomáháme svému okolí – pomáháme sobě  

V rámci dobrovolnického projektu 72 hodin jsme se s dětmi ze IV. C ZŠ a 

MŠ U Parkánu rozhodli, že uděláme něco pro své okolí, takže jsme v pátek 

10. 10. vyrazili s rýči, rýčky a hrabičkami, s hromadou kytiček a hlavně 

velkým odhodláním vstříc vidině tvrdé práce, která byla před námi. Dorazili 
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jsme k památníku, který stojí sám, samotinký, uprostřed loučky blízko naší 

školy. S radnicí jsme vyjednali, že osázíme okolí památníku, aby tam bylo 

veseleji. Zasadili jsme malé túje a mezi ně rostlinky s barevnými květy. 

Každý z nás přiložil ruku k dílu, nakonec jsme ještě vyčistili okolí památníku 

od plevelu a mechu a tradá – myslím, že na svou práci můžeme být hrdí. 

Jako tečku jsme ještě zasadili kousek od památníku strom – malý buk, o 

který budeme pečovat. Nejen, že jsme zkrášlili své okolí, ale také jsme se 

hodně naučili. A nemyslím tím jen to, jak zasadit kytku nebo stromek, ale 

především to, že udělat něco nezištně pro své okolí může být docela 

legrace a okolí nám to vrátí.   

Projekt 72 hodin chce zapojit co nejvíce lidí bez ohledu na věk nebo 

pohlaví, kamarády, ale i neziskové organizace, různé formální i neformální 

skupiny. Jde o to, aby lidé cítili vztah a jistý respekt ke svému okolí a k práci 

ostatních a aby si uvědomili, jak velkou moc změnit prostředí, ve kterém 

žijí, mají. Vždyť každá – i drobná práce – vykonaná s dobrým úmyslem 

zahřeje na duši i na srdci. Nebrblejme, ale pomáhejme. Změňme to, co se 

nám nelíbí!  

Miloslava Coufalová, třídní učitelka (ĎZ 11/2014) 

Projektové dny 

Ve dnech 20. - 23. 10. proběhly na naší škole projektové dny na téma 

BARVY. Na 1. stupni si každá třída vybrala a realizovala svůj projekt s 

třídním učitelem, zatímco na 2. stupni pracovali žáci ve věkově smíšených 

skupinách. Vybírali si dle vlastního zájmu z rozličných témat. Někteří se 

věnovali focení, jiní zkoumali minerály, další předvedli módní přehlídku a 

zjišťovali oblíbenost jednotlivých barev, nechybělo malování, včetně 

barevných kombinací na naší vlajce, skládání origami nebo "výroba" duhy, 

tvoření kalendáře či seznámení se se světem nevidomých na vlastní kůži. 

Cílem školních projektů bylo poznávat se navzájem, učit se spolupracovat a 

umět své výsledky práce prezentovat před ostatními. 

ZŠ (ĎZ 11/2014) 
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Jak jsme bojovali  

Dne 17. 12. 2014 se v Praze uskutečnil výběrový florbalový turnaj s účastí 

nejlepších týmů z celé Prahy. Do tohoto turnaje postoupil z kvalifikačních 

turnajů vždy první nejlepší tým z dané městské části. Naši chlapci na turnaji 

reprezentovali městskou část Prahy 8 a zaručeně se ve velké celopražské 

konkurenci neztratili. Do samotného finále se chlapci probojovali přes 

registrační kolo, kde zdolali soupeře a do úplného finále se probojovali z 

krásného druhého místa. Ve finále šli všichni hráči tvrdě za týmovým cílem 

a bojovali s velkou chutí, radostí a vervou. Přemožitele našli až v posledním 

velice vyrovnaném utkání, které rozhodlo o postupujícím do bojů o MČR. 

Díky těsné prohře chlapci obsadili krásné a cenné 2. místo. Tímto bych 

chtěla všem chlapcům velice poděkovat za to, že dokázali táhnout za jeden 

provaz, dále za krásný sportovní zážitek a také za výbornou reprezentaci 

naší ZŠ. 

Michaela Hrbková, učitelka TV (ĎZ 01/2015) 
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12. Školka 

Návštěva z Litvy 

Ve středu 7. 5. 2014 k nám do naší mateřské školy zavítala návštěva z 

Litvy. Delegace byla složena z ředitelek a zástupkyní základních a 

mateřských škol a ze zástupců ministerstva školství Litvy.  

Paní ředitelka Mgr. Iveta Horáčková srdečně přivítala celou delegaci a 

provedla její členy naší mateřskou školou. Litevské pedagožky především 

projevily zájem o předškolní vzdělávání našich dětí a navázání spolupráce se 

základní školou. Ochotně jsme s paní ředitelkou odpovídaly na jejich 

dotazy. Kolegyně ze zahraničí měly během návštěvy možnost zhlédnout 

běžný chod naší mateřské školy. Byly velmi nadšené a moc se jim u nás 

líbilo.  

Jejich program v Praze byl velmi nabitý, a proto návštěva u nás byla 

krátká. V závěru zbýval čas už jen na výměnu kontaktů a vřelé rozloučení. 

Celá početná delegace spěchala do autobusu a v deštivém dopoledni odjela 

vstříc další návštěvě. 

Věra Dusová, zástupkyně ředitelky pro MŠ (ĎZ 06/2014) 

Rozloučení s našimi předškoláky 

Tento rok byl pro naše předškoláky posledním v naší mateřské škole, 

protože již prvního září se z nich stanou žáci první třídy. Do školy odcházejí 

předškoláci ze třídy Motýlků, Koťátek a Berušek.  

Po celý rok se s paními učitelkami ve svých třídách vzorně připravovali na 

školu, plnili úkoly, pracovní listy, počítali a tak trochu se učili psát. Jak to v 

té škole doopravdy vypadá? Budeme tam také odpočívat? Bude to tam 

hezké? Na takové otázky musely paní učitelky po celý rok odpovídat, a tak 

jsme všichni uvítali, když jsme byli na konci května pozváni do první třídy 

naší ďáblické ZŠ, aby si naši předškoláci prohlédli, jaké to v té škole 

doopravdy je. Přivítaly nás paní učitelky ze všech prvních tříd A, B i C. 

Prvňáčci nám ukázali, že jsou moc šikovní. Psali, počítali, četli a zpívali, 

předvedli nám toho hodně, vše jim šlo na jedničku.  



66 

 

Dětem i paním učitelkám jsme poděkovali a vraceli jsme se do školky plni 

nových zážitků. Čas rychle utíkal a přišlo loučení s dětmi, které odchází do 

školy. Rozloučení jsme připravili na 4. 6. 2014. Program od agentury SLAVIČ 

nám zajistil pan Večerka, kterému patří naše poděkování. Před 16. hodinou 

byla zahrada mateřské školy plná nejen předškoláků, ale i rodičů, prarodičů, 

tetiček a ostatních, kteří se přišli třeba jen tak podívat. Pro děti byl 

připraven nejen program, ale i malé občerstvení. Moderátor všechny 

přítomné přivítal a začal program plný zábavy, který zahájil klaun. U dětí 

sklidil velký potlesk, protože jeho legrácky a lumpárny jsou pro děti to 

největší lákadlo. 

Další vítanou atrakcí byla pěna, kterou pro děti agentura pouštěla, a děti 

v ní mohly běhat, skákat – prostě řádit. Když se dostatečně vyřádily, byl čas 

nastoupit na dekorování předškoláků. Připravily se všechny tři třídy – 

Motýlci, Koťátka a Berušky se svými paními učitelkami. Každý předškolák 

dostal barevné tričko se jmény spolužáků a velkou sušenku ve tvaru 

Smolíka. Ke konci si děti hrály, běhaly, zobaly sušenky a brambůrky a o 

všem si spolu povídaly. Kolem 17. hodiny se začali rodiče i děti loučit a 

odcházet ke svým domovům. Myslím, že se rozlučka opravdu povedla a že 

se líbila nejen našim odcházejícím předškolákům, ale i ostatním, kteří k nám 

na rozlučku přišli. Počasí se nám také vydařilo, co jsme si více mohli přát. 

Nám zbývá jen popřát všem krásné prázdniny a našim předškolákům, aby 

se jim ve škole líbilo. 

Aranka Hanousková, třídní učitelka Berušek (ĎZ 07/2014) 

Broučci z MŠ a dýně 

Halloween je anglosaský lidový svátek tradičně připadající na 31. říjen. V 

mnoha státech si lidé zdobí své domy vyřezávanými dýněmi se svíčkou 

uvnitř. 

Také my jsme stylizovali jedno školní dopoledne do „oranžového“ 

tvoření. V pátek 17. října se třída Broučků vydala do zahradnictví Líbeznice 

na dýňové hrátky. 

Hlavní část patřila vydlabávání obřích dýní. Za pomoci nás dospěláků 

skupinky Broučků „přiložily ruce se lžícemi k dílu“ a už se začaly před očima 



67 

 

dýně proměňovat v oranžové bubáky. Nebylo to vůbec jednoduché, ruce 

dost bolely! Za odvedenou práci byly děti odměněny drobnými dárky a 

velikánskou pochvalou od zaměstnankyň zahradnictví. Pak ještě společné 

foto, stěhování dýní do autobusu a cesta zpět do MŠ na zasloužený oběd. 

Dílka jsme nainstalovali před vchod u červeného pavilonu, aby zpestřila 

školní dny a v podzimním počasí naladila kolemjdoucí na dobrou náladu. A 

že se povedlo – o tom nás utvrdily kladné reakce dětí a jejich rodičů. 

Za příjemně strávené dopoledne děkujeme všem zaměstnancům 

zahradnictví. Velice milé přijetí a vstřícnost vytvořily krásnou atmosféru 

pospolitosti naší třídy. Přispěly k tomu i samy děti, které byly moc hodné a 

se zaujetím pracovaly. Odměnou jim byly dokonalé výtvory a pěkný pocit z 

dobře vykonané práce. 

Eva Vondrášková, Pavla Truhlářová – třídní učitelky (ĎZ 11/2014) 
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13. Církve 

Noc kostelů 

proběhla v Čechách již po páté, přičemž datum připadlo tentokrát na 

pátek 23. května. Z akce se stává kulturní tradice s čím dál širším dosahem. 

Zřejmě i aprílové počasí zkazilo rostoucí trend návštěvnosti a tak těsně po 

přívalovém dešti, který zanechal své stopy i na vnitřních stěnách ďáblické 

kaple, našlo svou cestu do kostela v Ďáblicích 121 návštěvníků. V Praze pak 

kostely zaevidovaly 98 198 návštěv.  

Nad nocí kostelů převzaly záštitu významné osobnosti nejen z církve, ale 

také z kultury a místních samospráv. Mimo Mons. Dominika Duky proto 

patří dík také starostovi Ďáblic Miloši Růžičkovi, i když jeho práce při 

záchranách škod po dešti letos omezily jeho účast na symbolickou návštěvu 

části večerního koncertu. 

V ďáblické Kapli Nejsvětější Trojice a Sv. Václava proběhl již zaběhnutý 

program komentovaných prohlídek. Při nich místní dobrovolníci seznamují 

návštěvníky se symbolikou výzdoby a zařízení kaple, s její historií a s 

historickými souvislostmi se správou zdejšího statku Rytířským řádem 

Křižovníků s červenou hvězdou. Výklad vrcholil odbornou přednáškou na 

toto téma s rozšířeným záběrem na historii křižovnického řádu, kterou 

přednesl na slovo vzatý odborník – místní duchovní správce a historik P. 

Marek Pučalík. Výzdobu kaple letos doplnila výstavka historických ornátů. 

Vrcholem kulturní části programu byl tradiční večerní koncert vážné hudby 

v provedení místních varhan a houslí, na něž hráli pp. Vladimír Frank a Josef 

Popelka. Interpretům patří dík za jedno z nejvýraznějších vystoupení, jaké 

místní kaple v posledních letech hostila. Závěr večera do 23 hodiny naplnily 

debaty místních. 

Snad zajímavým postřehem letošního ročníku je poměrně bohatá 

návštěva místních Ďábličáků, kteří kapli málo znali a přišli poznat historické 

místo v sousedství. Z dotazů lze odvodit, že vesměs nepatřili mezi věřící, ani 

mezi kulturní turisty, ale prostě měli zájem o poznání bodu, který tradičně 

spoluutvářel a kotvil typickou českou obec, kterou Ďáblice byly. I to je 
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dobrým přínosem Noci kostelů – aby do kostelů přiváděla obec jako 

společenství sousedů bez ohledu na víru.  

Stejně významným a zajímavým faktem je, že letošní Noc kostelů zasáhla 

poprvé všech 15 křesťanských církví, které jsou řádnými anebo 

přidruženými členy Ekumenické rady církví. Přejme, ať se daří Noci kostelů 

nadále nést ducha tolerance, přesahu a pospolitosti. Díky všem 

organizátorům, návštěvníkům a zúčastněným. 

Pavel Šindelář (ĎZ 06/2014) 

Restaurování sochařské výzdoby kaple Nejsvětější Trojice v Ďáblicích   

V posledních několika letech probíhá obnova barokní sochařské výzdoby 

umístěné na atice kaple Nejsvětější Trojice v Ďáblicích. Uprostřed na 

vrcholu tympanonu stojí socha sv. Václava. Po jeho levé straně je umístěna 

socha anděla pozvedávajícího palmetu mučednictví, po pravé straně socha 

anděla svírajícího věnec symbolizující slávu světce na nebesích.  Sochy byly 

vytvořeny v druhé polovině 18. století zřejmě v dílně Ferdinanda Ublackera. 

Sochy byly demontovány z atiky průčelí kaple v září 2007. Všechny tři 

plastiky byly v havarijním stavu, kamenem procházelo množstvím trhlin, 

některé části hrozily odpadnutím. Proto bylo nutné sochy před demontáží 

zajistit železnou konstrukcí z trubek, v níž byly sochy zafixovány, aby se při 

transportu dále nerozpadaly. Pomocí jeřábu pak bylo možné všechny sochy 

snést a v horizontální poloze převést nákladním automobilem do dílny 

restaurátora.  

Všechny předcházející restaurátorské zásahy byly prováděny přímo na 

kapli a ne vždy v odpovídající kvalitě a vhodným materiálem. Většinou se 

jednalo o cementové doplňky, které jsou mnohem tvrdší než kámen a 

způsobují degradaci původní kamenné hmoty.  

Restaurování originálů bylo provedeno v letech 2008 - 2009. Sochy byly 

nejprve postupně napouštěny zpevňujícími prostředky již při rozebírání 

transportních konstrukcí, pak ještě opakovaně znovu v dalších fázích 

restaurování. Všechny nepůvodní doplňky z minulých oprav byly 

odstraněny. Protože sochami procházely trhliny, které ohrožovaly jejich 

statiku, byly do základen všech soch zapuštěny kovové nerezové rámy, 
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které trhliny stabilizovaly. Stav kamene již neumožňoval navrácení originálů 

zpět na původní místo na kapli, kámen by další působení povětrnostních 

podmínek dlouhodobě nevydržel.  Bylo rozhodnuto, že restaurované 

originály budou umístěny na vhodném, veřejně přístupném místě v 

interiéru a na ďáblickou kapli budou osazeny jejich nově vysekané kamenné 

kopie. 

Sekání kopií předcházelo provedení plastických rekonstrukcí (rok 2010), 

tedy doplnění všech chybějících částí modelace.  Doplňovat se musely 

téměř celé pohledové partie soch, včetně velkých částí rukou, nohou, křídel 

i drapérií. Obličeje, jedna z nejpodstatnějších částí, se naštěstí u všech tří 

soch zachovaly. Zrekonstruované originály slouží jako modely pro sekání 

kopií do kamene.  

Sekání kamenných kopií mohlo začít na jaře roku 2013. Pískovec, ze 

kterého jsou zhotoveny originály, se již netěží, proto byl jako alternativa 

vybrán velice kvalitní sochařský kámen z lokality Podhorní Újezd. Nejprve 

začalo sekání sochy sv. Václava a práce na této kopii v současné době ještě 

probíhají.  Každý následující rok by pak měla být dokončena kopie další 

sochy. Osazení všech tří nových soch na kapli je plánováno na rok 2016. 

Všechny restaurátorské práce jsou hrazeny z prostředků vlastníka památky, 

Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. 

Mgr. Martin Široký, akademický sochař (ĎZ 09/2014) 

Žehnání rekonstruovaných soch z průčelí ďáblické kaple 

Krátce po nedělním obědě 12. října se nádvoří domku Širokých zaplnilo 

asi 60 hosty, kteří přihlíželi dalšímu z kroků ke kulturnímu zasazení Ďáblic. 

Velmistr Řádu Křižovníků s červenou hvězdou, P. PharmDr. Mgr. Josef 

Šedivý, O. Cr, přijel požehnat první z rekonstruovaných soch pro průčelí 

ďáblické kaple Nejsvětější Trojice a Sv. Václava. 

Již v rámci předchozích rekonstrukčních prací na samotné kapli byly z 

římsy vchodu Ďáblické kaple sejmuty tři pískovcové sochy – Sv. Václav a dva 

andělé – v havarijním stavu. Po delším hledání finančních prostředků bylo 

přistoupeno k postupné velmi precizní a náročné rekonstrukci původních 
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soch a k vytvoření nových věrných kopií, které budou cílově umístěny zpět 

nad portál kaple. 

O náročnosti zvoleného postupu, o hledání vhodného kamene, tvůrčím 

hledání, které možná mnozí u vytváření kopií nečekají, i o překvapeních a 

zmaru práce z vnitřních vad materiálu…o mnoha dalším, co se k práci 

špičkového kameníka nebo sochaře váže, pohovořil Mgr. Martin Široký, 

který byl provedením pověřen. 

Vnímání významu akce podtrhuje i návštěva v posledních letech v 

Ďáblicích vzácná. Požehnání díla přijel udělit nejvyšší představený, Velmistr 

Řádu Křižovníků s červenou hvězdou, P. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý, O. Cr. 

Křižovníci byli v minulosti vlastníky a správci ďáblického statku, v jehož 

obytné a správní části je zasazena barokní kaple z roku 1755. Řád také 

zajišťuje duchovní službu v ďáblické kapli pravidelnými bohoslužbami. 

Slavnostní požehnání první z hotových soch doprovodila modlitba Otčenáše 

a přání zdaru v práci na dalších dvou sochách. 

Stojíce těsně vedle obou exemplářů sochy Sv. Václava měli návštěvníci 

možnost nejen porovnat detaily provedení na rekonstruované původní soše 

a nově vytvořené kopii, ale bylo možné vnímat ducha starého mistrovství a 

sílu tradice, která právě vede k zakotvení takového díla do celkové kulturní 

úrovně místa a obce. Mnozí tak využili ojedinělé příležitosti skutečně fyzicky 

si sáhnout na hotovou sochu, která bude v budoucnu umístěna výš, mimo 

dosah. 

Další sochy budou restaurovány a doplňovány postupně, zhruba s 

odstupem roku. Předpokládá se tedy, že v roce 2016 by mělo dojít k 

instalaci kopií nad portál kaple. Rekonstruované původní sochy budou 

umístěny ve vhodném interiéru. 

Pro zájemce o podrobnosti o rekonstrukci soch je k dispozici prezentace 

buď přímo v ateliéru domu Širokých nebo v kapli. 

Rodina Širokých připravila k příležitosti také velmi bohaté občerstvení, 

ale zejména velmi přátelskou, otevřenou a příjemnou atmosféru. Tu 

doplnilo krásné počasí začínajícího podzimu. Za domácké přijetí poděkujme 

a k další práci přejme hodně zdaru a síly. 

Pavel Šindelář (ĎZ 11/2014) 
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Adventní koncert 

V pátek 12. 12. 2014 pořádala Kulturní a školská komise MČ Praha-

Ďáblice v naší kapli Nejsvatější Trojice a sv. Václava již tradiční adventní 

koncert, tentokrát v podání dvojice nadaných mladých žen – Terezy 

Večerkové, která během večera vystřídala několik druhů fléten, a Michaely 

Waldhauserové, jejíž kytara citlivě podtrhovala a umocňovala výsledný 

překrásný dojem. Interpretky zvolily skladby převážně barokních autorů, ale 

i např. Písně k loutně P. Ebena. Charakter skladeb dobře vystihoval 

podstatu adventu, který by měl být dobou zklidnění, rozjímání a 

radostného očekávání blížících se svátků vánočních, jak zaznělo i v úvodním 

slovu P. PhDr. Marka Pučalíka, O.Cr. Dostát tomuto „plánu“ i v dnešní 

hektické době a uniknout předvánočnímu shonu je úkol vpravdě nesnadný, 

a tím spíše patří velké poděkování oběma sympatickým umělkyním i všem 

organizátorům koncertu, protože díky nim se to nám, kdo jsme koncert 

vyslechli, alespoň na chvíli podařilo. 

Martin Křížek (ĎZ 12/2014) 

Taizé v Praze… 

Ve dnech 29. 12. 2014 - 2. 1. 2015 hostila Praha 30 tisíc účastníků setkání 

Taizé – ekumenického setkání mladých mezi 17 - 35 lety z různých 

křesťanských církví. Mladí Češi se na tomto počtu podíleli 7 tisíci, zbylé 23 

tisíce tvořili poutníci z dalších zemí Evropy, ale i jiných kontinentů.  

V Ďáblickém zpravodaji jste si mohli všimnout prosby o ubytování 

jednoho či více poutníků v rodinách, případně o jinou formu podpory 

setkání – napečení buchet pro mladé, kteří byli ubytováni v naší škole, 

pozvání několika z nich na novoroční oběd apod. S velkou radostí můžeme 

konstatovat, že zájem a ochota pomoci ze strany paní ředitelky ZŠ a mnoha 

občanů Ďáblic předčily očekávání a nakonec umožnily pobyt 99 mladým 

lidem ve škole a dalším 42 přímo v našich rodinách! A tak jste v Ďáblicích 

mohli – velmi pravděpodobně poprvé v jejich historii - po několik dnů 

potkávat skupinky mladých lidí z 10 zahraničních zemí: Francie, Německa, 

Švýcarska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovinska, Albánie, Švédska a Slovenska. 
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Ze srdce děkujeme všem, kdo se na zajištění úspěšného průběhu setkání 

v naší obci podíleli, ať už ubytováním poutníků, přípravou občerstvení, 

pomocí s tlumočením, organizací ve škole, či prostě tím, že setkání fandili a 

drželi palce – díky vám všem proběhlo setkání překrásným způsobem a 

podle veškerých reakcí z řad mladých hostů i ďáblických organizátorů si na 

něj všichni zúčastnění ponesou krásné a hluboké vzpomínky. Ale nejen ty - 

během těchto několika dnů došlo k navázání mnoha milých kontaktů a 

přátelství a snad všichni poutníci, kteří byli ubytováni přímo v rodinách, 

vymáhali při odjezdu ze svých hostitelů slib, že i oni přijmou pozvání a brzy 

oplatí svým hostům návštěvu v jejich zemích, v jejich domovech, což 

většina hostitelů s radostí přijala. 

A to vše je ten nejlepší výsledek a také ten nejlepší důvod pro pořádání 

podobných „poutí důvěry“, jak zní podtitul setkání Taizé. Je to neocenitelná 

možnost zažít, že si lidé různých národů - přes veškeré jazykové či kulturní 

bariéry, přes veškeré problémy a rozdělenost dnešního světa, ať už 

kulturní, politickou, materiální či náboženskou - mohou nejen porozumět, 

ale dokonce se navzájem velmi obohatit a obdarovat. 

Manželé Křížkovi 

…Taizé v Ďáblicích 

Stejně jako řada dalších pražských rodin jsme nabídli účastníkům tohoto 

setkání ubytování v našem domě. V pondělí jsme tak mohli přivítat čtyři 

děvčata ze Slovinska, dva mladé katolické kněze z Polska, dvě děvčata 

z Polska a dva mladé muže z Albánie. 

Každé ráno jsme se scházeli u společné snídaně. Poté vždy naši hosté 

spěchali na ranní modlitbu ve zdejší škole a následná setkání, workshopy a 

další program. I přesto si udělali čas i na procházky po Praze a návštěvu 

pražských pamětihodností. Více času na společné posezení a popovídání u 

čaje tak bylo vždy až večer. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací 

z různých oblastí života v Polsku, Slovinsku a Albánii, ze kterých naši hosté 

přijeli.  

Celou řadu úsměvných situací přinesly také naše jazykové diskuse. Byť 

zpočátku jsme všichni používali angličtinu, postupně jsme se stále více 
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pouštěli do debat každý ve svém rodném jazyce (samozřejmě jen v případě 

těch slovanských - albánština pro nás zůstala naprosto neproniknutelná ). 

Zejména některá slova, která v polštině znějí stejně jako v češtině, ale mají 

jiný význam, byla zdrojem úsměvných nedorozumění. Tak např. zatímco 

v české verzi disidenti pracovali před sametovou revolucí „v kotelně“, 

v polštině to bylo „v piwnici“. Stejně tak se nám zdálo divné, proč nám 

polští přátelé nabízejí typický polský sladký zákusek z vajec s omluvou, že je 

„ze sklepa“. Vše se vyjasnilo, až když nám vysvětlili, že to znamená „z 

obchodu“, tj. nikoli připravený doma, který by byl údajně ještě lepší. 

Nicméně největším zážitkem pro nás byl společně strávený příchod 

nového roku. Silvestrovskou půlnoc jsme strávili společně s účastníky 

setkání, kteří byli ubytováni v Ďáblicích, v krátké tiché společné modlitbě 

v ďáblické škole. Mj. jsme tak byli ušetřeni i obvyklého silvestrovského 

„petardového mumraje“. Po společné modlitbě pak mladí poutníci z Taizé 

pokračovali v novoročních oslavách. Z prezentací jednotlivých skupin 

z různých evropských zemí bylo vidět, že se všichni dokážou skvěle 

společně bavit a společné chvíle si náležitě užít. 

Se starostí o „naše“ poutníky nám po celou dobu jejich pobytu výrazně 

pomáhala i paní Zdena Vondrová, naše spolufarnice z libeňské farnosti. 

Tato čilá, velice energická a milá paní naše hosty i nás každý den zásobovala 

výbornými koláči, smaženými šiškami, skvělým vánočním cukrovím i 

výborným salátem na silvestrovské chlebíčky. Paní Vondrová se účastnila i 

našeho společného novoročního oběda, kde se jí dostalo zasloužené 

pochvaly a poděkování od všech našich Taizé účastníků. Vzhledem k tomu, 

že paní Vondrové bude letos v dubnu 94 let, věříme, že to zřejmě byla 

nejstarší aktivní účastnice setkání mladých poutníků v Praze. Ještě jednou jí 

za její pomoc mockrát děkujeme. 

Na Nový rok jsme pak měli společný oběd. Oběd jsme zahájili společnou 

modlitbou „Otče náš“ - každý ve svém rodném jazyce.  Všechny jsme 

přesvědčili, že jediné správné novoroční jídlo je čočka. Naše „pročočková 

agitace“ slibující „spousty peněz“ byla zřejmě velice přesvědčivá - čočku 

jedli ochotně všichni . Po obědě jsme zpívali vánoční koledy - každá země 

své nejoblíbenější. Tichou noc pak vždy každá země po jedné sloce.  

Jednoznačným vítězem v této pěvecké „koledové soutěži“ byla děvčata ze 

Slovinska. 
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Pět dnů pobytu našich hostů velice rychle uběhlo. Společná setkávání 

s našimi novými přáteli nás velmi obohatila a věříme, že i oni byli s poutí v 

Praze velmi spokojeni a odjížděli se spoustou krásných zážitků. 

Rodina Radovanských, Ďáblice (ĎZ 01/2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

14. Sport a volnočasové aktivity 

Turnaj O krále Prahy 8 

Poslední březnovou neděli jsme na hřišti v Ďáblicích uspořádali již druhý 

ročník turnaje pro ročník 2006 – O krále Prahy 8. Na turnaj přijela všechna 

družstva z osmičky – kromě domácích ještě Admira, Březiněves, Chabry a 

Meteor, všechna družstva se dvěma týmy. Celkem se tedy na ďáblické 

umělce utkalo 10 družstev. Domácím se nepodařilo obhájit loňské vítězství 

a obsadili druhé místo, pomyslnou královskou korunu si odvezlo těsně 

družstvo Admiry. Kluci i pořadatelé si vyzkoušeli velkou zátěž před naším 

vrcholem sezony – velkým mezinárodním turnajem, který pořádáme 1. 

května. Dnešní výkony našich svěřenců ukázaly, že se máme opravdu na co 

těšit a že ročník 2006 se ďáblické fotbalové líhni talentů opravdu povedl. 

Michal Mošnička (ĎZ 04/2014) 

Vědí o nás i v Německu 

V Ďáblicích se konal velký mládežnický turnaj za účasti zahraničních týmů 

Svátek práce se v Ďáblicích změnil ve svátek fotbalu. 1. května se tu 

konal velký mládežnický turnaj, jehož se účastnily nejen přední české týmy, 

ale i několik klubů z Německa. Více než stovka nadšených capartů 

narozených v letech 2005 a 2006, spokojení rodiče, krásné počasí a 

pohodová atmosféra – to vše ukázalo, že akce se povedla a napřesrok se 

nejspíš uskuteční znovu. 

Ďáblický areál hostil mládežnické turnaje už několikrát, ale vždy jen za 

účasti českých a slovenských mančaftů. Letos se však povedlo přilákat i 

několik německých týmů. „Loni před Vánoci jsme byli v Německu na turnaji 

a tam se s pár trenéry dohodlo, že by na oplátku oni přijeli k nám. A 

vzhledem k tomu, že jsme tam měli celkem dobré výsledky, tak se postupně 

hlásily další a další kluby. Dokonce jsme nějaké museli odmítnout,“ 

prozrazuje předseda SK Ďáblice Michal Mošnička. 

Aby mohli ďábličtí tak velkou akci uspořádat, museli sehnat potřebné 

propriety. Vzhledem k tomu, že se hrálo na čtyřech hřištích „přípravkových“ 
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rozměrů, bylo nutné sehnat hlavně nové branky. „Dva páry jsme dokoupili 

my a jeden jsme získali v rámci grantu Prahy přes Pražský fotbalový svaz, za 

což jsme vděční,“ vzkazuje předseda. „Branky před zahájením turnaje 

slavnostně předal radní hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti sportu 

Lukáš Manhart,“ dodává. 

Na spolupráci s obcí si v Ďáblicích poslední dobou nemůžou stěžovat. 

„Měli jsme problémy s pozemky, které teď ale městská část odkoupila, 

takže jsme mohli konečně dodělat další hřiště. To pomohlo nejen tomuto 

turnaji, ale i rozvoji celého fotbalu v Ďáblicích,“ pochvaluje si předseda SK. 

Turnaj si ďábličtí pečlivě nachystali. „Vše měl na starosti trenér mladší 

přípravky Dušan Sýkora. Překlady do němčiny, zápisy, rozpisy rozhodčích, to 

všechno se muselo předem připravit. Každý tým dostal upomínkovou tašku, 

vítězové diplomy a medaile,“ vypočítává. 

Soudě dle ohlasů účastníků se turnaj vyvedl skvěle. „Německé týmy, z 

nichž některé byly v Praze vůbec poprvé, si to pochvalovaly. Někteří 

dokonce v areálu piknikovali,“ směje se předseda Mošnička. V areálu byly k 

dispozici sodo-bary a pochopitelně i oblíbená kantýna s proslulými řízečky. 

A kvalitní byl i samotný fotbal (hrálo se dle regulí pro mladší přípravku, tedy 

4 hráči v poli plus gólman). Dopolední část turnaje, určenou pro ročníky 

2006, ovládli malí fotbalisté z Brna – Líšně a odpolední pak německý klub 

Vfl Pirna – Copitz. V konkurenci dalších německých týmů Emperor 

Berlín,Weixdorf či Reisa se ale neztratily ani Plzeň, Slavia, Hradec či 

samotné Ďáblice. 

Turnaj se povedl, tudíž se nabízí otázka, zda se bude příští rok konat 

znovu. „Bylo by hezké, kdyby se z toho stala tradice. Teď už o nás ví i v 

Německu, takže doufám, že za rok se v Ďáblicích sejdeme znovu,“ věří 

předseda. 

 Štěpán Šimůnek, Pražský fotbalový speciál (ĎZ 05/2014) 

Fotbalová sezóna 2013/14 je historií. Co nás čeká v nové sezóně? 

Ženy Ďáblice měly za minulou sezónu 21 výher, jen jednou remízu a 

neuvěřitelné skóre 163:9 a tak zcela zaslouženě postoupily jako nejlepší 

tým do II. ligy. Trochu se štěstím postoupili do II. třídy i Muži „C“ a jsme 
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rádi, že v nové sezóně trenérsky povede tento tým Jirka Černý, který se 

vrací zpět do Ďáblic. 

Muži „A“ letos skončili na čtvrtém místě, kdy od prvního a druhého místa 

v tabulce náš tým dělilo několik nešťastně ztracených bodů. Tato ztráta nás 

mrzí o to více, že letos do nejvyšší soutěže Pražského přeboru postupovaly 

nakonec čtyři týmy (vždy první dva ze dvou skupin 1.A tříd). Naopak 

mládežnickým klubům se letošní sezóna povedla a všechny týmy skončily v 

první polovině tabulky. Velkou radost mám z výrazného zlepšení týmu 

Mladšího dorostu, který jarní sezónu odehrál ve velkém stylu. Do nové 

sezóny přihlašujeme dva týmy dorostu, kdy kluci staršího ročníku 1998 

budou hrát 1. třídu v týmu „A“ a kluci ročníku 1999 budou hrát 2. třídu v 

týmu „B“. Mít dva týmy dorostu to je sen mnoha klubů. Více jak polovina 

klubů v Praze tuto věkovou kategorii není schopna vůbec obsadit. Dva týmy 

budeme mít na podzim i u starší a mladší přípravky, což je určitě také posun 

oproti letům minulým. A tak věřím, že nabídka fotbalu v Ďáblicích bude i v 

další sezóně zajímavá.  

 Michal Mošnička, předseda TJ a fotbalového oddílu (ĎZ 07/2014) 

Info z fotbalového oddílu 

Léto pro nás znamenalo práci na letních kempech a organizaci fotbalových 

soustředění 

Pro většinu jsou letní měsíce časem dovolených a odpočinku, u nás na 

hřišti se však i přes letní měsíce provoz vlastně nezastavil. Hned druhý 

červencový týden začal již druhý ročník specializovaného fotbalového 

kempu IFS a další dva červencové týdny následoval kemp Veselých míčů z 

Ďáblic. Od půlky srpna probíhala soustředění. Letos bylo na soustředění 

celkově devět mládežnických týmů všech věkových kategorií od nejmenších 

fotbalistů, kteří v září minulého roku začínali ve fotbalové školičce, až po 

kluky z dorostu. Dva turnusy proběhly na Přimdě v okrese Tachov, starší 

žáci a dorostenci zvolili pro soustředění hotel Aurum v Černém Dole v 

Krkonoších.  Děkuji všem, kteří obětovali část své dovolené pro práci 

s mládeží, a přeji hodně úspěchů v nové sezóně. 

Budujeme dětské hřiště pro nejmenší 
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Několik let jsme uvažovali o vybudování dětského hřiště pro hry 

nejmenších návštěvníků našeho areálu. Vzhledem k finanční náročnosti 

této akce jsme realizaci každý rok odkládali. Toto léto jsme se díky 

velkorysé podpoře dvou ďáblických firem do této akce konečně pustili. 

Místo zarostlého valu při příchodu k tribunám vznikl poměrně velký prostor 

pro hry nejmenších. V současné době jsme tak v půli realizace, zbývá nám 

„už jen sehnat“ zajímavé a především certifikované herní prvky. Pokud by 

měl někdo zájem pomoci při výstavbě tohoto hřiště, můžete nás 

kontaktovat na emailu mmosnicka@seznam.cz a nebo osobně.  

Výstavba osvětlení na velkém hřišti s umělým povrchem 

Do konce září budeme mít snad všechna potřebná povolení a začneme s 

výstavbou osvětlení na hřišti s umělým povrchem. Toto osvětlení se 

standardně realizuje v rámci výstavby hřiště. Nicméně u nás v Ďáblicích s 

ohledem na teprve nedávné dořešení vlastnictví pozemků, na kterém část 

hřiště stojí, můžeme tuto akci začít realizovat teprve až nyní. A proč zase 

něco budujeme? Umělé hřiště je velká investice v řádech 10 mil. Kč a jeho 

hlavní sportovní využití je především v podzimních, zimních a jarních 

měsících, kdy je pro všechny odpolední a večerní tréninky a zápasy 

potřebné osvětlení. Z tohoto důvodu bude výstavba osvětlení financována z 

přiděleného grantu Magistrátu hl. města Prahy ve výši 900 tis. Kč. Další 

prostředky ve výši 225 tis. Kč musíme investovat v rámci spoluúčasti z 

vlastních zdrojů, což bude náročné. Nicméně věřím, že touto investicí opět 

trochu zvýšíme atraktivitu Ďáblic a naše obec bude „Dobrým místem pro 

sport“. 

Start sezóny Muži „A“ 

Dva zápasy - zatím jeden bod za remízu z Chaber, kde náš tým odehrál 

sice jeden z nejlepších fotbalových zápasů, ale v druhé polovině zápasu po 

zranění našeho kapitána jsme nakonec neudrželi náskok 4:2 a zápas skončil 

4:4. Vzhledem k tomu, že jsme první dva zápasy odehráli pravděpodobně s 

nejlepšími týmy ve skupině, bude zajímavé sledovat, jak se nám bude dařit 

v dalších zápasech.  

Fotbalová školička 

V sezóně 2014/15 bude probíhat každý čtvrtek od 17 hodin na 

fotbalovém hřišti. Pokud tedy máte kloučka nebo i holčičku ročník 2009 

(2010) a starší, jsme tu pro Vás a děti. 
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Měsíc září ve znamení náborů malých fotbalistů 

V měsíci září jsme připravili dvě velké náborové akce, a těmi byly Dny 

otevřených dveří spojené s náborem ročníku 2009 a mladších do Fotbalové 

školičky. Těší nás velký zájem o tuto školičku a máme nově přihlášených 

třicet dětí. Fotbalová školička je však i v průběhu celého roku otevřená 

novým zájemcům. 

Druhou akcí bylo sportovní dopoledne pro naši Základní a Mateřskou 

školu, která proběhla dne 17. 9. Akce byla financována z grantu 

Fotbalového svazu ČR, který náš oddíl jako jeden ze čtyř vybraných 

pražských klubů získal. Více samostatný příspěvek.  

Sportovní výsledky 

Máme radost z mládežnických týmů Starší přípravky - ročník 2004 a 

Starších žáků, kteří jsou jednoznačně první ve svých skupinách. Mladší 

dorost „A“ zatím také neprohrál, ale na kontě má dvě remízy, a tak je 

„pouze čtvrtý“.  Muži „C“ se s trenérem Jirkou Černým dočkali ve čtvrtém 

zápase konečně výhry a Muži A z dvou posledních venkovních zápasů 

přivezli čtyři body. 

Michal Mošnička, předseda TJ Ďáblice (ĎZ 09,10/2014) 

Září - měsíc náborů 

Děti ze školky a školy si vyzkoušely fotbal pod taktovkou trenérů Ďáblic 

Pražský fotbalový svaz se stejně jako všechny ostatní fotbalové svazy 

zapojil do kampaně FAČR (Fotbalové asociace ČR) „Můj první gól“, v rámci 

které probíhá na území celé ČR tzv. „Měsíc náborů“.  V Praze byly v rámci 

této kampaně osloveny čtyři fotbalové kluby, mezi nimi i SK Ďáblice. 

Ve středu 17. září si tak mohli žáci první a druhé třídy místní základní 

školy a žáci posledního ročníku mateřské školy vyzkoušet, jak vypadá 

fotbalový trénink. Celkem 176 dětí se ve středu rozeběhlo po našem hřišti a 

vyzkoušelo si různé fotbalové metody, některé formou hry, jiné naostro - 

třeba střelu na branku - a že některým to šlo velice dobře. 

Protože pro některé děti může být klasický fotbalový trénink dost dlouhý, 

snažíme se některé dovednosti s dětmi trénovat formou různých her, při 

kterých si děti ani nemusí uvědomit, jak jsou pro jejich fotbalový rozvoj 

důležité.  A tak uběhly plánované dvě hodiny -  mnohým dětem se ze hřiště 
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ani nechtělo odcházet. Za odměnu si pak každé dítě ze školy odneslo 

nějakou malou školní pomůcku, na děti ze školky pak čekal pytel bonbónů.  

Jako vzpomínku na svůj první trénink každý dostal pamětní foto svého týmu 

(své třídy). 

Této akce se zúčastnili i zástupci Pražského fotbalového svazu a výsledek 

hodnotili velice kladně. I pro nás je toto krásné ocenění naší práce, když si 

uvědomíme, že se náš fotbalový oddíl zařadil mezi čtyři kluby, kterým byla 

tato akce nabídnuta. Veškeré náklady této akce hradila FA ČR. 

Pokud se Vašemu dítěti náš zkušební fotbalový trénink zalíbil a chcete s 

ním zkusit fotbal závodně, neváhejte a přijďte za námi na hřiště v době 

našich tréninků. 

To, že měsíc září - měsíc náborů - je za námi, neznamená, že s fotbalem 

už nemůžete začít - naopak - přijďte kdykoli. Dokud nám počasí dovolí, 

trénovat budeme na hřišti (Kokořínská 400), jakmile se přihlásí zima, 

přestěhujeme se do tělocvičny naší základní školy. 

Za fotbalový oddíl SK Ďáblice Aleš Sládek, sekretář (ĎZ 10/2014) 

Podzimní sezóna je ukončena. Jak jsme skončili?  

Muži A  

Čtvrté místo v tabulce je mírným zklamáním, třetí místo by nám asi 

slušelo lépe. 

Muži C 

Nově pod vedením trenéra Jirky Černého ve II. třídě, kam postoupili ze 

III. třídy, splnili úkol a postupným zlepšováním skončili na 9. místě. Což je 

poměrně dobré umístění s ohledem na to, že vznikl nový tým hráčů, kteří 

jsou většinou z Ďáblic. 

Mladší dorost A 

Velké ambice tohoto týmu se naplnily jen na 50%. Tým za podzimní 

sezónu prohrál jen dvakrát, a to s týmy, které nakonec přezimují na prvním 

a druhém místě. Oba zápasy jsme prohráli 0:1 a oba zápasy měly stejný 

scénář - náš tým byl výrazně lepší, a to především v druhém poločase, ale 

gól jsme dostali my, po zcela nešťastných a smolných chybách. Jsme 

týmem, který obdržel za celý podzim nejméně branek, ale také týmem, 
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který jich málo nastřílel, takže cíl zimní přípravy je sehnat útočníka/y, 

kterého prostě nemáme, a bez vstřelených gólů se nedá vyhrát.  Ambice 

postoupit do nejvyšší pražské dorostenecké soutěže na jaro zůstávají, i když 

o to budeme usilovat ze 4. příčky tabulky. (M. Mošnička, ved. týmu) 

Mladší dorost B 

Většina kluků přišla ze starších žáků, a proto byla otázka, jak tato sezóna 

bude vypadat. Chlapci se k zápasům postavili čelem a výsledky byly nad 

očekávání dobré. Týmu vypomáhali jak kluci ze starších žáků, tak z dorostu 

„A“ a třetí místo po podzimu je nad naše očekávání. Jsme rádi, že nám vyšlo 

regionální derby s týmem Dolních Chaber (vítězství 5:1), které nás vždy 

poráželo, a tak nezbývá než klukům poděkovat za předvedené výkony.  

Stále jsou ale před námi dva týmy, které, jak pevně doufáme, na jaře 

přeskočíme. (P. Mihálik, trenér) 

Starší žáci 

Před touto sezónou nikdo z nás netušil, jak bude hráčský kádr vůbec 

vypadat. Odešel nám ročník 99 a kádr byl doplněn z mladších žáků, přišli i 

hráči z jiných týmů a kluci k naší velké radosti od prvního zápasu makali, a 

tomu odpovídaly i výsledky. Až na zápas se Zličínem, který klukům nevyšel 

podle představ, je třetí místo po podzimní části skvělým počinem do zbytku 

sezóny. Klukům patří velký dík za snahu i výsledky a doufáme, že na jaře se 

kluci ještě zlepší a posunou se v tabulce výš. (L. Miháliková, ved. týmu) 

Mladší žáci 

Když jsme v září nastupovali k prvnímu mistráku s Chuchlí, nevěděli jsme, 

jaké naděje máme na dobré umístění. Všech jedenáct týmů chtělo bojovat 

o přední příčku, v zápasech bylo vidět mnoho kliček, střel a gólů, ale i 

směšných situací.  Nakonec nás 8 výher a 3 prohry katapultovalo na krásné 

druhé místo. I v zimě budeme pilně trénovat, abychom na jaře opět naše 

fanoušky nezklamali a toho vrcholu dosáhli. Dík patří trenérovi Jardovi, 

který svůj volný čas klukům věnuje a snaží se z nich vychovat špičkové 

fotbalisty, kteří hrají srdcem a hlavně s úsměvem. (Š. Husáková, ved. týmu) 

Starší přípravka (ročník 2004) 

Na sezónu jsme se začali připravovat na soustředění na Přimdě. Tam se k 

nám připojil také nový trenér Aleš Svárovský. Úspěšné soustředění kluci 

zakončili vysokým vítězstvím ve Stráži. Do mistrovských utkání pak vlétli 

jako uragán, zastavili nás až soupeři ve 4. a 5. kole, a v tu dobu nás bohužel 
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potkala i zranění a marodka. Zbytek mistrovských utkání jsme ale bezpečně 

ovládli a umístili se po podzimu na 2. místě s bezkonkurenčně nejvíce 

nastřílenými brankami. Se sezónou jsme spokojeni. A těšíme se na jaro. (T. 

Miko, trenér) 

Starší přípravka (ročník 2005) 

Do soutěže jsme vstupovali s tím, že budeme hrát proti klukům ročníku 

2005. Bohužel až na pár výjimek proti nám nastupovali kluci ročníku 2004. 

Ale časem si naši kluci na soupeře o 1-2 roky staršího (jádro našeho týmu 

tvoří kluci ročníku 2006), většího a těžšího zvykli a ukončili podzimní část 

sezóny s 6 výhrami, 5 porážkami a výrazně kladným skóre. 6. místo po 

podzimu, a hlavně předváděné výkony slibují, že jaro bude ještě lepší. (D. 

Sýkora, trenér) 

Mladší přípravka (ročník 2006) 

To byla jízda. 9 vítězství, 2 porážky, druhé místo za týmem Xaverova, 

který je mistrem republiky v naší věkové kategorii. V několika zápasech měli 

naši kluci převahu tak velkou, že soupeř téměř nepřešel na naší polovinu, a 

odnesl si porážku o více než 20 gólů. A to i přes to, že jsme do týmu přivedli 

5 nových kluků, kteří si poprvé zkusili mistrovské utkání. (M. Kavka, D. 

Sýkora – trenéři) 

Mladší přípravka (ročník 2007) 

Náš tým zažil tento podzim své „poprvé“. Poprvé jsme absolvovali 

soustředění, poprvé jsme, plni očekávání, odehráli mistrovské utkání, 

zároveň k nám přišlo mnoho nových dětí, které odehráli své první turnaje a 

zápasy.  Od letních prázdnin jsme odehráli 9 mistrovských utkání, 4 

přátelské zápasy a 6 turnajů. Z našich výsledků je vidět, že se připravujeme 

dobře. Kluci v porovnání s minulým rokem udělali ohromný pokrok, ale 

určitě máme ještě co zlepšovat. Naše bilance z mistrovských zápasů je šest 

výher, jedna remíza a dvě prohry. Dali jsme množství branek, ale co je na 

našem počínání nejdůležitější? To, že děti fotbal baví, snaží se zlepšovat a 

učit se novým věcem. A přesně o to se budeme snažit i v jarní části sezóny. 

(M. Vlček, trenér) 

Minipřípravka 

Kluci, naši „ďáblíci“, jsou moc šikovní: fotbal je baví, na tréninky chodí 

rádi, kromě vymýšlení pitomostí stíhají i vnímat to, co po nich trenéři chtějí. 

Je vidět, že se zlepšují, někomu to jde lépe, někomu hůře, někomu rychleji, 
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někomu pomaleji. Jsou soutěživí, což dokládá jejich dvě medailová umístění 

na MiniCupu, kterého se bohužel nemohli zúčastnit všichni, ale to se 

napraví na jaře. (P. Štajncl, trenér) 

Fotbalová školička 

Fotbalová školička v Ďáblicích se již stává pojmem, a tak počet 

přihlášených dětí dosáhl čísla 38. Do půlky listopadu jsme trénovali každý 

čtvrtek na hřišti, a nyní jsme již v tělocvičně ZŠ U Parkánu. Trénink je 

formou her a naším cílem je, aby se děti na trénink těšily - snad se nám to 

daří. (M. Mošnička, trenér) 

Šatny pro hosty z 50. let jsou minulostí 

V šatnách pro hosty na hřišti by se ještě před měsícem dal točit 

budovatelský film z 50. let a sprchování bylo opravdu jen pro silné jedince. 

Pro děti, i z hlediska bezpečnosti, jsme tyto šatny raději nevyužívali.  Jednou 

z možností byla oprava svépomocí, ale s omezenými financemi a 

omezeným výsledkem.  Proto patří dík naší radnici, že tyto prostory nechala 

odborně zrekonstruovat stavební firmou.  Tělovýchovná jednota se v rámci 

svých možností také do rekonstrukce zapojí, a to jak prací, tak i nákupem 

některého vybavení. 

Michal Mošnička, předseda TJ (ĎZ 12/2014) 

Cvičení Točná 2014 

8. květen - zvaný Den vítězství, den kdy si většina občanů užívá volna v 

podobě státního svátku oslavujícího konec 2. světové války. Pro nás, 

dobrovolné hasiče z Ďáblic, je to však nejlepší čas zúčastnit se taktického 

cvičení pro nositele dýchací techniky. Cvičení, organizované našimi kolegy, 

se konalo se v bunkrech bývalé protiletecké raketové obrany umístěné v 

lesích nad letištěm Točná. Část tohoto bunkru byla dýmovnicemi, hořícím 

listím a dřevem dokonale zakouřena. Organizátoři do těchto cca 350 m2 

ukryli 70kg figurínu a nebezpečné hořlavé látky (kanystr s PHM a tlakovou 

nádobu). Úkolem bylo osobu a nebezpečné látky z objektu evakuovat. Naše 

družstvo sestávající se z 5 hasičů přišlo na řadu v 1.30 po půlnoci. Vstup do 

objektu byl zajištěn uzamčenými protipožárními dveřmi, k jejich překonání 

jsme použili požární sekeru. Ihned po vstupu do objektu nám organizátoři 
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do radiostanice sdělili, že dveře byly zavaleny, a že musíme najít 

alternativní cestu ven. Viditelnost na místě byla 0-30 centimetrů. Zasahovali 

jsme v zásahovém obleku s dýchacím přístrojem Dräger (celková váha 

výstroje je 20 kg), časově nás limitovalo pouze množství vzduchu v 

tlakových lahvích. Postupně jsme nalezli tělo, tlakovou láhev a na konec i 

východ z „bílého pekla“. Celý náš zásah trval 33 minut. Rozhodčími jsme 

byli ohodnoceni jako dobře fungující a sehraný tým. Cvičení bylo fyzicky i 

psychicky náročné a získali jsme jím další cenné zkušenosti. I pro nás byl 

letošní 8. květen opravdovým Dnem vítězství, když jsme se při svítání vrátili 

na naši ďáblickou základnu... 

Pokud bys měl i Ty zájem stát se jedním z nás, podívej se na naše webové 

stránky – www.hasicidablice.cz, kde na nás najdeš kontakt. Rádi Ti ukážeme 

naší základnu a osobně řekneme více o naší činnosti. 

Filip Mareš, starosta SDH (ĎZ 06/2014) 

Ďábličtí hasiči opět na výjezdu 

Tentokrát však až za hranicemi naší vlasti. Začátkem června jsme vyjeli na 

pozvání hasičských kolegů ze Záhřebu na oslavy 80. výročí založení jejich 

dobrovolného sboru DVD Trnje. Naším úkolem bylo reprezentovat nejen 

SDH  Ďáblice, ale i hasiče z celé České republiky. Na slavnostním 

ceremoniálu a celých slavnostech byly přítomny i sbory z dalších 

evropských zemí, například z Itálie, Francie, Polska, Maďarska, Bosny aj. V 

průběhu slavností jsme si s kolegy vyměnili nejnovější poznatky z požární 

bezpečnosti, krizového řízení a požární taktiky. Dále jsme shlédli jak 

profesionální, tak dobrovolné hasičské stanice, včetně specifické techniky 

přizpůsobené pro místní náročné podmínky. Atmosféra našeho pobytu se 

nesla v přátelském duchu a naši chorvatští kolegové byli velmi pohostinní. 

Tímto bychom chtěli poděkovat MČ Praha-Ďáblice za možnost 

reprezentovat náš sbor v zahraničí a doufáme, že i za jejich podpory 

budeme moci pozvání našim zahraničním kolegům oplatit při příležitosti 

oslav založení našeho sboru. 

Radka Tiptová, SDH Ďáblice (ĎZ 07/2014 ) 
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15. Různé 

Listopad 1989 a Občanské fórum v Ďáblicích 

Vznik Občanského fóra v Ďáblicích lze datovat dnem 4. 12., kdy bylo v 

obci vyvěšeno oznámení, jímž byl vznik pobočky OF oficiálně publikován.  

Kromě přihlášení se k programovým zásadám nazvaným „Co chceme“ ze 

dne 26. 11. 1989, které vydalo pražské Koordinační centrum OF, byli všichni 

případní příznivci vyzváni, aby se přihlásili nejprve na mé zveřejněné 

adrese, k níž později přibyly další adresy, a to Martina Kříže, Vladimíra 

Tomši a Luboše Svobody. Všichni čtyři jsme se stali prvními mluvčími OF 

Ďáblice. 

První veřejná schůzka se uskutečnila v našem bytě, kde se nás sešla jen 

hrstka statečných, druhá dne 7. 12. již v kulturním domě v Ďáblicích. K 

tomuto datu bylo registrováno 26 členů. 

Prostřednictvím p. Ing. Kučery jsme získali kontakty na Místní národní 

výbor. Bezprostředním okamžitým výsledkem bylo, že jsme dostali k 

dispozici dvě vývěsní skříňky. Je třeba konstatovat, že představitelé místní 

správy vzali vznik naší pobočky vážně na vědomí, ale nechyběly osobní 

výhrůžky tehdejšího vedení obce a anonymní výhrůžné telefonáty. 

V dalších prosincových hektických dnech jsme zaujímali stanoviska a 

vydávali různá prohlášení. Dne 14. 12. jsme se zúčastnili vyhlášené 

podpisové akce za zvolení Václava Havla prezidentem republiky. Výsledkem 

bylo prohlášení zaslané prostřednictvím kanceláře Federálního 

shromáždění poslanci JUDr. Z. Češkovi, v němž 289 občanů Ďáblic vyjádřilo 

svoji podporu V. Havlovi. Podpisové archy byly k dispozici v suterénu před 

kotelnou v panelovém domě U Prefy čp. 771, kde bydleli dva mluvčí OF. 

OF se vyjádřilo i k tehdejším událostem v Rumunsku a občané v souladu s 

tehdejší výzvou odevzdávali šatstvo a trvanlivé potraviny pro strádající 

rumunský lid. 

Celá tato činnost vyvrcholila v sobotu dne 23. 12. 1989 odstraněním 

symbolu komunistické moci umístěného před bývalou samoobsluhou na 

Ďáblické. Jednalo se o srp a kladivo z kovu na betonovém podstavci, který 

byl odstraněn bagrem z iniciativy jednoho z občanů. Na akci se zdobil 
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spontánně vánoční stromeček za účasti několika desítek občanů, včetně 

ďáblického rodáka, bohužel již zesnulého herce Františka Husáka. 

Jak se postupně zklidňovala politická situace v zemi a nastávaly všední 

starosti, začali se i aktivní členové OF v Ďáblicích zabývat záležitostmi, které 

se bezprostředně dotýkaly života občanů v obci (připravovaná stavba 

betonárky, sídliště Avia, zrušení panelárny v centru Ďáblic apod.).  

Občanské fórum si získalo postupně podporu občanů, což se 

jednoznačně projevilo v prvních svobodných volbách do místního 

jedenáctičlenného zastupitelstva, kdy bylo zvoleno 8 zastupitelů kandidátky 

OF. Z Občanského fóra vzešel rovněž první polistopadový starosta Arch. Jiří 

Veselý. 

Ing. Jindřich Dohnal (ĎZ 11/2014) 
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Informace ze zasedání Rady městské části Praha-Ďáblice 

85. jednání dne 13. ledna 2014 

Ukončení působnosti v KV. Rada vzala na vědomí informaci o ukončení 

činnosti paní Marie Štarmanové v Kontrolním výboru. 

Návrh smlouvy. Rada požaduje předložit návrh smlouvy o zajištění následné 

péče o vysazené stromy nebo keře s firmou Sázíme stromy z.ú. KŽPaD a 

zároveň požaduje předložení návrhů vhodných míst k případné výsadbě 

stromů. 

Cenová nabídka. Radě souhlasí s předloženou cenovou nabídkou na 

odstranění závad zjištěných při revizích komínů v bytových domech; v ul. 

Legionářů 88/51 požaduje ještě prověřit další možnosti případného 

umístění nového plynového kotle. 

Žádost o vyřazení knih. Rada schválila návrh knihovnice pí Zemanové o 

vyřazení knih z knihovny v Ďáblicích a jejich poskytnutí čtenářům obecní 

knihovny. 

Žádost MHMP. Rada nemá námitek a souhlasí v  výkupem  pozemku parc. 

č. 1713/3 v k.ú. Ďáblice do vlastnictví hl. m. Prahy.  

Zařazení stavby do majetku MČ.  Rada po projednání schválila ukončení 

stavby „Fotbalové hřiště s  UMT III. Generace“ a zařazení do majetku MČ 

Praha-Ďáblice jako technické zhodnocení stávajícího hřiště. 

Nákup štěpkovače větví. Radní Janek navrhl a rada souhlasí s nákupem 

štěpkovače, požaduje prověřit možnosti případného umístění. 

Vyhlášení výběrového řízení. Rada byla informována o odvolání pana 

Vlastimila Foučka z funkce tajemníka ÚMČ Praha-Ďáblice a souhlasí s 

vyhlášením výběrového řízení na funkci tajemníka úřadu. 

Informace o rozpočtu JPO SDH Ďáblice na rok 2014 (p. starosta) 

Návrh rozpočtu JPO SDH Ďáblice. Radě byl předložen návrh rozpočtu, ta 

požaduje předložit vyúčtování za rok 2013. 

Spádové oblasti ZŠ a MŠ. Rada po projednání pověřila starostu požádat 

příslušný odbor MHMP o změnu Obecně závazné vyhlášky č. 20/2008 o 

školských obvodech základních škol, spočívající ve vyjmutí území MČ Praha-
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Březiněves ze spádové oblasti Základní školy a mateřské školy, Praha 8 – 

Ďáblice, U Parkánu 17. 

Zpráva o provozu služebního vozidla. Rada vzala zprávu za rok 2013 na 

vědomí. 

Podmínky přijetí dětí. Rada byla seznámena s podmínkami přijetí dětí do 1. 

tříd ZŠ U Parkánu. 

Směrnice pro účetní odpisy. Rada po projednání schválila směrnici 006-13 

pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku MČ 

Praha-Ďáblice. 

86. jednání dne 27. 1. 2014 

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Rada po projednání souhlasí s 

prodloužením nájemní smlouvy na obecní byt ul. Legionářů 88/51 panu 

Karlovi Batelkovi od 1. 2. - 30. 6. 2014 za podmínky, že pan Batelka odstraní 

namontovaný kontrolní elektroměr ve společných prostorách domu, který 

brání osazení hasicího přístroje. 

Žádost o udělení výjimky. Rada po projednání žádosti spol. KOMIS TRADE, 

s.r.o. souhlasí s udělením výjimky k výkopovému povolení za účelem 

výstavby vodovodní a kanalizační přípojky k par. č. 1006/1 v Praze - 

Ďáblicích za podmínky, že MČ nebude v uvedenou dobu provádět na 

příslušných komunikacích zimní údržbu. 

Žádost Ing. Rexy. Rada projednala žádost a rozhodla vyhlásit záměr na 

prodej nebo směnu pozemků parc. č. 1731/10, 1729/537, 556/6, 556/7 v 

k.ú. Ďáblice. O prodeji nebo směně pozemků rozhodne ZMČ na nejbližším 

zasedání. 

Návrh dohody o nahrazení chybějící omítky. Rada bude jednat se spol. RPS 

plus, s.r.o., o technickém řešení případného zateplení jižní fasády dvorní 

přístavby domu ul. Ďáblická 66/79. 

Příprava rozpočtu. Ing. Křížek a paní Koubová seznámili radu s návrhem 

rozpočtu MČ na rok 2014 a podali informace k jednotlivým položkám 

rozpočtu. 

Kronika 2012. Rada na základě seznámení se s předloženou kronikou a 

stanoviskem letopisecké komise souhlasí s předloženou kronikou v 
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elektronické podobě. Paní Macháňová bude informována a požádána, aby 

zajistila vytištění a svázání kroniky, aby mohla být k dispozici občanům 

Ďáblic k event. připomínkám. 

Žádost o splátkový kalendář. Rada rozhodla na základě žádosti povolit paní 

Šárce Musilové splátkový kalendář na nájemné za obecní byt. 

Žádost o půjčku. Rada po projednání nesouhlasí s poskytnutím půjčky ve 

výši 10.000 Kč panu Štěpánu Lukácsovi. 

Návrh na naskenování všech kronik obce. Rada bere návrh paní knihovnice 

Zemanové na vědomí. 

Informace o výsledku kontroly. Radní Dohnalová informovala o výsledku 

kontroly úpravy louky na Ládví, kterou provedla společně s RŽP. Bylo 

konstatováno, že práce nebyly dokončeny (částečně nevykácené nálety, 

roští a nezapěstované koruny zbylých stromů), i když firma Covenant, která 

je prováděla, slíbila koncem roku jejich dokončení. 

87. jednání dne 10. 2. 2014 

Havarijní stav kotle. Rada pověřila p. Dytrycha zjištěním stavu plynového 

spotřebiče v obecním bytě v ul. Legionářů 88/51. Stávající kotel byl 

nahrazen elektrokotlem. 

Cenová nabídka od Ing. Vladimíra Musila. Rada požaduje doložení další 

nabídky na provedení inženýrské činnosti pro stavby komunikací. Ta 

dorazila, práce provede Ing. Musil. 

Návrh smlouvy. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o 

připojení na napěťové hladině NN od spol. PRE distribuce, a.s.. 

Nabídka na úpravu telefonní ústředny. Rada nabídku projednala a požaduje 

prověření technického řešení od spol. LaMa Operations. 

Předávací protokol MHMP OSVM. Rada souhlasí s podpisem protokolu č. 

PP/21/08/257/2013 o převodu hmotného majetku získaného investiční 

výstavbou včetně předání a převzetí a následného předání do správy. 

Návrh odpisového plánu. Rada po projednání schválila odpisový plán MČ 

Praha-Ďáblice na rok 2014. 

Návrh odpisového plánu. Rada po projednání schválila odpisový plán pro 

příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ. 
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Žádost o dispoziční právo. Rada po projednání schválila, aby starosta podal 

oficiální žádost o dispoziční právo k bytu č. 19, Osinalická 901, Praha – 

Ďáblice, řediteli odboru evidence, správy a využití majetku MHMP, který 

bude přidělen panu Radku Tarčákovi. 

Jmenování školské rady. Rada stanovila počet členů školské rady na 6; vzala 

na vědomí zprávu ředitelky ZŠ o výsledcích voleb zástupců nezletilých žáků 

a pedagogických pracovníků; jmenovala 

členy školské rady (zástupce zřizovatele): Mgr. Pavlína Hrdličková, Mgr. 

Simona Dačeva. 

Kritéria přijímání dětí. Rada byla seznámena a vzala na vědomí kritéria 

přijímání dětí k předškolnímu zařízení do MŠ Kučerové 532 dle Směrnice č. 

7/2014. 

Cenová nabídka. Rada po projednání souhlasí s cenovou nabídkou na 

inženýrskou činnost pro stavbu „Obecní dům Ďáblice“ ve výši 60.000 Kč + 

DPH + správní poplatky. 

Informace radních: 

- A.LT, architekti v.o.s. - p. Lacko předal PD pro stavební povolení „Obecní 

dům Ďáblice“;  

- TRZAM – rozpočet na výměnu dveří v bytě pí Růžičkové - rada projednala 

nabídku a požaduje posouzení technického řešení stávajících dveří; 

- cenová nabídka na nový žlab a svod pro márnici na Ďáblickém hřbitově - 

Rada nabídku projednala a požaduje předložení ještě jedné cenové 

nabídky;  

- kapacita tříd ZŠ – přístavba školy - informace starosty o pokračování 

projektových prací a žádost o schválení společného vyjádření starostů MČ 

Praha-Ďáblice a Březiněves: Pan starosta podal informaci o stavu 

projednávání a projektových prací přístavby školy Ateliérem K2; o 

konzultacích ve věci rušení spádové oblasti ZŠ pro Březiněves; o 

připraveném společném vyjádření starostů Ďáblic a Březiněvsi k aktuální 

situaci přijímání dětí do prvních tříd ZŠ v naší MČ - Rada tyto informace 

vzala na vědomí a současně souhlasí s obsahem společného vyjádření 

starostů Ďáblic a Březiněvsi.   

- souhlas s umístěním informačního panelu MC Sovička - pan starosta 

informoval o žádosti MC na přechodnou dobu cca 1 měsíce využít plot OD k 
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umístění informačně propagačního sdělení o výuce angličtiny pro děti - 

Rada s umístěním souhlasí. 

88. jednání dne 3. 3. 2014 

Demografická studie. Pan starosta seznámil radu s návrhem opatření a 

příprav potřebných k žádosti MČ o investiční dotace Prahy na přístavbu ZŠ. 

V návaznosti na jednání s MČ Praha-Březiněves získal výhodnější nabídku. 

Rada pověřila starostu objednáním demografické studie u odborného 

pracoviště RNDr. Tomáš Fiala, CSc. za celkovou cenu ve výši max. 20 000 Kč. 

Výsledky výběrového řízení. Rada po projednání vzala na vědomí výsledky 

2. výběrového řízení „Rekonstrukce cesty ke hvězdárně“ a pověřila starostu 

podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou HES STAVEBNÍ s.r.o., ve výši 310 

579 Kč bez DPH. (1. výběrové řízení rada zrušila z důvodu podání pouze 

jedné platné nabídky ve výši cca 0,5 mil. Kč.) 

Návrh dohody. Paní zástupkyně informovala o jednání stavební komise o 

návrhu dohody mezi MČ Praha-Ďáblice a Richardem Bílým. Rada se 

rozhodla dohodu odložit, neboť v mezidobí nastaly skutečnosti, které tuto 

dohodu činí bezpředmětnou. 

Návrh sociální komise. Rada jmenovala novou členkou Sociální komise pí 

Janu Uchytilovou. 

Zpráva hlavní inventarizační komise. Rada souhlasí se zprávou hlavní 

inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha-Ďáblice k 

31. 12. 2013; s vyřazením movitých předmětů v souladu s písemnými 

protokoly ústřední likvidační komise ÚMČ; v návaznosti na to se způsobem 

vypořádání movitých věcí (dle schválení ULK), uvedeném pro příslušná 

inventarizační místa. 

Žádost OS LUNGTA. Rada se připojuje k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“ a 10. 3. 2014 vyvěsí vlajku.   

Informace A.LT ARCHITEKTI v.o.s. Ing. arch. P. Lacko informoval o stavu 

projektu „Obecní dům Ďáblice“ a zároveň radě předal k projektu 

„Akustickou studii“. 

Návrh programu. Rada souhlasí s návrhem programu 17. VZ ZMČ dne 19. 3. 

2014. 
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Návrh dopravních opatření. Na základě souhlasných stanovisek Policie ČR, 

TSK Praha a Odboru dopravy Prahy 8 rada souhlasí s objednáním projektu 

na stavební práh ul. Hřenská, včetně odvodnění, a to dle cenové nabídky 

PRO CONSULT s.r.o. v částce 36 300 Kč. 

Žádost SDH Ďáblice. Rada projednala žádost o úpravu dopravního značení v 

okolí hasičské zbrojnice (postoupí ji odboru dopravy Praha 8 k vyjádření) a 

úpravu povrchu dvora hasičské zbrojnice (je nutné prověřit). 

Předání projektové dokumentace.  Ing. arch. Václav Škarda radě předal 

projektovou dokumentaci „Dostavba ZŠ Praha - Ďáblice“ a „Nové 

uspořádání a 3. dostavba ZŠ Praha - Ďáblice“. Zároveň poskytl informace k 

této dokumentaci (studie, dokumentace pro územní řízení). 

Žádost o prominutí dluhu. Rada projednala žádost pí Houdkové o prominutí 

dluhu dle splátkového kalendáře. Možnost prominutí je nutné nejdříve 

prověřit s AK Balcar. 

Návrh na zahájení výběrového řízení. Rada po projednání požaduje úpravu 

zadávacích podmínek pro VŘ – veřejná zeleň. 

Návrh rozpočtového výhledu. Rada po projednání souhlasí s návrhem 

rozpočtového výhledu na období 2015 – 2019 a pověřuje předsedu FV 

předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení na březnovém zasedání. 

Informace radních: 

- pan starosta společně s ing. arch. Petrem Hlaváčkem informovali o stavu 

projektu Etapa I. náměstí a o možnosti získání grantu na tento projekt;  

- pan starosta informoval o zprávě České školní inspekce „Protokol o 

kontrole, inspekční zpráva ZŠ a MŠ U Parkánu 17, Praha 8 – Ďáblice“ 

- o dvou projektech z evropských fondů 

89. jednání dne 17. 3. 2014 

Zpráva o výběrovém řízení. Rada byla seznámena s podklady a souhlasí s 

doporučením výběrové komise a výběrem pana starosty jmenovat do 

funkce tajemníka ÚMČ Praha-Ďáblice JUDr. Miroslava Šimůnka. 

Dodatek č. 1. Rada po projednání souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke 

smlouvě mezi MČ Praha-Ďáblice a obcí Hovorčovice o spolupráci při 

zabezpečování požární ochrany ze dne 30. 5. 2012. 
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Smlouva o dílo. Rada po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 

mezi MČ Praha-Ďáblice a Gabčo-Gabčová - stavební sdružení podnikatelů 

na provedení stavebních prací na objektu Ďáblická 66/79 – zateplení jižního 

štítu včetně fasády a povrchové úpravy objektu. 

Návrh odměn. Rada souhlasila s návrhem výše odměn neuvolněným 

zastupitelům a ukládá starostovi předložit tento bod na nejbližším zasedání 

zastupitelstva. 

Petice občanů. Občané poukazují na postupnou devastaci dětského a 

malého sportovního hřiště a parku poblíž bytového domu U Prefy 771, kde 

se dle jejich informací schází zejména mládež ve večerních a nočních 

hodinách. Paní zástupkyně informovala radu, že požádala Polici ČR o 

provádění kontrol na dětských hřištích služební hlídkou policie, dále 

požádala strážníky Městské policie, aby i oni prováděli v době své služby 

kontroly na dětských hřištích a kontroly nad dodržováním provozního řádu, 

který správci hřišť umístili znovu na všechna dětská hřiště. Správci hřišť byli 

požádáni, aby pečlivě prováděli kontroly na dětských hřištích a jejich úklid. 

Paní zástupkyně bude o těchto krocích písemně informovat autory petice. 

Žádost o prodloužení smlouvy. Rada projednala prodloužení nájemní 

smlouvy bytu paní Šárky Musilové a souhlasí s jejím prodloužením do 31. 

12. 2014. 

Žádost o prodloužení smlouvy. Rada souhlasí s prodloužením nájemní 

smlouvy bytu paní Martiny Abbou do 30. 6. 2014. 

Žádost o schválení splátkového kalendáře. Rada žádá paní Lomozovou o 

předložení návrhu splátkového kalendáře paní Jany Kacovské na dluh 

nájemného z bytu. 

Žádost o zařazení do evidence. Rada souhlasí se zařazením žádosti pana 

Jaroslava Cuce do evidence žadatelů o obecní byt. 

Projednání návrhu sociální komise. Rada se seznámila se šetřením sociální 

komise a po projednání souhlasí s přidělením uvolněného bytu U Parkánu 

18 paní L. Maršíkové. Současně rada žádá o předložení soupisu potřebných 

oprav v uvedeném bytě, a aby byly zajištěny všechny opravy a nabídky na 

tyto opravy. 

Projednání návrhu sociální komise. Rada souhlasí se zařazením paní I. 

Spišákové do evidence žadatelů o obecní byt a po projednání souhlasí s 

přidělením bytu v ul. Kučerové 532/26 v objektu MŠ. Rada navrhuje 
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ukončení nájemní smlouvy s paní Bc. Lessy (dle podmínek nájemní smlouvy) 

a zároveň přidělení tohoto bytu paní Spišákové, a to smlouvou na dobu 

určitou, na 6 měsíců. 

Žádost o vrácení přeplatku. Rada souhlasí s výplatou přeplatku za odvoz 

komunálního odpadu za 2. pol. 2013 Renáty Ondráčkové. 

Operační program Praha - konkurenceschopnost. Rada souhlasí s 

předložením projektové žádosti Revitalizace centra v Ďáblicích s celkovým 

rozpočtem 7.638.508 Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání 

projektových žádostí i s poskytnutím 7,5% podílu způsobilých výdajů 

projektu z rozpočtu MČ, tj. 572.888 Kč vč. DPH; Rada souhlasí s 

předložením projektové žádosti Revitalizace území u hvězdárny s celkovým 

rozpočtem 11.133.168 Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání 

projektových žádostí i s poskytnutím 7,5% podílu způsobilých výdajů 

projektu z rozpočtu MČ, tj. 834.988 Kč. V obou případech i s financováním 

nezpůsobilých výdajů projektů z prostředků MČ; s podáním projektových 

žádostí v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v 

Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost. Ukládá starostovi 

předložit na nejbližším ZMČ k projednání a schválení usnesení ZMČ ve znění 

dle Projektové příručky - příloha S, které je nezbytnou součástí 

připravovaných projektových žádostí. 

Kemp veselé míče. Rada souhlasí s partnerstvím v roce 2014 na akci „Kemp 

veselé míče“. 

Přístavba školy – vyhodnocení příležitostí a možností MČ při řešení 

nedostatku tříd ZŠ. 

Výchozí situace: 

- současná situace (obdobná ve všech okrajových částech Prahy) je 

odrazem mnohaletého nedostatku investičních prostředků Prahy do 

kapacit školských zařízení na území hl. m. Prahy; 

- rada MČ nepřevzala žádné řešení, ani přípravné práce související s 

kapacitními problémy ďáblické školky a školy, rozhodnutí ZMČ z roku 2008 

o zrušení „spádovosti“ Březiněvsi nebylo realizováno; 

- operativním opatřením i koncepčnímu řešení je nyní zapotřebí se věnovat 

současně; 
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- 1. školní rok volebního období – zrušení „spádovosti“ Březiněvsi, řešení 

kapacit MŠ, zřízení miniškolky pro děti, které nemohly být přijaty do MŠ, 

využití vnitřních prostorových rezerv ZŠ; 

- 2. školní rok v.o. - rozšíření kapacit ZŠ přestavbou pavilonu MŠ, využití 

vnitřních prostorových rezerv ZŠ; 

- 3. školní rok v.o. - obnova jednání o školských obvodech (spádovost), 

projektové a další organ.práce spojené s přípravou přístavby, prověřování 

krátkodobých opatření;   

V současnosti dostupná opatření (společné projednání rady a vedení ZŠ a 

MŠ k proveditelnosti a vhodnosti): 

- mimo budovu školy lze z organizačních důvodů umístit pouze žáky 

druhých tříd, max. v počtu 3 tříd; 

- hasičská zbrojnice – přechodná úprava pro výuku dětí 2. tříd: z pohledu 

školy i RMČ možné a dosažitelné nouzové řešení; 

- přístavba školy a navazující stavební úpravy dispozic současné budovy pro 

získání dalších výukových prostor: je nutností, vítána všemi zúčastněnými, 

kompletní přístavba školy a změny dispozic stávající školy znamená 

maximální a konečné využití reálného objemu budov, které lze v lokalitě 

umístit - kvalifikovaný odhad zní, že tato opatření mohou dlouhodobě 

vyřešit nedostatek tříd školy (není zřejmé, zda se podaří obnovit odborné 

učebny zabrané pro potřebu nových kmenových tříd); 

- aktualizace vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech (spádovost 

Březiněvsi): na přechodnou dobu je nutností, vyhláška nenapomáhá/neřeší 

podstatu problému, nezmírňuje ponižující situace (viz např. losování) na 

straně rodičů a dětí obou MČ, neřeší nespravedlnosti v dotačních vztazích 

MČ -  úprava vyhlášky prošla všeobecným souhlasem; 

- Obecní dům: sál v Obecním domě a další prostory nebudou dále 

prověřovány pro nevyhovující hygienické podmínky a dispoziční 

uspořádání; 

- snižování kapacity MŠ s cílem snižovat následnou poptávku a snahu 

školkových dětí pokračovat i ve školní docházce v Ďáblicích: MŠ jako státní 

předškolní zařízení musí naplnit ministerstvem školství schválenou resp. 

stanovenou kapacitu do své maximální kapacity, která je zcela naplněna. 

Omezením kapacity mateřské školy nelze předpokládat snížení zájmu o 
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přijetí dětí do školy a současně by se zvyšovalo riziko, že do mateřské školy 

nebudou přijati všichni zájemci z Ďáblic. 

Nabídka IRIS Španihel s.r.o. Rada souhlasí s nabídkou na akci „Jednorázová 

zálivka a kompletní péče vysázených stromů na území MČ Ďáblice“ 

(nabídka zálivky a drobné odborné péče o nově vysázených 21 stromů v 

ceně 1931 Kč). 

Akce „pálení čarodějnic“. Rada souhlasí s akcí „pálení čarodějnic“, která 

bude realizována ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Ďáblice na 

části pozemků parc. č. 1230 a parc. č. 1231 k.ú. Ďáblice (v oblasti „lágru“) v 

ul. Kučerové. 

90. jednání dne 31. 3. 2014 

Rozpočtové opatření. Rada po projednání schválila návrh rozpočtového 

opatření č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2014 v objemu zvýšení příjmů o 220.800 

Kč a výdajů o 220.800 Kč na základě změny dotačních vztahů. 

Žádost o jednorázový pronájem. Rada souhlasí s jednorázovým pronájmem 

obecního domu pí Věře Čajkové a požaduje úhradu 605 Kč. 

Příkazní smlouvy. Rada po projednání souhlasí s uzavřením Příkazních smluv 

mezi TNT Consulting, s.r.o. a MČ Praha-Ďáblice:„Revitalizace centra v 

Ďáblicích“ a „Revitalizace území u hvězdárny“. 

Žádost o rozšíření parkovacích míst. Rada jednohlasně nesouhlasí s 

návrhem ing. Daniely Linhartové na rozšíření parkovacích míst v ulici 

Květnová. 

Žádost SDH Ďáblice. Rada jednohlasně souhlasí s pořádáním oslav „Pálení 

čarodějnic“ SDH Ďáblice. 

Žádost o dodatečné povolení. Rada bere na vědomí úpravu podlah v bytě č. 

6, Legionářů 88/51, které byly předělány bez předchozího souhlasu a 

provedeny bez technické kontroly vlastníka objektu. Rada nepřebírá 

odpovědnost za technickou kvalitu a provedení této úpravy.  

Zpráva o výběrovém řízení. Rada po projednání zrušila výběrové řízení na 

akci „Organizace dopravy u základní školy“. 

Žádost o snížení nájemného. Rada projednala žádost paní Polanské a 

schválila snížení nájemného o 50 % na období od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2014. 
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Návrhy oprav v bytových domech. Ing. Dytrych radu seznámil s 

předloženou prací ohledně návrhu oprav v bytových domech, informoval o 

přednostní nutnosti opravit kanalizaci v domě Ďáblická 66/79 a na stejné 

adrese v bytě p. Kučery opravit hlavní rozvod plynového potrubí. 

Vyjádření k zápisu. Rada po projednání souhlasí s vyjádřením rady ke zprávě 

Kontrolního výboru ze dne 11. 3. 2014 a pověřuje pana starostu odesláním 

písemného vyjádření všem zastupitelům.  

Informace radních: 

- Termíny přistavování kontejnerů: Paní zástupkyně seznámila radní s 

termíny velkoobjemových kontejnerů v r. 2014 – 12.4. a 13.4., 14.6. a 15.6., 

18.10. a 19.10., 22.11. a 23.11. Rada po projednání souhlasí s navrženými 

termíny, žádá spol. .A.S.A. o projednání možnosti přistavení kontejnerů v 

navrhovaných termínech  a o zaslání  konkrétních  podmínek přistavování 

velkoobjemových kontejnerů, včetně ceny za kontejner. 

- Cenová nabídka odstranění stromů i pařezů: Rada po projednání žádá o 

dodání další cenové nabídky na uvedené práce. 

91. jednání dne 14. 4. 2014  

Žádost o povolení soukromé akce. Rada uvedený bod řešila před konáním 

akce korespondenčně, neboť žádost byla doručena na úřad čtyři dny před 

akcí. Akce byla odsouhlasena s podmínkami, žadatelka (pí Miháliková) byla 

informována o povolení akce, poté byla provedena kontrola pozemku – vše 

proběhlo v pořádku, podmínky byly splněny. 

Žádost MHMP. Rada požádala Finanční odbor o prověření a vyřízení žádosti 

MHMP Odboru evidence, správy a využití majetku o vydání potvrzení  na 

určení vlastnictví pozemků p.č. 331/3, 374/1 , 458/2, 1098/7 k.ú. Ďáblice. 

Poskytnutí daru. Rada po projednání souhlasí s poskytnutím finančního 

daru ve výši 10 000 Kč základní organizaci Českého svazu ochránců přírody. 

Poskytnutí daru. Rada po projednání souhlasí s poskytnutím finančního 

daru 3 000 Kč paní M. Štemberové za pomoc při přípravě inventarizace 

majetku MČ Praha-Ďáblice. 
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Realizace stavby. Rada po projednání souhlasí s cenovou nabídkou víceprací 

stavby Rekonstrukce cesty ke hvězdárně prováděnou společností HES 

stavební s.r.o. ve výši 27 325 Kč. 

Přistavování kontejneru na bioodpad. Rada po projednání rozhodla, že 

kontejnery na bioodpad v roce 2014 budou přistaveny pouze v sobotu ode 

dne 26. 4. 2014 do odvolání, a to od 8 do 18 hodin. 

Úprava záhonu u kaple. Rada korespondenčně odsouhlasila úpravu záhonu 

u kaple dle předložené cenové nabídky Lesy Praha – okrasná školka Ďáblice 

ve výši 15 416 Kč. 

Nové výběrové řízení. Rada žádá o vypsání nového výběrového řízení na 

obsazení pracovního místa tajemníka, neboť původně komisí vybraný 

uchazeč do zaměstnání nenastoupil a další kandidáti nebyli komisí 

doporučeni. 

92. jednání dne 28. 4. 2014 

Termín nejbližšího veřejného zasedání ZMČ. Rada po diskuzi stanovila 

termín příštího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice na 4. 6. 2014. 

Žádost pana Karla Spišáka. Rada požaduje doplnění nevyplněných údajů 

žádosti o zařazení do seznamu uchazečů o obecní byt. 

Cenová nabídka. Rada po projednání souhlasí s cenovou nabídkou na 

výměnu 2 plynových kotlů a práce s tím související v SK Ďáblice od firmy 

Plynoservis Jílek s.r.o. ve výši 62 412 Kč. 

Návrh smlouvy. Rada po projednání schválila návrh smlouvy o poskytování 

e-learningu se společností CRDR spol. s r.o. na proškolení brigádníků 

obsluhujících štěpkovač. 

Návrh smlouvy. Rada po projednání schválila návrh smlouvy o nájmu 

pozemku paní Monice Růžičkové na dobu určitou od 29. 4. 2014 od 12.00 

hod. – do 2. 5. do 12.00 hod. 

Rekonstrukce komunikace Hřenská. Paní zástupkyně informovala o tom, že 

v letních měsících bude probíhat rekonstrukce komunikace Hřenská. V 

rámci připravované projektové dokumentace, kterou připravuje TSK Praha, 

MČ požádá o zařazení našeho připravovaného projektu stavby zvýšeného 

prahu na křižovatce ulic Hřenská a Květnová do této plánované akce. 
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Opravy příjezdových komunikací a parkovacích míst u bytových domů MČ: 

a) Legionářů 88 - rada po projednání a po předchozích upozorněních 

konstatovala  havarijní stav u příjezdové komunikace a přístupu do domu 

č.p. 88. Ing. Dytrych připraví konkrétní návrh řešení chodníku a 3 

parkovacích stání. 

b) Ďáblická 161 (parkovací stání ve dvoře domu)  - rada po místním šetření 

konstatuje, že hromadná žádost rezidentů č.161 je logický a opodstatněný 

požadavek. Ing. Dytrych navrhne možnost rozšíření parkovací plochy ve 

dvoře.  

Centrum – etapa I. „Zázemí Ďáblického parku“. Pan starosta informoval o 

stavu projektových prací na vlastní stavbě budovy i parkových úprav. Další 

postup bude připraven k projednání na příštím jednání RMČ. 

Operační program Praha – konkurenceschopnost. Pan starosta informoval, 

že dva projekty revitalizace území Ďáblic byly úspěšně dokončeny a řádně v 

termínu podány. Díky této akci máme již zcela úplnou představu o podobě 

celého parku Centra I. 

93. jednání dne 12. 5. 2014 

Schválení účetní uzávěrky. Rada po projednání schválila účetní závěrku MČ 

Praha-Ďáblice za rok 2013. 

Schválení účetní uzávěrky.  Rada po projednání schválila účetní závěrku 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ U Parkánu 17 za rok 2013. 

Schválení tvorby Fondu rezerv a rozvoje. Rada po projednání souhlasí s 

návrhem Statutu Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha-Ďáblice a pověřila 

předsedu FV předložit návrh ke schválení Zastupitelstvu na nejbližším ZMČ. 

Žádost o pronájem plochy. Rada s ohledem na bezproblémový průběh 

letošní pouti na akci „Pálení čarodějnic“ souhlasí s žádostí paní Moniky 

Růžičkové o umístění atrakcí a pronájem plochy na výše uvedenou akci v 

roce 2015. 

Žádost o vydání rozhodnutí. Rada souhlasí s žádostí spol. IMONT M+M s.r.o. 

s využitím pozemku k natáčení v rozsahu předložené žádosti. 
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Žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Rada po projednání schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt ul. Ďáblická 161 paní Oksaně 

Baniceanu za stejných podmínek na dobu od 1. 6. 2014 – 31. 5. 2015. 

Žádost o souhlas vlastníka dotčených pozemků v ul. Hřenská. Rada souhlasí 

s žádostí o provedení souvislé opravy komunikace Hřenská. 

Zvýšení kapacity tříd školy – projekt přístavby. Ing. Růžička a Ing. Dvořák 

informovali o práci pracovní skupiny. Rada bere na vědomí zprávu o účelu 

čerpání dotace na projektové a průzkumné práce. 

Prezentace demografické studie Ďáblice. Pan Fiala seznámil přítomné s 

pracovní verzí demografické studie Ďáblice. 

Žádost o povolení. Rada souhlasí s žádostí České televize o využití pozemku 

k natáčení v rozsahu předložené žádosti. 

Provoz biokontejneru. Radní Janek informoval o průběhu provozu 

biokontejneru: Od 26. 4. 2014,  

kdy ho již obsluhovali brigádníci a byl prvně použit štěpkovač, byl zaplněn 

místo až čtyř kontejnerů jen jeden o váze 1,6 t. Vyhodnocení květnového 

provozu bude provedeno začátkem června. 

94. jednání dne 19. 5. 2014 

Integrace dopravy na trase Neratovice, Mělník, Ládví. Paní zástupkyně 

informovala o jednání se zástupci Ropid a.s., kteří informovali o změnách ve 

veřejné dopravě, které se budou týkat naší městské části. Jedná se o 

posílení autobusových linek 3xx a změně jejich trasy v rámci integrované 

dopravy, dále o pozměněném trasování linky 103 a s tím související změny 

jízdních řádů od 1. 8. 2014. Rada s navrženým řešením souhlasí a trvá na 

zrušení konečné autobusu č. 103 v Chřibské ulici. 

Dle návrhu spol. Ropid a.s. dojde k úpravám trasy linky 103 s tím, že trasa 

bude vedena jedním spojem jako okružní a 2. trasa bude ukončena v 

Březiněvsi. MČ požaduje, aby krátká varianta linky 103 byla polookružní a 

opustila by se stávající konečná v ulici Chřibská a aby obě varianty linky 

měly stejné označení, a sice jako linka 103 z důvodu lepší přehlednosti. 

Schválení směrnice. Rada po projednání schválila směrnici č. 01-03/2014 

Zásady pro nakládání s pohledávkami – tvorbu a čerpání opravných položek 
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pro MČ Praha-Ďáblice. Tato směrnice nahrazuje předchozí znění Směrnice 

č. 01-02/2011 v plném rozsahu. 

Schválení směrnice o inventarizaci. Rada po projednání schválila směrnici č. 

04-01/2014 – Organizační směrnice pro provádění inventarizace majetku 

MČ Praha-Ďáblice. Tato směrnice nahrazuje předchozí znění Směrnice č. 

04/2003 v plném rozsahu. 

Schválení směrnice o hospodaření s majetkem. Rada po projednání 

schválila směrnici č. 03-01/2014 – Zásady pro hospodaření s majetkem MČ 

Praha-Ďáblice. Tato směrnice nahrazuje předchozí znění Směrnice č. 

03/2003 v plném rozsahu. 

Žádost AK. Rada po projednání pověřila pana starostu předložil žádost 

spolupracující advokátní kanceláře Trnka a Trnková  o uznání vydržení 

vlastnického práva k nemovitosti a vydání souhlasného prohlášení k 

pozemku parc.č. 18/2 v k.ú. Ďáblice ke schválení ZMČ. 

Stanovisko MČ. Rada souhlasí s předloženým návrhem stanoviska MČ 

Praha-Ďáblice k územnímu řízení stavby „Nové Ďáblice III – dělení pozemků 

a infrastruktura“ a pověřuje paní zástupkyni předat nesouhlasné stanovisko 

Odboru výstavby Prahy 8. 

Návrh na vyřazení majetku. Rada po projednání schválila vyřazení majetku 

cist. stříkačky CAS 32-Tatra T148 z inventury SDH Ďáblice. 

Projednání zápisu. RMČ po projednání souhlasí se stanovisky komise 

výstavby a investic z 5. 5. 2014 k následujícím akcím: 

-  „Předávací protokol číslo PP/21/08/304/2013 na stavbu TV Ďáblice– 

Odvodnění hasičské zbrojnice“. Komise doporučuje odmítnout darování 

této stavby do vlastnictví a péče MČ, neboť se jedná o dešťovou kanalizaci, 

sloužící k odvodnění celé velké oblasti západních Ďáblic a odvodnění HZ je 

pouze malou, koncovou přípojkou tohoto systému. Jedná se tedy nikoliv o 

přípojku, ale o řad, který by měl být v majetku HMP a v péči PVK. 

- „Nákupní středisko Praha Březiněves – Ďáblice“ - stanovisko pro stavební 

řízení. Komise doporučuje vydat souhlasné stanovisko se stavbou. 

- Bytový dům na pozemku p.č. 90 v k.ú. Ďáblice - žádost stavebníka o vydání 

souhlasu pro územní řízení stavby navržené podle projektové dokumentace 

upravené v srpnu 2013. K současné žádosti je přiložena projektová 

dokumentace a na základě jejího prostudování komise výstavby nesouhlasí 

se stavbou v navržené podobě. Komise doporučuje objekt snížit o jedno 
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podlaží a architektonicky opticky zjemnit návaznosti na okolní zástavbu 

stejně, jako by stavba byla součástí památkové zóny, kterou výrazně ovlivní. 

KVI dále požaduje doložení souladu stavby s ÚP, zejména pak se 

stanovenými koeficienty zastavěnosti s ohledem na okolní zástavbu. 

- Návrh na změnu ÚP pro parc. č. 1717/1 a 1717/3 – sídlo firmy FOSPOL 

spol. s r.o. v ul. Na pramenech 210/6. Komise konstatuje, že předmětný 

pozemek se nachází uprostřed rozsáhlé plochy, určené územním plánem 

jako zeleň a není tedy žádoucí zde vytvářet výjimku. Navíc objekt samotný 

byl stavěn jako dočasný, čemuž odpovídá i jeho vzhled a stav. Žádoucí by 

bylo uvést pozemek do původního stavu. Komise se změnou určení 

nesouhlasí.  

Schválení ZÚ. Rada po projednání souhlasí s předloženým návrhem 

Závěrečného účtu MČ Praha-Ďáblice za rok 2013 a doporučuje 

zastupitelstvu schválit ho „bez výhrad“. 

Doplnění redakční rady. Rada po projednání jmenovala pana Martina 

Loneka novým členem redakční rady Ďáblického zpravodaje. 

Výběrové řízení. Rada po projednání a na základě vydané dokumentace k 

územnímu řízení ze dne 25. 2. 2014 souhlasí se záměrem na vyhlášení 

výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení, provedení stavby a výběr zhotovitele včetně výkazu výměr a 

kontrolního rozpočtu stavby „Dostavba Základní školy Praha-Ďáblice“. 

Dále po projednání souhlasí s nabídkou na zpracování propočtu stavby 

„Dostavba základní školy Praha – Ďáblice“ od firmy Atom project s.r.o. 

Na základě požadavku stavebního úřadu Prahy 8 MČ Praha-Ďáblice sděluje, 

že se stavbou „Stavební úpravy a organizace dopravy příjezdové 

komunikace k ZŠ U Parkánu, Praha 8, Ďáblice“, na kterou bylo vydáno 

rozhodnutí - stavební povolení, nebylo započato a od provedení svého 

záměru upouští. 

Výpověď smlouvy. Rada po projednání pověřila starostu ukončením 

smlouvy o poskytování právní pomoci ze dne 1. 4. 2013 se Společnou 

advokátní kanceláří Balcar, Hrouzek, Veselý, Pavelka, Zelenková. 

Rozpočtové opatření č. 2. Rada po projednání souhlasila s návrhem 

rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu MČ na rok 2014 a pověřila předsedu 

FV předložit tento návrh ke schválení na nejbližším zasedání ZMČ. 

 



104 

 

95. jednání dne 26. 5. 2014 

Žádost ZO Ďáblice. Rada po projednání schválila poskytnutí finančního daru 

ve výši 10 000 Kč ZO ČSCHDZ Ďáblice na podporu její činnosti: pořádání 

místní výstavy králíků, holubů a drůbeže ve dnech 19. – 21. 9. 2014. 

Žádost o příspěvek. Rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši 4000 

Kč pí Beranové jako příspěvek na léčebně rehabilitační pobyt v přírodě pro 

dceru J.Beranovou. 

Žádost o vydání stanoviska k věcnému břemenu. Rada na základě žádosti pí 

J.Buchalové souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na 

pozemek PK 459, pro umístění stavby plynárenského zařízení STL 

plynovodní přípojky pro Pražskou plynárenskou Distribuci a.s. 

Zápis z jednání s p. J.Pášou. Rada po projednání rozhodla vyhlásit záměr na 

odkup pozemku parc. č. 273/2 v k.ú. Ďáblice. 

Zajištění přístupu ke komínu. Radě byla předložena cenová nabídka na 

výměnu střešního okna ve výši 22 425 Kč a cenová nabídka na výměnu 

jističe ve výši 10 100 Kč v bytovém domě U Parkánu 18. Rada rozhodla 

objednat práce. 

Dokoupení cvičebních strojů. Rada po projednání souhlasí s nákupem stroje 

CX-11 Protahovací zařízení a stroje CX-27 veslování včetně montáže a 

instalace dle cenové nabídky firmy COLMEX s.r.o. v celkové částce 69 971 

Kč do venkovní posilovny. 

Žádost o stanovisko. Rada dává souhlasné stanovisko k vydání územního 

souhlasu "UMT Ďáblice - venkovní osvětlení fotbalového hřiště“. 

Žádost o povolení pořádání akce. Rada souhlasí s žádostí počítačového 

klubu Kapsa na pořádání akce „9. ročník šifrovací soutěže Technoplaneta“ v 

zeleni ve správě MČ Praha-Ďáblice dne 5. 6. 2014. 

Nákup informační vitríny. Rada rozhodla zakoupit pro obec dvě vitríny (do 

ul. Květnová a na hřiště U Holců) dle finančních možností, které budou 

prověřeny. 

Informace p. starosty o povodních v Ďáblicích: o průběhu povodní v pátek 

23. 5. a o škodách povodněmi způsobených i o žádosti p. Prokešové o 

řešení situace Mratínského potoka. Rada byla seznámena s fotografiemi, 

které k situaci poskytla sl. Štičková. Rada rozhodla o svolání jednání s 

Povodím Labe, správcem potoka. 
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Informace p. Janka: dne 30. 5. 2014 proběhlo jednání se zástupcem Povodí 

Labe p. Mouchou, který přislíbil do 14 dní posekání trávy podél koryta 

Mratínského potoka a do týdne pročištění potoka za retenční nádrží. Vodní 

stavbu pod Cínoveckou, jelikož není předána, nevyčistí. Tato stavba je po 

stránce bleskových povodní velmi důležitá a je jí potřeba pravidelně 

kontrolovat z hlediska zanesení nečistotami. Z tohoto důvodu p. Janek 

navrhl stavbu vyčistit a obnovit funkci stavidla na náklady MČ, tyto náklady 

požadovat po Hl. m. Praze, jakožto vlastníkovi stavby.  Zjistit, jakým 

způsobem předat stavbu tak, aby ji v budoucnu řádně spravovalo Povodí 

Labe. V úseku stavby dále nevyhovující žebříky doplnit o mobilní 

průmyslové schody, které by zároveň s kontrolou umožňovaly průchod 

chodců. 

96. jednání dne 26. 5. 2014 

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Rada po projednání souhlasí s 

prodloužení nájemní smlouvy na byt v obecním bytě v ul. Legionářů 88/51 

p. K.Batelkovi na dobu určitou od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 za stejných 

podmínek. 

Žádost o slevu z nájmu terasy. Rada po projednání souhlasí se snížením 

nájmu za pronájem terasy k bytu v ul. Ďáblická 339/14 p. T.Kužmovi o 

částku 2277,58 Kč. 

Stížnost p. Haleše na poškozování objektu. Rada souhlasí s odstraněním 

pásů křoví podél obvodové zdi budovy Kokořínská 2 (Ekocentrum) a 

požaduje provést kamerový průzkum kanalizace. Případná další opatření 

budou následovat po provedení kontroly. 

Reklamace MŠ. Ing Dvořák informoval o průběhu reklamačního řízení 

týkajícího se stavebních vad a poruch zjištěných na růžovém pavilonu MŠ a 

o průběhu jednání se zhotovitelem a projektantem. Jednání probíhají ve 

spolupráci s advokátní kanceláří Dohnal & Bernard, s.r.o. Radě byl 

předložen návrh dohody o narovnání se zhotovitelem (firmou Fanstav a.s.), 

rada souhlasí s uzavřením této dohody.     

Stížnost komise EU. Rada po projednání souhlasí s obsahem Stížnosti 

komise EU na porušení unijního práva. 
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Přidělení obecního bytu. Rada po projednání schválila přidělení obecního 

bytu (garsoniéry) v MŠ, Kučerové 532/26 pí I.Spišákové. 

Žádost o splátkový kalendář. Rada po projednání vypověděla na základě 

dlužné částky na nájemném nájemní smlouvu na obecní byt s pí J.Pechovou 

dle podmínek uvedených ve smlouvě. 

Jmenování členů. Rada po projednání jmenovala pí S.Dvořákovou, pí 

A.Mošničkovou a pí Z.Tomanovou členy Školské a kulturní komise. 

Žádost o výjimku v počtu žáků. Rada byla informována o počtu žáků 

přijatých do 1. ročníku ZŠ a zároveň souhlasí s udělením výjimky v počtu 

žáků v IX. třídě pro školní rok 2014/2015. 

Dostavba ZŠ – zajištění přístupu a příjezdu. Rada po projednání souhlasí s 

navrženým řešením úpravy projektu „Dostavba Základní školy Praha - 

Ďáblice“ pro zajištění dostatečného přístupu a příjezdu na pozemek parc. č. 

37/5 ze sousedního pozemku parc. č. 37/2 v k.ú. Ďáblice. 

97. mimořádné jednání dne 19. 6. 2014 

Údržba veřejné zeleně. Rada byla informována o oslovení a vyzvání 18 

firem k zaslání cenových nabídek na údržbu veřejné zeleně MČ Praha-

Ďáblice (od 1. 7. 2014 – do konce vegetačního období). CN zaslalo 6 firem, 

ze kterých byla vybrána nejnižší nabídka firmy Meribel s.r.o.. 

Stavební úpravy. Na základě doporučení hodnotící komise byla na st.úpravy 

před domem Legionářů 88/51 vybrána nabídka firmy DePa s.r.o. ve výši 193 

721 Kč. 

Vyhlášení výběrového řízení. Rada zahájila přípravy pro vyhlášení VŘ na 

zhotovitele stavby „Zázemí Ďáblického parku“ a rozdělila si jednotlivé úkoly 

pro vyhlášení veřejné zakázky velkého rozsahu. Jako první budou osloveny 

nejméně tři firmy pro podání CN na zorganizování VŘ na výběr zhotovitele.   

Žádost o využití obecního bytu. Rada po projednání schválila žádost 

ředitelky ZŠ přidělení obecního sociálního bytu (garsoniéra) v MŠ, Kučerové 

532/26 učitelce ZŠ pí Š.Ohlídalové, od 1. 8. 2014 – 30. 6. 2015. 

Žádost o souhlas. Rada na základě žádosti ředitelky ZŠ souhlasí s převzetím 

daru pro ZŠ – keramické pece v účetní hodnotě 1 Kč s tím, že do majetku ZŠ 

se zavede v zůstatkové ceně, popř. v ceně dle znaleckého posudku. 
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Rozpočtové opatření. Rada po projednání schválila rozpočtové opatření č. 3 

k rozpočtu MČ na rok 2014 v objemu zvýšení příjmů o 427 500 Kč a výdajů 

o 427 500 Kč na základě změny dotačních vztahů. 

Pokosení trávy. Pí zástupkyně informovala RMČ, že po doručení souhlasu 

jednotlivých vlastníků pozemku parc. č. 1232 v k.ú. Ďáblice (vlastníků MČ 

Praha-Ďáblice a soukromých vlastníků) bude objednáno pokosení trávy u 

pana Kmínka. 

Cenová nabídka. Rada vybrala nabídku na VDZ před hasičskou zbrojnicí 

firmy Marcel Podlipský – dopravní značení ve výši 8800 Kč. 

98. jednání dne 30. 6. 2014 

Žádost o prodloužení smlouvy. Rada schválila prodloužení nájemní smlouvy 

na obecní byt v ul. U Parkánu 18/9 pí M.Abbou na dobu od 1. 7. – 31. 12. 

2014. 

Žádost o opravu obecního majetku. Rada na základě žádosti pí Hůrkové 

souhlasí s opravou chodníku před domem č.p. 98/3 v ul. Kokořínská a 

požaduje udělat přehled nedostatků ostatních komunikací. 

Žádost o prodloužení smlouvy. Rada schválila prodloužení smlouvy na 

obecní byt v ul. Ďáblická 161/8 pí O.Baniceanu od 1. 6. 2015 – 31. 5. 2016. 

Žádost o projednání. Rada souhlasí s oddělením části  pozemku parc. č. 179 

k. ú. Ďáblice v ul. Na Terase a přijetím části odděleného pozemku o výměře 

18 m2 do vlastnictví obce na základě žádosti spol. RPS plus, s.r.o. Bude 

předloženo k projednání na zářijovém zasedání ZMČ. 

Žádost o souhlas s navýšením kapacity tříd. Rada na základě žádosti pí 

ředitelky souhlasí s navýšením kapacity tříd do MŠ Kučerové 532 na 28 žáků 

pro školní rok 2014/2015. 

Žádost o využití sálu. Rada souhlasí s využitím sálu v suterénu Obecního 

domu v rámci pořádání letních Campů pro děti, které organizuje TJ Ďáblice, 

v případě nepřízně počasí, a to v období od 7. 7. do 25. 7. 2014. 
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99. mimořádné jednání dne 7. 7. 2014 

Údržba veřejné zeleně od 1. 7. 2014. Rada po projednání schválila návrh 

Smlouvy o dílo - název akce: „Údržba zeleně v Městské části Praha-Ďáblice“ 

se společností Meribel s.r.o. 

100. mimořádné jednání dne 17. 7. 2014 

Hospodářský výsledek školy. Rada po projednání schválila hospodářský 

výsledek příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 8 – 

Ďáblice, U Parkánu 17 za rok 2013 a souhlasí s navrženým rozdělením HV. 

101. jednání dne 21. 7. 2014 

Žádost o vytvoření bytové jednotky. Rada projednala žádost TJ Ďáblice o 

byt pro správce areálu TJ Ďáblice a podává žádost o byt na MHMP. 

CN na výměnu kotle. Rada po projednání souhlasí s cenovou nabídkou 

firmy Plynoservis Jílek s.r.o. na výměnu plynového kotle v Obecním domě – 

ordinace MUDr. Benešové ve výši 43.698 Kč. 

Přidělení finančních darů občanským sdružením (podpoření činnosti 

aktivních občanských spolků a sdružení). Rada po projednání schválila 

- poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč Hudebnímu sdružení Ďáblík; 

- poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Rytířskému řádu Křižovníků s 

červenou hvězdou; 

- poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Náboženské obci CČSH 

v Ďáblicích; 

- poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč SDH Ďáblice; 

- poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Tenisovému oddílu TJ 

Ďáblice. 

Rozpočtové opatření č. 4. Rada schválila rozpočtové opatření č. 4 k 

rozpočtu MČ na rok 2014, v objemu zvýšení příjmů o 481.300 Kč a výdajů o 

481.300 Kč na základě změny dotačních vztahů. 



109 

 

Informace o zveřejnění výzvy MŠMT. Rada po projednání vzala na vědomí 

zprávu p. starosty Růžičky, že  

a) MŠMT vyhlásilo program „Rozvoj výukových kapacit mateřských a 

základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky“; 

b) hl. m. Praha podpoří úspěšné projekty, kterým bude přiznána dotace 

z MŠMT, poskytnutím účelových dotací až do výše 100 % dotace 

poskytnuté z MŠMT; 

Rada pověřila p. tajemníka podáním žádosti o dotaci v rámci programu 

„Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných 

územně samosprávnými celky“ a p. starostu podpisem žádosti o dotaci. 

Následky přívalového deště. Pan tajemník informoval o škodách 

způsobených přívalovým deštěm dne 8. 7. Rada vzala navrhovaná opatření 

na vědomí a podpořila jejich realizaci. 

Pronájem v Obecním domě. Rada schválila pronájem dolního sálu Obecního 

domu paní Věře Čajkové pro konání semináře zaměřeného na rétoriku 

slova. 

Přestupková komise. Rada jmenovala RNDr. Ing. Michala Trauriga novým 

členem přestupkové komise MČ Praha-Ďáblice. 

Návrh smlouvy. Rada po projednání schválila návrh smlouvy o zřízení 

věcného břemene na pozemcích parc. č. 194/21 a 194/38 v k.ú. Ďáblice s 

firmou PRE distribuce, a.s. 

Komunální volby – inzerce politických stran a hnutí v ĎZ. Rada na podporu 

otevřené a rovné politické soutěže a věcného dialogu o budoucím rozvoji 

Ďáblic schválila udělení výjimky v bodě č. 7 ze Zásad vydávání Ďáblického 

zpravodaje pro potřeby inzerce politických stran a hnutí v rámci kampaně 

pro volby do zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 10. - 11. 10. 2014 a 

stanovuje bezplatnou inzerci jejich volebních programů na ½ strany za 

podmínek dodržení zákona a slušnosti. 

Oprava šaten v areálu TJ Ďáblice. Rada rozhodla opravit sportovní šatny v 

areálu TJ Ďáblice a nařídila poptat u 3 firem cenovou nabídku na realizaci 

oprav. 
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102. jednání dne 11. 8. 2014 

Výsadba stromů. Rada schválila návrh Smlouvy o následné péči s 

neziskovou organizací Sázíme stromy, z. ú. (Vysazeno již bylo 23 stromů, 

další přibudou u fotbalového hřiště.)  

Nové osvětlení fotbalového hřiště. Rada po projednání schválila návrh 

Smlouvy o právu k provedení stavby „UMT Ďáblice – venkovní osvětlení 

fotbalového hřiště, TJ Ďáblice“ s TJ Ďáblice. 

Investiční plán Ďáblic pro rok 2015. Rada souhlasí s podáním Investičních 

požadavků z rozpočtu MHMP pro rok 2015, které zpracoval a předložil p. 

starosta Růžička. 

Stížnost občana. Rada předala Úřadu MČ k prověření stížnost občana Ďáblic 

k provozu restaurace Battistova cihelna. 

Stížnost občana.  Rada projednala stížnost občana Ďáblic k nepořádku v 

okolí parku a hřiště U Prefy a stanovila nápravná opatření. 

Podnět k přezkumu stanoviska. Rada po projednání souhlasí s obsahem 

Podnětu k zahájení přezkumného řízení - stanovisko vydaného v procesu 

posouzení vlivů na životní prostředí na záměr „Paralelní RWY 06R/24L, 

letiště Praha Ruzyně“. 

Návrh na zveřejňování audiozáznamů. Rada po projednání pověřila 

tajemníka zajistit povolení od Úřadu pro ochranu osobních údajů na 

zveřejňování audiozáznamů z jednání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice na 

webu MČ. 

Žádost o prominutí nájmu. Rada schválila prominutí nájmu za prostory v 

Obecní knihovně O. S. Sluníčko za měsíce červenec a srpen 2014. 

Finanční dary na podporu aktivního trávení volného času dětí a ochranu 

životního prostředí v Ďáblicích. Rada schválila: 

- poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč O. S. Sluníčko; 

- poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč O. S. pro Ďáblice. 

Trestní oznámení. Paní zástupkyně informovala radu o tom, že MČ podala 

trestní oznámení 

kvůli nezákonnému provozu výherních hracích přístrojů. 
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103. mimořádné jednání dne 13. 8. 2014 

Údržba veřejné zeleně od 1. 7. 2014. Pan tajemník informoval o trvajících 

problémech s plněním harmonogramu firmou Meribel. Rada po projednání 

schválila udělení pokuty společnosti Meribel s.r.o. za neplnění podmínek 

Smlouvy. Rada dále schválila odstoupení od Smlouvy o dílo – název akce: 

„Údržba zeleně v Městské části Praha-Ďáblice“. Rada souhlasila s návrhem 

předání okamžitých objednávek na údržbové práce v zeleni předem 

vybraným náhradním firmám. 

104. jednání dne 25. 8. 2014  

Prodloužení smlouvy. Rada po projednání souhlasí s prodloužením nájemní 

smlouvy na obecní byt panu J.P. o jeden rok.  

Uzavření příkazní smlouvy. Rada po projednání souhlasí s uzavřením 

příkazní smlouvy s Ing. Josefem Dytrychem.  

Směrnice k vydávání vnitřních předpisů. Rada po projednání souhlasí se 

zněním Směrnice č. 01 o vydávání vnitřních předpisů.  

Žádost o využití znaku MČ. Rada po projednání nesouhlasí s využitím znaku 

pro politické hnutí ANO na volební materiály, neboť znak MČ Praha-Ďáblice 

je historickým vlastnictvím všech občanů Ďáblic a neměl by být zneužíván 

politickým subjektem. 

Pronájem hrobového místa. Rada po projednání souhlasí s pronájmem 

hrobového místa paní O.K. na hřbitově v Praze - Ďáblicích.  

Povolení k registraci sídla. Rada po projednání souhlasí se zřízením sídla 

spolku Sluníčko – Ďáblíci na adrese Ke Kinu 159/7, Praha - Ďáblice.  

Vánoční osvětlení. Pan tajemník informoval o možnosti nového vánočního 

osvětlení v Ďáblicích.  

Rada nechává rozhodnutí na novém vedení obce. 

Oprava dvora hasičské zbrojnice. Rada po projednání souhlasí s nabídkou 

firmy DePa s.r.o. na úpravu dvora hasičské zbrojnice ve výši 29.948 Kč.  
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105. jednání dne 8. 9. 2014  

Nové vozidlo pro hasiče. Rada po projednání souhlasí s pořízením nového 

vozidla pro SDH Ďáblice ze schváleného příspěvku.  

Prodloužení nájemní smlouvy.  Rada po projednání schvaluje prodloužení 

nájemní smlouvy na obecní byt paní E.J. na dobu od 1. 10. 2014 – 30. 9. 

2015.  

Oprava dešťových kanálků na ďáblických chodnících. Rada souhlasí s 

objednáním opravy odtokových kanálků v ul. Šenovská a Kokořínská u firmy 

DePa s.r.o. dle předložené cenové nabídky.  

Vyhlášení výběrového řízení na zimní údržbu. Rada požaduje připravit 

zadávací dokumentaci včetně seznamu možných dodavatelů a časového 

harmonogramu prací na zimní údržbu komunikací v Ďáblicích.  

Oprava plynového rozvodu.  Rada po projednání souhlasí s nabídkou na 

opravu plynového rozvodu v bytě v bytovém domě v ul. Ďáblická 66/79 od 

firmy Plynoservis Jílek, s.r.o. ve výši 27.807 Kč.  

Krátkodobé pronájmy. Rada po projednání souhlasí s ceníkovou cenou 

krátkodobého pronájmu prostor v Obecním domě, Ke Kinu 159/7, Praha-

Ďáblice, ve výši 100 Kč bez DPH/hod., pro nekomerční využití.  

Schválení směrnice o zveřejňování údajů. Rada po projednání schvaluje 

Směrnici č. 02 o zveřejňování záznamů, zápisů a usnesení ze zasedání Rady 

a Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice.  

Informace nedostatků multifunkčního hřiště. Pan starosta informoval o 

zpracování přehledu nedostatků multifunkčního hřiště a uplatnění těchto 

nedostatků formou reklamace.  

106. jednání dne 15. 9. 2014 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy. Rada po projednání schvaluje návrh 

smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ 

Praha-Ďáblice a PREdistribuce, a.s.  

Stanovisko Rady. Rada souhlasí s návrhem stavby bytového domu na 

pozemku parc. č. 90 v k.ú. Ďáblice, který byl projednán na jednání KVI a 

požaduje doložit projektovou dokumentaci pro územní řízení zhotovenou v 

souladu s projednaným návrhem.  
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Smlouva o zemědělském pachtu. Rada po projednání schvaluje návrh 

smlouvy o zemědělském pachtu s panem Bc. Ondřejem Bačinou.  

Smlouva příkazní. Rada po projednání schvaluje návrh smlouvy příkazní o 

poskytování činnosti s paní Hanou Francovou.  

Obecně závazné nařízení. Rada byla seznámena s návrhem nařízení hl. m. 

Prahy, kterým se mění nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení 

úseků místních komunikací a chodníků, na  

kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. 

Pan tajemník podal zprávu, že pro k.ú. Ďáblice ke změně nedošlo.  

Výměna dveří. Z důvodu havarijního stavu dveří Obecního domu byla radě 

předložena nabídka  

firmy Amino Bohemia na výměnu dveří. Rada souhlasí s výměnou 

vchodových dveří ve výši 64 450,50 Kč.  

Zateplení ZŠ. Rada požaduje připravit podklady pro vyhlášení výběrového 

řízení.  

107. jednání dne 22. 9. 2014 

Žádost o propůjčení užívacího práva. Rada po projednání souhlasí s 

pronájmem hrobového místa paní EK na hřbitově v Praze - Ďáblicích.  

Žádost o změnu určení dotace. Rada po projednání souhlasí s žádostí paní 

ředitelky Mgr.Horáčkové o změnu určení dotace. 

Vyjádření k projektové dokumentaci. Rada po projednání souhlasí s 

vydáním souhlasného stanoviska pro územní souhlas pro stavbu 

elektrorozvodů NN 1kV za účelem napojení obytné zóny „NAD STATKEM“ v 

Praze - Ďáblicích, ulice Statková, Šenovská na stávající elektrorozvod.  

Návrh budoucího uspořádání vztahů. Rada vzala na vědomí Memorandum 

advokátní a patentové kanceláře VYSKOČIL, KROŠLÁK a spol. ze dne 15. 9. 

2014 ke stále probíhajícímu soudnímu řízení před Obvodním soudem pro 

Prahu 8, sp. zn. 24 C 203/2012, ve věci „Žaloba .A.S.A., spol. s r.o. o 

zaplacení 6.173.650 Kč s příslušenstvím pro bezdůvodné obohacení ze 

strany MČ Praha-Ďáblice“.  

Dopravní značení. Rada po projednání souhlasí s návratem původního 

dopravního značení v ulicích Chřibská a U chaloupek.  
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Zrušení kontejnerového stání. Rada po projednání a na základě žádosti 

občanů rozhodla zrušit kontejnery na sklo u kontejnerového stání v ul. K 

náměstí.  

Dodatek č. 1 s firmou SPIRITEX, a.s. Rada po projednání souhlasí s 

uzavřením dodatku č. 1 plánovací smlouvy s firmou SPIRITEX, a.s.  

Nabídka geodetických prací. Rada po projednání souhlasí se souhrnnou 

nabídkou geodetických prací – zaměření stávajícího stavu objektu: 

„Základní škola Ďáblice“, U Parkánu číslo popisné 17/11, Praha 8 - Ďáblice“ 

od spol. GeoNet Praha, v.o.s. ve výši 170.000 Kč. 

108. jednání dne 29. 9. 2014 

Informace o stavebním řízení. Rada po projednání souhlasí se změnou 

projektu zpevněné plochy stavby „Komunikace v rámci stavby Obecní dům 

Ďáblice“, projekt pro stavební povolení.  

Žádost o pronájem. Rada na základě žádosti požaduje paní A.B. zařadit do 

seznamu  

uchazečů o obecní byt.  

Souhlas vlastníka přilehlé komunikace. Rada byla seznámena se záměrem 

stavebních úprav stávajícího oplocení pozemků parc. č. 135/6 a 172/2 v k.ú. 

Ďáblice a nemá námitek proti vydání územního souhlasu a následné 

realizace dle přiloženého situačního nákresu.  

Nabídka na opravu povrchu. Rada po projednání souhlasí s cenovou 

nabídkou firmy DePa s.r.o. na opravu povrchu místních chodníků v obci ve 

výši 22.143 Kč.  

Finanční dar o.s. Centrum Sovička. Rada po projednání schvaluje poskytnutí 

finančního daru o.s. Centrum Sovička ve výši 25.000 Kč. Poskytnutí daru je 

podmíněno zaplacením nedoplatků za vyúčtování nájemného a služeb za 

rok 2013.  

Záchranný archeologický výzkum. Rada po projednání souhlasí s nabídkou 

spol. ARCHAIA Praha o.p.s. na záchranný archeologický výzkum Ďáblice, U 

Parkánu 17 – dostavba základní školy ve výši 83.828,80 Kč.  

Zázemí parku. Rada po projednání souhlasí s přípravou vyhlášení záměru: 

vyhledání vhodného provozovatele objektu „Zázemí parku“ (komunitní 
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centrum) ve dvou krocích: a) shromáždění ideových návrhů na využití 

objektu a jeho okolí; b) vyhlášení záměru s výzvou k podání úplného 

projektu a nabídky.  

109. jednání dne 13. 10. 2014 

Údržba zeleně. Rada po projednání schvaluje cenovou nabídku společnosti 

Bonsoft s.r.o. na pokosení trávníku v celkové výši 91.329,35 Kč; CN 

společnosti Bonsoft s.r.o. na odstranění a likvidaci pokryvných keřů v ulici 

Na Štamberku v celkové výši 6.273,85 Kč. 

Objednání víceprací. Rada po projednání souhlasí s objednáním víceprací 

spojených se začleněním provozu České pošty a ordinací lékařů u 

společnosti A.LT ARCHITEKTI v.o.s. ve výši 200.000 Kč. 

Úprava smluv. Rada požaduje od AK Dohnal vypracovat návrh nových 

nájemních smluv na pronájem bytů a nebytových prostor s ohledem na 

nový Občanský zákoník.  

Ukončení nájmu garáže. Rada po projednání souhlasí s ukončením 

pronájmu garáže u objektu Ďáblická 161, Praha 8, panu P.Č.  

Proplacení odtokového žlabu. Rada po projednání souhlasí s proplacením 

zřízení odtokového žlabu paní M.G. ve výši 3.819 Kč.  

Vyvážení odpadkových košů. Rada po projednání schvaluje návrh dodatku 

č. 1 smlouvy na vyvážení odpadkových košů se společností .A.S.A., spol. s 

r.o.  

Smlouva o spolupráci. Rada po projednání souhlasí s uzavřením dodatku č. 

2 ke smlouvě mezi MČ Praha-Ďáblice a obcí Hovorčovice o spolupráci při 

zabezpečování požární ochrany ze dne 30. 5. 2012.  

Zrušení části Aktualizace. Rada po projednání souhlasí s cenovou nabídkou 

na zpracování návrhu na zrušení části Aktualizace zásad územního rozvoje 

hl. m. Prahy od advokátní kanceláře Dohnal & Bernard, s.r.o. ve výši 48.400 

Kč + 5.000 Kč soudní poplatek.  

Elektronická podatelna. Pan tajemník radní informoval, že dle požadavku 

MHMP byla MČ Praha-Ďáblice zřízena nová kontaktní emailová adresa 

posta@dablice.cz, která je také nově uvedena na webových stránkách MČ. 
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Původní adresa podatelna@dablice.cz teď slouží pro zasílání elektronicky 

podepsaných podání. 

1. jednání dne 12. 11. 2014 

Záchranný archeologický výzkum. Pan tajemník informoval o pozitivním 

archeologickém nálezu při archeologickém výzkumu stavby zázemí 

Ďáblického parku, z čehož vyplývá nutnost zajištění záchranného 

archeologického výzkumu. Rada po projednání schválila Smlouvu o 

záchranném archeologickém výzkumu se společností ARCHAIA Praha o.p.s.. 

Jmenování Hlavní inventarizační komise. Rada po projednání souhlasila s 

návrhem na jmenování HIK pro zajištění inventarizace MČ Praha-Ďáblice za 

rok 2014 v tomto složení: předseda: starosta Ing. Miloš Růžička; členové: 

tajemník úřadu RNDr. Ing. Michal Traurig, zástupce starosty Martin Lonek; 

kontrolní výbor: Ing. Jiří Zajíček, vedoucí FIO Miroslava Koubová; tajemník: 

Ing. Bronislava Lomozová. 

Zánik mandátu člena Zastupitelstva.  Rada po projednání vzala na vědomí 

zánik mandátu člena zastupitelstva RNDr. Martina Smrčka na základě 

písemné rezignace ze dne 5. 11. 2014 a prohlásila PhDr. Vladimíra 

Novotného členem ZMČ Praha-Ďáblice ode dne 6. 11. 2014. 

2. jednání dne 24. 11. 2014 

Provoz kontejnerů do konce roku 2014. Rada rozhodla ukončit provoz VOK 

na odpad a bio v roce 2014. 

Inventarizační komise. Rada po projednání souhlasí s návrhem starosty na 

jmenování invent.komisí pro zajištění inventarizace ÚMČ za rok 2014 v 

tomto složení: 

1. dílčí inventarizační komise majetku dle inventarizačních míst 

- úřad MČ: Bc. K. Vojtová, D. Černá, Bc. M. Janek 

- obecní dům: J. Kacovská, M. Svobodová, Mgr. B. Tranová 

- knihovna, ZŠ a MŠ: L. Zemanová, Mgr. I. Horáčková, M. Stránská 

- hasičský dům: F. Mareš, P. Krejčí, Ing. Dvořák 

- bytové domy: Ing. B. Lomozová, M. Forková, T. Dohnalová 
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- ostatní inv. místa: M. Forková, Bc. K. Vojtová, M. Lonek 

- inventarizace nemovitého majetku: RNDr. Ing. M. Traurig, Ing. B. 

Lomozová 

2. dílčí inventarizační komise pro finanční majetek a fondy 

- předseda: M. Koubová 

- členové: Ing. B. Lomozová, RNDr. Ing. M. Traurig 

3. ústřední likvidační komise 

- předseda: Martin Lonek 

- členové: Ing. Miloš Růžička, RNDr. Ing. M. Traurig, M. Koubová 

4. dílčí inventarizace závazků a pohledávek 

- předseda: M. Koubová 

- členové: Ing. B. Lomozová, Ing. M. Křížek 

Úprava stromů a keřů. Rada souhlasí s navrhovanou úpravou stromů a keřů 

a po projednání schvaluje: 

- CN firmy Jiří Fišer na redukční řez keřů a kácení stromů v celkové výši 30 

174,10 Kč; 

- CN firmy Iris Španihel na prořez stromů, vyřezání náletů a odstranění 

výmladků stromů v celkové výši 13 930 Kč. 

Vánoční osvětlení Ďáblic. Rada po projednání schválila vánočního osvětlení 

Ďáblic od společnosti ELTODOCITELUM, s.r.o. ve výši 71 669 Kč. 

Poplatek za komunální odpad. Rada po projednání schválila úhradu 

příspěvku ve výši poplatkové povinnosti na 2. pololetí 2014 bezhotovostním 

převodem z rozpočtu MČ přímo správci poplatku dle seznamu 

odsouhlaseného správcem poplatku (MHMP). 

Návrh rozpočtového provizoria. Rada po projednání souhlasí s 

hospodařením MČ po 1. 1. 2015 v rámci rozpočtového provizoria do 

schválení rozpočtu na rok 2015 dle následujících pravidel: 

- běžné výdaje lze uvolňovat měsíčně dle kapitol do výše 1/12 rozpočtu 

schváleného pro rok 2014; 

- kapitálové výdaje lze uvolňovat pouze na smlouvy uzavřené před 1. 1. 

2015; 

- doporučuje zastupitelstvu MČ ke schválení výše uvedená pravidla 

hospodaření v rámci rozpočtového provizoria. 

Návrh na úhradu kompenzačních příspěvků dětí od 0 – 15 let. Rada po 

projednání doporučuje: 
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- celkovou částku kompenzačního příspěvku za provoz skládky navýšit pro 

rok 2015 na 1 900 000 Kč; 

- ponechání věkové kategorie pro vyplácení příspěvku pro všechny děti, 

které dovrší v roce 2015 věku od 0 do 15 let a mají trvalý pobyt v MČ Praha-

Ďáblice; 

- vyplácet částku ve výši 2 500 Kč na dítě od 1. 4. do 30. 11. 2015 na základě 

podání žádosti. V případě nově narozených dětí v období 11-12/2015 pak 

vyplácení částky až do ledna 2016 na základě podání žádosti. 

Žádost o prodloužení pronájmu. Rada po projednání schválila prodloužení 

pronájmu pozemku a garáže paní Z.K., a to na dobu od 1. 1. do 31. 12. 

2015. 

Složení komisí Rady MČ Praha-Ďáblice a redakční rady Ďáblického 

zpravodaje. Rada po projednání 

zřídila: 

- Komisi sociální: předseda Barbara Tranová, členové: Lýdie Veselá, Petra 

Sládková, Jana Kacovská, J. Uchytilová, Josefa Tomková, Zdenka Tačovská, 

Jitka Tomková, Jana Kohoutová; 

- Komisi kulturní: předseda Simona Dvořáková, členové: Alžběta 

Mošničková, Zuzana Tomanová, Milada Stroblová, Petra Nešvarová-

Chvojková; 

- Komisi sportovní: předseda Markéta Bouzková; 

- Komisi výstavby a investic: předseda Jan Täubel, členové: David Tomanec, 

David Chromík, Michael Vlach, Jiří Marušiak, Jan Hrdlička, Radimír Rexa; 

- Komisi životního prostředí a dopravy: předseda Tatjana Dohnalová, 

členové: Věra Prokešová, Alena Marušiaková, Iva Krčmová, Dan Peško; 

- Redakční radu Ďáblického zpravodaje: šéfredaktor Hana Macháňová, 

členové: Tatjana Dohnalová, Barbara Tranová. 

Žádost o souhlas s převzetím daru na vybavení školy. Rada po projednání 

souhlasí s převzetím daru ve výši 100 000 Kč účelově poskytnutému na 

vybavení školy, který ZŠ obdržela od společnosti Globus ČR k.s. za vítězství v 

soutěži. 

Informace o trestním oznámení. Pan tajemník informoval, že na základě 

šetření Policie ČR nedošlo k trestnému činu neoprávněného užívání VHP v 

herně BELLA. 
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Monitoring spodních vod. Rada po projednání souhlasí s objednáním 

monitoringu spodních vod pod skládkou v k.ú. Ďáblice od spol. Geologická 

služba s.r.o. ve výši 24 982 Kč.  

3. jednání dne 1. 12. 2014 

Návrh kolektivní smlouvy. Tajemník předložil Radě návrh kolektivní smlouvy 

na rok 2015 k připomínkám. 

Návrhy termínů zasedání. Rada po projednání stanovila předběžné termíny 

zasedání ZMČ na rok 2015: 25. 3., 17. 6., 23. 9., 9. 12. 2015. 

Žádost o prominutí úhrady služeb. Rada po projednání nevyhovuje žádosti 

Ing. Mgr. L.Veselé o prominutí úhrady služeb v Obecním domě organizaci 

Centrum Sovička za období od července do doby ukončení nájmu tj. 15. 11. 

2014, zejména z důvodů neznámé výše vyúčtování, které proběhne 

v budoucnu na základě odečtu skutečných stavů měřidel. 

Zánik mandátu člena Zastupitelstva. Rada MČ po projednání vzala na 

vědomí zánik mandátu člena zastupitelstva PhDr. Vladimíra Novotného na 

základě písemné rezignace doručené dne 27. 11. 2014 a prohlásila MUDr. 

Martina Lukeše členem ZMČ Praha-Ďáblice ode dne 28. 11. 2014. 

Návrh programu prosincového zasedání Zastupitelstva MČ (sta.) 

Rada po projednání stanovila návrh programu zasedání Zastupitelstva MČ 

Praha-Ďáblice dne 10. 12. 2014: 

1) Složení slibu nového zastupitele MČ Praha-Ďáblice 

2) Kontrola zápisu 

3) Volný mikrofon 

4) Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice za rok 2014 

5) Volba člena kontrolního výboru a tajemníků kontrolního výboru, 

finančního výboru a výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice 

6) Schválení kompenzačního příspěvku za provoz skládky na rok 2015 

7) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2015 

8) Svěření kompetencí Radě MČ Praha-Ďáblice 

9) Schválení Jednacího řádu výborů zastupitelstva městské části Praha-

Ďáblice 

10) Informace starosty a zastupitelů: 
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- Informace o výši příspěvků na svoz komunálního odpadu za II. pol. roku 

2014 

- Informace o složení komisí Rady MČ Praha-Ďáblice 

11) Diskuze 

Souhlas s platbou správního poplatku. Rada po projednání souhlasí s 

platbou správního poplatku akce „Cyklostezka k hvězdárně Praha 8 - 

Ďáblice, Květnová“ ve výši 10 000 Kč za účelem získání stavebního povolení 

pro plánovanou realizaci stavby. 

Svěření kompetencí Radě MČ. Rada po projednání navrhuje, aby 

Zastupitelstvo pověřilo Radu na 

volební období 2014 - 2018 k 

- rozhodování o veřejných zakázkách, u nichž předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky nepřesáhne 1 mil. Kč (bez DPH). V případě havárie nebo 

krizového rozhodnutí 2 mil. Kč (bez DPH). 

- rozhodování o rozpočtových opatřeních do výše 0,5 mil. Kč. 

Návrh Jednacího řádu výborů ZMČ. Rada po projednání schválila návrh 

Jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice. 

4. jednání dne 15. 12. 2014 

Rada schválila prodloužení nájemních smluv pí Abbou, pí Musilové, p. 

Batelkovi s p. Lukácsovi. 

Rada souhlasila se žádostí ředitelky školy s umístěním sídla spolku Parkán 

na adrese naší ZŠ. 

Rada vzala na vědomí zánik mandátu člena zastupitelstva MUDr. Martina 

Lukeše na základě písemné rezignace ze dne 8. 12. 2014 a prohlásila ing. 

Michala Soukupa členem ZMČ Praha-Ďáblice. 

Tajemník úřadu informoval o plánované kontrole z MHMP ohledně výkonu 

přenesené působnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Tato kontrola 

proběhla dne 4. 12. a nebyla shledána žádná pochybení.  
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5. jednání dne 22. 12. 2014 

Rada schválila rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu MČ na rok 2014 v 

objemu zvýšení příjmů o 244.800 Kč a výdajů o 244.800 Kč na základě 

změny dotačních vztahů.  

Rada projednala s ředitelkou ZŠ závěry písemné zprávy o šetření ČŠI v 

naší ZŠ. 
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Zastupitelstvo městské části Praha-Ďáblice 

17. veřejné zasedání ZMČ dne 19. 3. 2014 

Kontrola zápisu z 16. veřejného zasedání ZMČ. Zápis nebyl schválen. O 

námitkách, které byly uplatněny, rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. 

Volný mikrofon. Pan Michek upozornil na špatný stav chodníku z Ďáblic do 

Březiněvsi, volný prostor pro parkování aut u hasičárny a špatný stav 

vozovky v ul. Hřenská. 

Schválení rozpočtu. Ing. Křížek seznámil zastupitele s rozpočtem MČ Praha-

Ďáblice na rok 2014. 

PhDr. Novotný podal protinávrh, ať finanční výbor udělá vyrovnaný 

rozpočet pouze na příjmy MČ Praha-Ďáblice, s přebytkem 5 mil Kč. 

Zastupitelé na základě hlasování tento protinávrh nepřijali (pro 5/proti 

8/zdržel se 1). Následně zastupitelé schválili původně navržený vyrovnaný 

rozpočet (pro 8/proti 1/zdržel se 5). 

Schválení rozpočtu VHČ. Ing. Křížek seznámil zastupitele s rozpočtem VHČ 

MČ Praha-Ďáblice na rok 2014, zastupitelé ho po projednání jednohlasně 

schválili. 

Návrh rozpočtového výhledu. Ing. Křížek seznámil zastupitele s návrhem 

rozpočtového výhledu na rok 2015 – 2019. Zastupitelé ho schválili 

poměrem hlasů 11 pro, 2 proti. 

Zařazení stavby do majetku MČ. Ing. Křížek seznámil zastupitele se 

zařazením stavby „Fotbalové hřiště s UMT III. Generace“ do majetku MČ 

Praha-Ďáblice a o snížení aktiv v roce 2014 investice minihřiště U Holců. 

Zastupitelstvo ho po projednání schválilo všemi přítomnými hlasy. 

Informace o rozpočtových opatřeních. Ing. Křížek seznámil zastupitele s 

rozpočtovými opatřeními č. 07, 08 a 09/2013. Zastupitelé je pro projednání 

schválili všemi hlasy. 

Poskytnutí finančního daru. Zastupitelé schválili poskytnutí finančního daru 

TJ Ďáblice – fotbalový oddíl ve výši 400.000 Kč, který bude využit na úhradu 

provozních nákladů v roce 2014 (pro/8, zdržel se/5). 

Operační program Praha – konkurenceschopnost. Pan starosta seznámil 

přítomné s možností získání grantů. Zastupitelé odsouhlasili (pro/9, zdržel 
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se/4) předložení projektové žádosti Revitalizace centra v Ďáblicích s 

celkovým rozpočtem 7.638.508,- Kč vč. DPH, v rámci vyhlášené výzvy k 

předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – 

Konkurenceschopnost, schválili poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů 

projektu z rozpočtu MČ Praha-Ďáblice, tj. 572.888,- Kč vč. DPH a 

financování nezpůsobilých výdajů projektu. Stejným poměrem hlasů 

odsouhlasili i předložení projektové žádosti Revitalizace území u hvězdárny 

s celkovým rozpočtem 11.133.168,- Kč vč. DPH, v rámci vyhlášené výzvy k 

předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – 

Konkurenceschopnost, schválili poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů 

projektu z rozpočtu MČ Praha-Ďáblice, tj. 834.988,- Kč vč. DPH a 

financování nezpůsobilých výdajů projektu.  

Nabídka k odprodeji části pozemku. Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh 

vlastníka pozemku PK 233/4 (podílu 6/176 = 33 m2) a PK 233/26 (podílu 

6/176 = 18 m2) k.ú. Ďáblice paní Blanky Čáslavské na odprodej těchto 

pozemků za cenu stanovenou dohodou ve výši 850,- Kč / 1m2, tj. celkem 

43.350,- Kč, do vlastnictví hl. m. Prahy, s ohledem na to, že předmětné 

pozemky jsou součástí již stávající komunikace v lokalitě Na Blatech; 

doporučilo a souhlasí, aby Odbor městského investora uvedené pozemky 

úplatně převedl do vlastnictví hl. m. Prahy, a to z důvodu veřejného zájmu. 

Nový tajemník ÚMČ. Pan starosta představil všem zastupitelům nového 

tajemníka ÚMČ Praha- Ďáblice JUDr. Miroslava Šimůnka, který se 

přítomným osobně představil. 

Užívání pozemku parc. č. 273/2 k. ú. Ďáblice bez právního důvodu. Opět 

nedořešeno, pokračování příště. 

Žádost R. Rexy a spol. o prodej nebo směnu pozemků. Zastupitelstvo 

schválilo (pro/9, zdržel se/4) prodej pozemků parc. č. 1731/10 (o výměře 1 

m2), parc. č. 1729/537 (o výměře 2 m2), parc. č. 556/6 (o výměře 23 m2) a 

parc. č. 556/7 (o výměře 1 m2) k.ú. Ďáblice, za cenu stanovenou dohodou 

ve výši 2.000 Kč za m2, tj. celkem 54.000 Kč. 

Zpráva hlavní inventarizační komise. Zastupitelstvo po projednání schválilo 

(pro/8, zdržel se/5) zprávu hlavní inventarizační komise k inventarizaci 

majetku a závazků MČ Praha-Ďáblice, vyřazení movitých předmětů v 

souladu s písemnými protokoly ústřední likvidační komise MČ Praha-

Ďáblice, a to dle rekapitulace uložené ve složce inventura 2013, způsob 
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vypořádání movitých věcí (dle schválení ULK), uvedeném pro příslušná 

inventarizační místa. Ukládá pokračovat ve vymáhání pohledávek v souladu 

s platnými právními předpisy, předkládat členům zastupitelstva jednou 

ročně stav vymáhání pohledávek i s termíny a jejich průběhem v 

dokumentaci závěrečného účtu MČ. 

Odměny neuvolněným členům ZMČ. Zastupitelstvo po projednání schválilo 

návrh výše odměn neuvolněným funkcionářům (pro/12, zdržel se/1). 

Dovolba nové členky KVpKS. Zastupitelstvo po projednání zvolilo za členku 

Kontrolního výboru pro kontrolu skládky Ing. Arch. Lenku Chromíkovou 

(pro/12, zdržel se/1). 

Informace starosty a zastupitelů: 

- Zpráva starosty o využití právních služeb v roce 2013. Pan starosta 

informoval o využití právních služeb MČ Praha-Ďáblice v roce 2013. Mgr. 

Bouzková navrhla, aby MČ měla v pracovním poměru vlastního právníka a 

nevyužívala služeb právních kanceláří. Za veřejnost se vyjádřil pan Rexa, 

který zastupitelům nedoporučil mít jednoho právníka, jelikož každý spor je 

jiný a je důležité mít názor více právníků. 

- Informace o stavbě „Zázemí Ďáblického parku“.  Pan starosta ohledně 

informací o stavbě „Zázemí Ďáblického parku“ sdělil, že nemůže říci více, 

než řekl v rámci bodu Operační program Praha – konkurenceschopnost. 

- Informace o schůzce mezi MČ Praha-Ďáblice (zastoupenou panem 

starostou a paní zástupkyní) a občany z „Blat“.  Pan starosta informoval o 

schůzce se spoluobčany z „Blat“, která se konala 18. 3. 2014. Dále sdělil, že 

byl spoluobčany z „Blat“ pověřen informovat zastupitele, že všichni tam 

bydlící rezidenti souhlasí s názorem, že veřejná, odpočinková plocha by byla 

vhodná Na Blatech kdekoliv a funkční plocha „trojúhelník“ může být jako 

park v územním plánu zrušen. Ing. Niebauer doplnil pana starostu, že 

občané žádají o řádné vytyčení uvedené plochy, a to směrem za 

„Bismarkem“. Dále, že vznikla občanská iniciativa, která chce, aby MČ 

Praha-Ďáblice odkoupila tento pozemek a mohla zde vzniknout veřejná, 

odpočinková plocha pro občany z „Blat“. 

 - Informace ohledně soudního řízení se společností .A.S.A. s.r.o. Pan 

starosta uvedl, že nové informace k soudnímu sporu nemá. 

- Volba tajemníka ÚMČ Praha-Ďáblice. Pan starosta informoval o 

podrobnostech a postupu ohledně vyhlášení výběrového řízení na pozici 
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tajemník/ce ÚMČ Praha-Ďáblice (inzerce, komise na otvírání obálek, 

otvíráni obálek, komise na výběr tajemníka/ce se zařazením interního 

poradce, průběh dvou výběrových kol, kontrola průběhu procesu volby, 

následně po výběru - předání jmenování tajemníka řediteli Magistrátu hl. 

m. Prahy). 

- Informace ohledně losování žáků do 1. třídy ZŠ.  Pan starosta informoval 

o celé situaci, která vedla ke vzniku losování žáků do 1. třídy ZŠ a zároveň o 

dalším řešení umístění žáků přihlášených do 1. třídy, i o spádovosti 

Březiněvsi pod MČ Praha-Ďáblice. Dále informoval o proběhlé schůzce mezi 

rodiči dětí, školou a MČ.  

Diskuze: 

- RNDr. Smrček se informoval ohledně vyvěšení vlajky pro Tibet. 

- Paní zástupkyně vyřídila pozdrav od paní Beranové a její omluvu. 

- Ing. Niebauer upozornil, že v ulici U Červeného mlýnku stále nedostávají 

Ďáblický zpravodaj. 

- Pan Mošnička pozval všechny zastupitele a přítomné na velký fotbalový 

turnaj dětí s mezinárodní účastí, který proběhne dne 1. 5. 2014. Zároveň 

požádal paní zástupkyni o zajištění Policie ČR na tento den od 8:00 do 

odpoledních hodin. 

18. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 5. 6. 2014 

Jelikož se zastupitelstvo neusneslo na programu, bylo 18. zasedání ZMČ 

nedlouho po svém začátku ukončeno. 

19. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 16. 6. 2014 

Kontrola zápisů. Zápisy z 16., 17. i 18. veřejného zasedání ZMČ byly po 

úpravě schváleny. 

Určení počtu zastupitelů. Zastupitelstvo MČ po projednání stanovilo podle 

§ 88 zák. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění pro 

volební období 2014 – 2018 počet členů Zastupitelstva Městské části 

Praha-Ďáblice na 15 členů. 
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Finanční informace: účetní uzávěrka za rok 2013 za MČ Praha-Ďáblice, 

účetní uzávěrka za rok 2013 za příspěvkovou organizaci MČ Praha-Ďáblice, 

rozpočtové opatření č. 1 na rok 2014. Ing. Křížek seznámil zastupitele s 

finančními podklady. PhDr. Novotný na začátku rozpravy zastupitelů uvedl 

důvody, proč nemůže kladně hlasovat pro závěrečný účet: a) nesouhlasí se 

závěrem inventarizační komise z toho důvodu, že byl uveden v inven. 

komisi, aniž by se inventarizace účastnil a b) nesouhlasí se způsobem 

rozdělení darů určených jako pomoc obcím po povodni. Ing. Niebauer 

požaduje uvést do zápisu poděkování paní Koubové (vedoucí FIO) za 

přípravu podkladů pro jednání ZMČ. 

Zastupitelstvo po projednání vzalo na vědomí Radou schválené účetní 

závěrky 2013 MČ Praha-Ďáblice, účetní závěrky 2013 PO ZŠ a MŠ U Parkánu 

17, rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2014. 

Fond rezerv a rozvoje. Zastupitelstvo po projednání schválilo Statut fondu 

rezerv a rozvoje. 

Závěrečný účet. Zastupitelstvo po projednání schválilo Závěrečný účet MČ 

Praha-Ďáblice za rok 2013 bez výhrad. 

Výběrové řízení. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí usnesení 

ZHMP o přidělení účelové investiční dotace MČ a souhlasí se záměrem 

vyhlásit výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro: a) 

stavební povolení, b) provedení stavby, c) výběr zhotovitele včetně výkazu 

výměr a kontrolního rozpočtu stavby „Dostavba Základní školy Praha - 

Ďáblice. Pověřilo radu přípravou a vyhlášením výběrového řízení. 

Výběrové řízení.  Zastupitelstvo po projednání souhlasí se záměrem vyhlásit 

výběrové řízení na zhotovitele stavby „Zázemí Ďáblického parku“, pověřuje 

radu přípravou a vyhlášením výběrového řízení. 

Rozpočtové opatření. Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtového opatření 

č. 2 k rozpočtu MČ na rok 2014.  

Informace starosty Ing. Růžičky: 

- o dodatečném přijetí žáků do 1. tříd ZŠ a o schválení žádosti o souhlas s 

vytvořením jedné třídy IX. ročníků v počtu 32 žáků. Škola umístila všechny 

děti, které žádaly o přijetí do 1. tříd; 

- o demografické studii Ďáblic, která byla zaslána zastupitelům + informoval 

o právě probíhajícím opakovaném projednávání Změny č. 2156 k 
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prodloužení skládky na úrovni Výboru pro územní rozvoj a Rady hl. m. 

Prahy; 

- o ukončení spolupráce s advokátní kanceláří AK Balcar; 

- informoval PhDr. Novotného, že má pro něho k dispozici požadované 

materiály dle jeho žádosti o informaci dle zákona 106/1999 Sb. 

Diskuze: 

- PhDr. Novotný vznesl dotaz na exemplární propuštění p. tajemníka, dále 

kolik stála inzerce k výběrovému řízení na nového tajemníka a kdy bude mít 

úřad MČ nového tajemníka; 

- RNDr. Smrček se dotazoval na stávající stav výběru firmy na údržbu 

zeleně; 

- Ing. Křížek vyslovil zásadní výhrady k chování redakce Ďáblického 

zpravodaje v květnovém vydání. Vyzval redakční radu k tomu, aby byl každý 

příspěvek vždy se jménem (zkratkou) autora. Tento příspěvek ještě doplnili: 

PhDr. Novotný, Mgr. Bouzková a p. Dohnalová; 

- RNDr. Smrček vznesl dotaz na údržbu plochy pod hvězdárnou; 

- Ing. Niebauer vznesl dotazy: na ukončení spolupráce s AK Balcar; žádost o 

informaci o průběhu současných soudních sporů (aktuální stav o soudním 

sporu s .A.S.A., spol. s.r.o.); žádost o informaci o případném soudním sporu 

s bývalým tajemníkem ÚMČ - na dotazy odpověděl starosta Ing. Růžička. 

20. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 24. 9. 2014 

V úvodu byli přítomní seznámeni s tím, že zvukový záznam z tohoto 

zastupitelstva bude veřejně přístupný na webu ÚMČ. Pan starosta poté 

představil a přivítal nového tajemníka ÚMČ Praha-Ďáblice RNDr. Ing. 

Michala Trauriga. 

Body programu: 

Kontrola zápisu. Zápis z 19. Zasedání ZMČ byl jednohlasně schválen. 

Volný mikrofon. Paní Beranová poděkovala za finanční příspěvek na 

nedávnou výstavu drobného zvířectva. Pan Michek upozornil na 

katastrofální stav chodníku ke Globusu; na to, že autobus 103 nyní projíždí 

památkovou zónou kolem kostela; podal námět na znovuzprovoznění 

kluziště na rybníce statku U Parkánu. Paní Votavová nastínila potíže 
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obyvatel Nad Akcízem s nerespektováním předepsané rychlosti a 

nedostatečně označeným přechodem pro chodce; upozornila na znečištěné 

pozemky v okolí jejich domů a navrhla založení facebooku pro příspěvky 

občanů a odpovědi úřadu MČ. Pan Kužma vznesl dotazy k zápisům z rady 

MČ a ke vztahu radní T. Dohnalové a Občanského Sdružení Pro Ďáblice. 

Souhlas s převzetím chodníku do majetku MČ. Zastupitelé schválili žádost 

společnosti RPS plus, s.r.o. o převzetí odděleného pozemku v ul. Na Terase. 

Uznání vydržení. Zastupitelé po projednání souhlasí s podpisem 

souhlasného prohlášení k vydržení pozemku parc.č. 18/2 v k.ú. Ďáblice. 

Žaloba společnosti .A.S.A., spol. s r.o. o zaplacení částky 6 173 650 Kč – 

zpráva o situaci k 17. 9. 2014. Pan starosta předložil zastupitelům v pořadí 

již druhou podrobnou souhrnnou zprávu sepsanou advokátní a patentovou 

kanceláří Vyskočil a Krošlák, která nás celé volební období úspěšně 

zastupuje od samého počátku sporu.  

Součástí zprávy je i doporučení pro Ďáblice, jak by měly dále postupovat ve 

sporu, aby byly co nejvíce ochráněny finanční prostředky obce, aby nedošlo 

k přímým platbám a současně aby byly úspěšně uplatněny oprávněné 

požadavky Ďáblic na nájemné ze svých pozemků, které jsou skládkou 

využívány bez úhrad.  

Tento postup a zadání pro advokátní kancelář při hlasování podpořilo 

pouze 8 koaličních zastupitelů. 

Dodatek ke smlouvě. Zastupitelé po projednání schválili dodatek 

k plánovací smlouvě s firmou Spiritex, a.s. 

Odkup pozemku. Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo odkup 

pozemku parc. č. 273/2 v k.ú. Ďáblice panu Josefu Pášovi. 

Plán investičních akcí. Pan starosta informoval přítomné o plánu 

investičních akcí pro roky 2015 a 2016. 

Rozpočtová opatření. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 4 

k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2014.  Zastupitelstvo schválilo 

rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2014. 

Informace starosty: 

Zpráva o hospodaření a činnosti ÚMČ a Rady MČ v letech 2010-2014. Pan 

starosta přítomné seznámil se Zprávou o hospodaření a činnosti ÚMČ a 

Rady MČ v letech 2010-2014. 
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Finanční dary ďáblickým občanům. Pan starosta informoval o rozhodnutí 

rady pokračovat v dlouholeté tradici poděkování aktivním občanům, kteří 

se svou dobrovolnou prací zasloužili o rozvoj Ďáblic a přispěli k pestré 

nabídce kulturních a sportovních příležitostí. 

Diskuze: 

- paní Beranová se zajímala o osud pozemku UMPRUM. Pan starosta 

osvětlil, že se jednalo o pozemek Ďáblic, který byl prodán VŠ, potažmo nyní 

patří státu; nejčerstvější zprávou je příslib Nadace architektury, že v říjnu 

sdělí, jak bude pozemek využit. 

- pan Niebauer poděkoval ostatním zastupitelům za čtyřletou práci i 

spolupráci. 

- pan Růžička a paní Dohnalová taktéž poděkovali zastupitelům, ale i 

občanům, zejména pak paní Beranové a panu Mošničkovi, kteří se 

pravidelně zúčastňovali všech zasedání. 

 

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 5. 

11. 2014 od 18 hodin 

Účast: 14 zastupitelů 

Omluven: pan Martin Smrček v 17:55 doručil do rukou pana tajemníka 

RNDr. Ing. Michala Trauriga písemnou rezignaci na místo zastupitele za ODS. 

Toto prohlášení nabylo platnost 5. 11. 2014 ve 24:00 hod. 

Volby proběhly s těmito výsledky: 

starosta: Miloš Růžička zvolen 12 hlasy v tajném hlasování 

zástupce starosty: Martin Lonek zvolen 11 hlasy v tajném hlasování 

Tito zastupitelé budou své funkce vykonávat jako dlouhodobě uvolnění. 

Volba členů rady MČ proběhla následovně: 

kandidát Počet hlasů zvolen 

Tomáš Dvořák 12 ano 

Marcel Janek 10 ano 

Markéta Stránská 13 ano 

Tomáš Kužma 5 ne 
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Volba členů Finančního výboru proběhla následovně: 

kandidát Počet hlasů poznámka 

Čestmír Štuka 14 předseda 

Martin Křížek 14  

Jan Hrdlička 14  

Radimír Rexa 13  

Aleš Sládek 12  

 

Volba členů Kontrolního výboru proběhla následovně: 

kandidát Počet hlasů poznámka 

Jiří Zajíček 14 předseda 

Aleš Sládek - Odmítl kandidaturu 

Jiří Kříž 14  

Iva Krčmová 14  

Martin Vodvářka 14  

Tomáš Kužma 4 Nebyl zvolen 

 

Volba Výboru pro kontrolu skládky proběhla následovně: 

Kandidát Poče hlasů poznámka 

Tomáš Dvořák 10 předseda 

Lenka Chromíková 12  

Tatjana Zapletalová 11  

Dušan Andrš 11  

Milada Stroblová 12  
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Nově zvolené zastupitelstvo městské části Praha-Ďáblice 

Ing. Miloš Růžička starosta 

Martin Lonek zástupce starosty 

Ing. Tomáš Dvořák radní 

Mgr. Simona Dvořáková zastupitelka 

Bc. Marcel Janek radní 

Markéta Stránská radní 

Mgr. Markéta Bouzková zastupitelka 

Tatjana Dohnalová zastupitelka 

Ing. Tomáš Kužma zastupitel 

Ing. Pavel Niebauer zastupitel 

PhDr. Vladimír Novotný  zastupitel 

Ing. Mgr. Aleš Sládek zastupitel 

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA zastupitel 

Mgr. Barbara Tranová zastupitelka 

Ing. Jiří Zajíček zastupitel 

2. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 10. 12. 2014 

Účast: 13 zastupitelů – 1 omluven, žádný zastupitel za ODS se nedostavil 

Volný mikrofon: 

- pí Ouředníčková vznesla dotaz na zastupitele ANO ohledně výsledku 

vyšetřování trestního oznámení podaného před volbami – p. Kužma 

odpověděl, že věc je stále v šetření; 

- p. Ševid se ptal na dostavbu školy v souvislosti s prodejem areálu v ul. U 

Parkánu – p. starosta sdělil, že MČ o případném odkoupení pozemků začala 

jednat; 

- pí Beranová i p. Ševid hovořili o problémech automobilové dopravy 

v Ďáblicích. 

Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice za rok 2014. Zastupitelé 

jednohlasně schválili členy inventarizačních komisí včetně harmonogramu 

kontrol. 

Volba člena kontrolního výboru a tajemníků kontrolního výboru, finančního 

výboru a výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice. Posledním členem 
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kontrolního výboru byla zvolena paní Jitka Aston. Tajemníky výborů – 

finačního pí Miroslava Koubová, kontrolního pí Bronislava Lomozová, pro 

kontrolu skládky pí Monika Forková. 

Schválení kompenzačního příspěvku za provoz skládky na rok 2015. 

Zastupitelé schválili: 

- celkovou částku kompenzačního příspěvku za provoz skládky navýšit pro 

rok 2015 na 1 900 000 Kč; 

- ponechání věkové kategorie pro vyplácení příspěvku pro všechny děti, 

které dovrší v roce 2015 věku od 0 do 15 let a mají trvalý pobyt v MČ Praha-

Ďáblice; 

- vyplácet částku ve výši 2 500 Kč na dítě od 1. 4. do 30. 11. 2015 na základě 

podání žádosti. V případě nově narozených dětí v období 11-12/2015 pak 

vyplácení částky až do ledna 2016 na základě podání žádosti. 

Schválení rozpočtového provizoria na rok 2015. Zastupitelé schválili, že do 

schválení rozpočtu na rok 2015 bude MČ hospodařit dle následujících 

pravidel: 

- běžné výdaje lze uvolňovat měsíčně dle kapitol do výše 1/12 rozpočtu 

schváleného pro rok 2014; 

- kapitálové výdaje lze uvolňovat pouze na smlouvy uzavřené před 1. 1. 

2015; 

Svěření kompetencí Radě MČ Praha-Ďáblice. Po projednání byly schváleny. 

Schválení jednacích řádů výborů zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice. 

Zastupitelé jednací řády schválili. 

Informace starosty a zastupitelů: 

- informace o výši příspěvků na svoz komunálního odpadu za II. pol. roku 

2014 

- informace o složení komisí Rady MČ Praha-Ďáblice 

Diskuze: 

- zastupitel p. Sládek se zajímal o čistotu obce a s ní související smlouvy na 

úklid 

- p. Mošnička nabádal k důkladné přípravě podkladů pro smlouvy týkající se 

staveb v Ďáblicích. 

 

 

 



133 

 

Kalendář akcí – 2014 

12.-13. 2. Zápis do 1. ročníku ZŠ 
15. 2.   Ples fotbalistů 
 
7. 3    Volání jara 
17.-18. 3. Sbírka použitého textilu a drobných spotřebičů 
29. 3.   Obecní ples  
 
4. 4.   Jarní posezení seniorů 
10. 4.   Velikonoční tvoření 
12. 4.   Jarní bojovka 
26. 4.   3. ďáblická burza semen a rostlin 
30. 4.   Pálení čarodějnic + ohňostroj 
 
17. 5.   Bleší trh 
17. 5.   Jarní výlet seniorů 
23. 5.   Noc kostelů 
23. 5.   Noční koncert při svíčkách 
28. 5.   Orientační běh 
 
7. 6.   Dětský den 
7. 6.   Oslavy 95. let SK Ďáblice  
11. 6.   Vítání občánků 
 
7.-11. 7.  Kemp fotbalové školy IFS 
14.-18. 7. Letní kemp Veselé míče z Ďáblic 
21.-25. 7. Letní kemp Veselé míče z Ďáblic 
 
13. 9.   Dny evropského kulturního dědictví 
 
4. 10.   Podzimní výlet seniorů 
12. 10.  Požehnání dokončené kopie sochy sv. Václava a dvou rozprac. soch andělů  
14. 10.  Šípková Růženka – pohádka divadélka Víti Marčíka 
23. 10.  Prezentace projektu Barevné dny 
 
20. 11.  Svatomartinský lampionový průvod 
28. 11.  Adventní tvoření 
 
12. 12.  Adventní posezení seniorů 
12. 12.  Adventní koncert 
16. 12.  Zpívání pod vánočním stromem 
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Pozvánky na akce 
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Pozvánka na jarní posezení seniorů 
Všechny dříve narozené občany Ďáblic srdečně zveme na jarní setkání v jídelně základní 
školy U Parkánu 17, které se uskuteční v pátek 4. dubna od 15 do 17 hodin. Přijďte si 
popovídat a společně zazpívat písničky svého mládí s panem Václavem Vomáčkou. Svou 
účast nemusíte hlásit předem. Případné dotazy zodpovíme na tel. č. 728 227 384. 
 

 

 

 

 



136 

 

 
 

 

 

Pozvánka na pálení Čarodějnic 
Již tradičně se ve středu 30. dubna od 17 hod. bude konat Pálení čarodějnic. A stejně 
jako poslední dva roky budou i letos na této akci s obcí spolupracovat ďábličtí členové 
Dobrovolného hasičského sboru, kteří obstarají čarodějnici, oheň a vše kolem něj a ve 22 
hodin odpálí ohňostroj. Obec potom pro menší děti zajistila loutkové divadélko s 
pohádkou Rozum a Štěstí a pro ty starší vystoupení kouzelníka. Pro dospělé návštěvníky 
je připravena hudba a občerstvení, které zajistí stánek hasičů a stánek Battistovy cihelny. 
Hlavní vystupující kapelou bude Hradní Duo. Jako vždy tedy bude na co koukat, co 
poslouchat a co jíst a pít... 
Jen místo konání akce se oproti minulým letům změnilo: Letošní pálení čarodějnic 
proběhne na travnatém prostranství na rohu ulic Hřenská a Kučerové (tam, co stál na 
podzim cirkus). 
Těšíme se, že přijdete ve stejně hojném počtu jako v minulých letech. 
Za MČ Praha-Ďáblice Simona Dvořáková 
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Jarní výlet seniorů aneb Okolo Sedlčan 
Tradiční jarní výlet seniorů se uskuteční v sobotu 17. května. Prvním cílem letošního 
výletu bude skanzen Vysoký Chlumec. Skanzen uchovává cenné památky venkovské 
architektury, které dokládají vývoj lidového bydlení ve středním Povltaví. Do přírodního 
areálu o rozloze 3 hektary v údolí potoka jsou citlivě přeneseny obytné, hospodářské, 
drobné sakrální i technické stavby na vodní pohon, které pocházejí z 18. až z počátku 20. 
století a kterým v původním místě hrozilo zničení. Na prohlídkové trase uvidíme nejen 
obytný dům z Arnoštovic, špýchary z Počepic, obytný dům z Maršova, vodní pilu z Dolní 
Sloupnice, vodní mlýn z Radešic, ale i mnohé další stavby. Ve Vysokém Chlumci se také 
naobědváme v zajímavé restauraci s názvem Židovna. Je to komplex budov, kde původně 
sídlila židovská komunita. Po druhé světové válce začala budova pustnout a chátrat a 
zachránil ji až nový majitel, který ji koupil v roce 2011 a přestavěl ji na restaurační a 
ubytovací zařízení. Po obědě se přesuneme na zámek Vrchotovy Janovice, který je spolu 
se svým původním parkem zvláštním prostorem s nenápadným, ale silným a osobitým 
kouzlem. Původně kamenná gotická tvrz pánů z Janovic byla chráněna vodním příkopem, 
později byla renesančně a poté pak novogoticky přestavěna. Současná podoba 
krajinářského parku kolem zámku se vyvíjela déle než 200 let a je výsledkem šťastného 
setkávání osvícených majitelů zámku. Svou nevelkou plochou (16,5 ha) patří k menším 
zámeckým parkům, ale díky harmonii, která v něm panuje, je však jedním z nejvíce 
obdivovaných parků v Čechách. Podrobnější informace k cílovým lokalitám najdete na 
www.muzeum-pribram.cz, www.zidovna.cz a www.nm.cz. Prosíme seniory, kteří mají 
zájem se tohoto výletu zúčastnit, aby se přihlásili v úředních hodinách v podatelně úřadu 
MČ Praha-Ďáblice, Květnová 52 u paní Moniky Forkové a složili zde 50 Kč jako nevratnou 
zálohu na výlet. Vzhledem k velkému zájmu o výlet a s ohledem na to, že informace o 
výletu se dostane k lidem v různou dobu podle distribuce zpravodaje, prosíme všechny 
zájemce, aby se šli zapsat nejdříve dne 16. dubna. Pokud budou v autobuse volná místa, 
mohou se výletu zúčastnit také senioři nebydlící v Ďáblicích. Ti pak kromě zálohy zaplatí 
při odjezdu vstupné do jednotlivých objektů, které během výletu navštíví. Odjezd 
autobusu bude 17. května 2014 již v 7.30 hodin z obvyklého místa u restaurace 
Battistova cihelna v ulici Hořínecká. Předpokládaný návrat je kolem 17 hodiny. Výlet se 
bude konat za jakéhokoliv počasí. 
Pěkný výletní den přeje sociální komise při MČ Praha-Ďáblice 
 

 

Noc kostelů v pátek 23. května 

Srdečně Vás zveme k účasti na Noci kostelů v Ďáblicích, která se koná pod záštitou 
starosty obce ing. Miloše Růžičky. Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava bude 
zpřístupněna od 18 do 23 hodin. 18–20 hodin: příležitost prohlédnout si kapli i její okolí. 
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Prohlídka s komentářem o historii i současnosti ďáblické kaple bude prokládána hrou na 
varhany v podání varhaníka Jana Triebenekla. Pro děti bude připraven kvíz, obrázky 
ďáblické kaple a sv. Anežky České, iniciátorky založení Rytířského řádu Křižovníků s 
červenou hvězdou, který kapli spravuje. 20 hodin: odborný výklad o historii ďáblické 
kaple a o Rytířském řádu Křižovníků s červenou hvězdou přednese duchovní správce P. 
PhDr. Marek Pučalík O.Cr. 21 hodin: Noční koncert při svíčkách – Vladimír Frank, housle 
a Josef Popelka, varhany. Vstupné 50 Kč. 
Sbor Církve čs. husitské, Ďáblická 75, bude zpřístupněn od 18 do 23 hodin. K shlédnutí 
bude výstavka cizojazyčných výtisků Bible a panely s tématy Jednota bratrská 1457, 
Štěstí v tobě (téma odpočinku) a básně Zdeňka Svobody. Prohlídka bude doprovázena 
reprodukovanou duchovní hudbou. 
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Kemp fotbalové školy Individual football school 
II. ročník specializovaného fotbalového kempu, který pořádá Individual football school, 
proběhne 7.–11. 7. Kemp je určen pro děti, které se chtějí fotbalu intenzivně věnovat. 
Více o kempu najdete na stránkách www.ifschool.cz/kempy, kde je ke stažení i přihláška. 
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Senioři, pojeďte na podzimní výlet! 
Již cestou do prvního cíle výletu si budeme moci prohlédnout Oldřichův dub u Peruci, o 
němž se zmiňuje už Dalimilova kronika v souvislosti se setkáním knížete Oldřicha a 
pradleny Boženy. Stáří tohoto památného stromu je odhadováno na tisíc let. Vysoký je 
31 metrů a po obvodu měří 760 cm a je zapsán na seznamu nejvýznamnějších stromů 
UNESCO. Následovat bude prohlídka Muzea české vesnice, které bylo vybudováno v 
barokní sýpce z roku 1876, která stojí v areálu zámecké zahrady v Peruci. Prohlédneme si 
a osobně vyzkoušíme nejen zemědělské stroje, dopravní prostředky, hasičskou stříkačku, 
nejrůznější nářadí a náčiní, ale k vidění budou i domácí spotřebiče od praček po šicí stroje 
a různé mužské náčiní. Nahlédneme také do jednotlivých částí obydlí i do školní třídy. 
Část muzea je věnována dětským kočárkům, panenkám a také různým řemeslům, jako je 
včelařství či výroba bot. Prohlídkou pseudogotické Boženiny studánky, která je také v 
zámecké zahradě, vyplníme čas do oběda, který je zajištěn v restauraci Konírna v 
nedaleké obci Libochovice. Po obědě si prohlédneme jeden z nejvýznamnějších raně 
barokních zámků v Čechách, který se nachází v této malebné krajině v dolním Poohří. 
Zámek v Libochovicích postavil italský stavitel Antonio della Porta v letech 1683 až 1690. 
Prohlídková trasa nás provede jednotlivými interiéry ve stylu pozdní renezance, baroka i 
ve stylu 19. století. Uvidíme bohaté sbírky porcelánu, kolekce vzácných nástěnných 
tapisérií a obrazů. Velmi příjemná bude zajisté i procházka po rozlehlém zámeckém 
parku, který se skládá z francouzské zahrady s pravidelně tvarovanými dřevinami a z 
přírodně krajinářského parku s mnoha dendrologickými zajímavostmi. Podrobnější 
informace k cílovým lokalitám najdete na www.peruc.cz, www.restauracekonirna.cz a 
www.zamek-libochovice.cz. Prosíme seniory, kteří mají zájem se tohoto výletu zúčastnit, 
aby se přihlásili v podatelně úřadu městské části Praha-Ďáblice a složili zde 50 Kč jako 
nevratnou zálohu na výlet. Bude-li dostatek míst v autobusu, mohou se výletu zúčastnit 
také senioři nebydlící v Ďáblicích. Ti pak kromě zálohy zaplatí při odjezdu vstupné do 
jednotlivých objektů, které během výletu navštíví. Odjezd autobusu bude v sobotu 4. října 
v 8.30 hodin z obvyklého místa v blízkosti restaurace Battistova cihelna v ulici Hořínecká. 
Předpokládaný návrat je po 17 hodině. Výlet se bude konat za jakéhokoliv počasí. 
Pěkný výletní den přeje sociální komise při MČ Praha-Ďáblice 
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