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Zpěvem a prohlídkou betléma  
v kapli Nejsvětější Trojice  
a sv. Václava tak přivítaly  

nový rok děti z mateřské školy.  
Koledy, kterými si ještě  

jednou připomněly  
vánoční svátky, si tam  

chodí na Tři krále  
zazpívat každoročně.   

Více na str. 7

 V kapli 
zněly koledy
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pf 2020
Vážení spoluobčané,  
milí sousedé, 
jménem Rady Městské části 
Praha-Ďáblice vám v novém 
roce přeji pevné zdraví,  
radost z práce, klid  
pro hledání správných cest, 
moudrý nadhled a jen hezké 
sousedské vztahy.

S úctou Miloš Růžička (starosta), 
Jan Hrdlička (místostarosta)  
a členové rady:  
Simona Dvořáková,  
Tomáš Dvořák, Ludvík Tesař

Ďáblické vánoční světlo
Vánoce 2019 mi splnily další starostovský 
sen: Ďáblice mají svůj krásný betlém a s pří-
chodem adventu  jsme se sešli, abychom 
si po společně prožitém večeru každý od-
nesl domů tolik vánočního světla, kolik kdo 
dokázal pobrat… A přitom ani trochu neubylo, 
i když jste je třeba svým úsměvem dále roz-
dávali svým bližním a dalším sousedům. Za-
pálily je totiž naše děti. Bylo symbolem klidu, 
míru, přátelství a vzájemného porozumění.

Přeji všem, aby toto světlo naplňovalo 
naše domovy, mysl i duši po celý rok 2020.

Co se nám v roce 2019  
povedlo a co nepovedlo?
Redakce mě požádala, abych se ohlédl zpět 
za rokem 2019 a stručně popsal, co se naší 
samosprávě a úřadu v Ďáblicích povedlo i ne-
povedlo. Zprvu jsem nevěděl proč, ale úkol 

se mi zdál velice těžký. Dlouho jsem o svém 
pocitu přemýšlel. Avšak nyní se mi už zdá 
poměrně logický a vysvětlím proč: řídit nejen 
každodenní činnosti úřadu a samosprávy, 
ale zejména řídit potřebný a vyvážený roz-
voj obce i ochranu jejích potřeb, vyžaduje 
dlouhodobou vizi a neustálé uvažování a tvo-
ření v horizontu minimálně osmi i více let. 

A tak neumím říci, co se povedlo jen v roce 
2019 – někdy akci dokončenou v tomto roce 
vnímám jako úspěch jiného roku a některá 
současná rozhodnutí a práci bude možné po-
važovat za úspěch či neúspěch třeba za dva 
roky, možná i mnohem později. To ukáže čas 
a život sám.

A co neúspěchy? Někteří tzv. opoziční ko-
legové mi vytýkají, že mluvím jen o tom, co se 
povedlo. No, vlastně mají pravdu a vysvětlím, 
jak to myslím: po celou dobu ve své funkci se 
snažím sebe i své kolegy motivovat k tomu, že 
práce na úkolu či projektu končí až ve chvíli, 
kdy je splněn a úspěšně dokončen. Mám zku-
šenost, že pokud je vůle, která slouží dobré 
věci, pak se úspěch dostaví vždy. Jen někdy 
dříve a někdy až po letech. Druhá varianta je 
bohužel v celé naší společnosti stále častější. 
A tak se zdráhám hodnotit s tak malým ča-
sovým odstupem, co se povedlo/nepovedlo 
v roce 2019.

Do dalších čísel Zpravodaje samozřejmě 
připravíme zprávy o nejdůležitějších a pro 
zajímavost i méně citovaných drobnějších 
činnostech roku 2019. Chybět nebudou dle 
stupně přípravy ani důležité akce roku 2020.

Několik prvních postřehů 
k roku 2019 i 2020
Komunitní centrum Vlna se zahradou, ško-
la i Obecní dům Ďáblice stále vzbuzují zvě-
davost laiků i odborníků. Tyto stavby jsou 
citovány, navštěvovány zájemci o architektu-
ru a urbanismus a obecní dům byl v nejužší 
nominaci mezinárodní poroty při udělování 
České ceny za architekturu roku 2019, kterou 
vyhlašuje Česká komora architektů. 

Slovo  
starosty
Miloš Růžička

Rok 2019 v Ďáblicích utekl jako voda

Díky za vánoční světlo
Vážení spoluobčané, milí sousedé, 
zdá se mi, že máme-li nějaký názor skutečně všichni stejný, tak je to 
pocit, že čas se stále zrychluje. Že snad celá zeměkoule se otáčí  
rychleji než dříve. I ten minulý rok v Ďáblicích utekl jako voda.  
Než jsem se naučil u podpisu psát datum 2019, je tu rok 2020.  
Věřím, že předchozí rok nebyl zbytečný a že jsme jej využili v osobním 
i pracovním životě, jak nejlépe dovedeme.
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Kontrola zápisu ZMČ č. 6/2019. Zápis byl schválen.
V rámci volného mikrofonu vystoupili J. Ouředníčková, J. Jelínek, Z. Beranová, F. Michek, 
V. Michek, M. Stroblová, M. Růžička, J. Hrdlička, S. Dvořáková, T. Dvořák.
Informace k podpisové akci „Maata“. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí 
zprávu o podpisové akci „Hromadný požadavek občanů Ďáblic bydlících v okolí bývalé 
radnice Květnová 52 na vybrání jiného nájemce této budovy“ i stížnosti J. Jelínka.
Rozpočtová opatření č. 9/2019 a 10/2019. Zastupitelé MČ po projednání vzali na vě-
domí RO č. 9 a č. 10 k rozpočtu MČ na rok 2019.
Rozpočtové opatření č. 11/2019. Zastupitelé MČ po projednání schválili rozpočtové opat-
ření č. 11 k rozpočtu MČ na rok 2019.
Rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2020. Zastupitelé MČ po projednání rozpočet schválili 
(pozn. rozpočet je uveřejněn na www.dablice.cz – Úřední deska).
Rozpočtové provizorium. Bod byl vypuštěn z programu, neboť byl schválen rozpočet.
Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2020. Zastupitelé MČ po projednání roz-
počet VHČ schválili.
Střednědobý výhled na rok 2021–2025. Zastupitelé MČ po projednání výhled schválili.
Veřejnoprávní smlouva – SK Ďáblice. Zastupitelé MČ po projednání schválili Veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace SK Ďáblice, z. s., ve výši 400 000 Kč, 
která bude využita na úhradu provozních nákladů oddílů fotbalu a tenisu v roce 2020.
Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2019. Zastupitelé MČ po projednání 
schválili zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 (poskytnutých MČ na základě 
písemného rozhodnutí oprávněných orgánů vyšších rozpočtů, které nebyly součástí roz-
počtových opatření schválených na posledním jednání RMČ a ZMČ v roce 2019); schválili 
přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu běžného roku, které neovlivní celkové pří-
jmy a výdaje rozpočtu běžného roku, ale umožní správné zatřídění uskutečněných příjmů 
a výdajů dle platné rozpočtové skladby v závislosti na jejich druhu.
Statut Fondu rezerv a rozvoje. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo Statut Fondu re-
zerv a rozvoje MČ Praha-Ďáblice.
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru. Zastupitelé MČ po projednání vzali zprávu na vědomí.
Zpráva o činnosti Finančního výboru. Zastupitelé MČ po projednání vzali zprávu na vědomí.
Smlouva o spolupráci s MČ Praha-Dolní Chabry – sociální pracovník. Zastupitelé MČ 
po projednání schválili uzavření smlouvy, jejímž předmětem je zajištění realizace projektu 
podpořeného finančními prostředky z ESF.
Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice 2019. Zastupitelé MČ po projednání vzali 
na vědomí jmenování inventarizačních komisí.
Schválení úhrady TKO. Zastupitelé MČ po projednání vzali na vědomí úhradu příspěvku 
ve výši poplatkové povinnosti na 2. pololetí 2019 bezhotovostním převodem z rozpočtu MČ 
přímo správci poplatku dle seznamu odsouhlaseného správcem poplatku (MHMP).
Finanční dary občanům. Zastupitelé MČ po projednání vzali na vědomí informaci o po-
skytnutí finančních darů občanům.
V diskusi vystoupili M. Růžička, M. Tumpach, Z. Beranová, R. Rexa, D. Prokeš.
Informace radních a zastupitelů: M. Růžička, J. Hrdlička, R. Rexa, M. Vlach, T. Dvořák.

Kompletní zápis se zvukovým záznamem z jednání 19. 12. 2019 najdete 
na www.dablice.cz – Samospráva – Zápisy a usnesení ZMČ

7. zasedání  
zastupitelstva MČ

Vandalismus na hřišti
Při kontrole herních prvků na hřišti KC Vlna dne  
16. 1. 2020 bylo zjištěno záměrné poničení herního 
prvku – vyříznutí části sítě z prolézačky. K poškození 
muselo dojít v rozmezí dnů 14. – 16. 1. Vše bylo nahlá-
šeno na PČR a bude dále šetřeno. Odhad škody se po-
hybuje v rozmezí 8–10 tisíc korun! Přemýšlíme, k čemu 
se takový kus sítě (cca 2x1 m) může hodit? Herní prvek 
bude dočasně uzavřen z důvodu bezpečnosti, aby děti 
nespadly z plošiny dolů.

Jan Hrdlička, místostarosta

Nový obecní dům očima návštěvníka Ďáb-
lic. Zajímavé a srozumitelné je také povídání 
architekta a publicisty Adama Gebriana 
o smyslu umístění budovy obecního domu 
v terénu, o jeho funkcích, užitných hodnotách 
i o srovnání stavby s trendy japonské archi-
tektury, které můžete zhlédnout v dokumentu 
(viz odkaz na titulní straně oficiálního webu 
MČ Ďáblice, www.dablice.cz). Stále ještě jde 
o novostavbu, takže očekávám, že i letos se 
může objevit nějaká drobná stavební nebo 
technologická chyba, a tedy i reklamace. 
Všechny problémy s námi ale dodavatelé 
řeší korektně a bez zbytečného otálení (kliky, 
panty, ovládání dveří, netěsnosti v konstruk - 
ci atp.).
Ďáblice mají od roku 2019 novou poš-
tu. Myslím, že většina z nás, ať už na poštu 
chodí pěšky, nebo jezdí autem či autobu-
sem, se již měla možnost přesvědčit, že jak 
pracovní prostředí, tak prostředí v klientské 
části pošty nebo venkovní parkovací zázemí 
a dostupnost dalších služeb (lékaři, lékárna, 
rehabilitace, úřad, komunitní centrum, atd.) 
je nyní ve prospěch všech na mnohem vyšší 
úrovni než dříve.
Stovky stromů pro lepší a zdravější prostře-
dí v Ďáblicích. V roce 2019 jsme společně 
s mnohými spoluobčany připravili projekt 
výsadeb po celých Ďáblicích, vybíráme od-
borné dodavatele a garanty základní údržby 
a za vhodného počasí začne sázení. Účastnili 
jste se hledání vhodných míst pro výsadbu, 
rádi vás i s dětmi potkáme také při sázení.
Dvě odborné učebny pro žáky naší školy – 
konečně – vzniknou v tomto roce, současně 
probíhá velmi pečlivá příprava a prověřování 
dalších stavebních úprav v areálu školy. Pro-
síme o trpělivost s obnovením venkovního 
hřiště. Všechny připravované stavební úpravy 
a zásahy jsou bohužel vzájemně provázané 
a bez jejich vyřešení nelze hřiště opravit ani 
případně postavit nové.
Ďáblice bez hazardu. Myslím, že stojí za to 
připomenout, že život v naší městské části 
je již několik let zcela bez hazardních her 
a provozoven. Znamená to sice méně peněz 
do obecní pokladny a přímo sponzorsky 
spolkům, ale jsem přesvědčen, že je to tak 
správně a že jsme tím vyloučili jeden z pod-
statných rizikových vlivů.
Už si vyrábíte masky do letošního ma-
sopustního průvodu?
Určitě i letos „zažijeme Ďáblice jinak“ při 
zářijové sousedské slavnosti. Těšíme se 
opět na vaše nápady, připomínky i nabídku 
pomoci či spoluúčasti.
Obecní sál je opět o něco atraktivnější pro 
žákovská vystoupení a pro další akce nejen 
seniorů, ale i pro ďáblické divadelníky, 
tanečníky a další umělce. Sál je nově vyba-
ven další zvukovou a hlavně světelnou tech-
nikou, takže možností užití prostoru nezávisle 
na cizí technické pomoci přibývá.
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Někteří z  obyvatelů Ďáblic opakovaně na 
podzim upozorňovali, že v ulicích Zářijová 
a K Lomu jezdí automobily rychleji, než je 
bezpečné. Žádosti byly doplňovány o námě-
ty vybudovat zpomalovací prahy, instalovat 
značky omezující rychlost na 30 km/h a poté 
zajistit častou kontrolu rychlosti policií apod. 
To vše s cílem zpomalit vozidla vyjíždějící smě-
rem k hlavní Ďáblické ulici a tím zvýšit bez-
pečnost zejména dětí pohybujících se před 
domy a u hřiště u hřbitova.

V celé této oblasti, kde žiji od roku 2005, 
bylo zvykem jezdit pomalu. Přisuzoval jsem 

to částečně i faktu, že většina z nás měla/
má malé děti, které tu jezdí na kolech, 
šlapadlech, prknech... Asi každému se stalo, 
že někdy některé nečekaně vyběhlo z branky 
domu nebo přebíhalo silnici např. u dětského 
hřiště. 

Takový pohyb dětí tu považuji za přirozený 
a jsem rád, že je stále možný – i za cenu 
zvýšené opatrnosti, pozornosti a pomalejší 
jízdy nás, řidičů a řidiček. Ostatně v roce 
2015 bylo na místní komunikace doplně-
no dopravní značení „obytné zóny“, které 
by mělo řidiče před aktivitami dětí na silnici 

varovat a snížit rychlost na 30 km/h v těchto 
ulicích i formálně.

Diskuse s Městskou policií a s některými 
sousedy naznačují, že rychle mohou jez-
dit především Středočeši spěchající (je-li 
ucpaná Cínovecká a poté Ďáblická) zkrat-
kami po trase Legionářů–K Letňanům–Břez-
nová–Zářijová. V takovém případě by mohlo 
být řešením přehrazení této trasy změnou 
směru jízdy např. v části ulice Legionářů. 
Takový záměr je však spíše dlouhodobý, 
dotkl by se mnoha obyvatel, vyžaduje i peč-
livou přípravu, posouzení všech možných 
dopadů a projednání… Zkusme prozatím 
jezdit ulicemi Zářijová a K Lomu pomalu 
my, kteří v bezprostředním okolí bydlíme 
a pravidelně tudy projíždíme.

V Ďáblicích je podobných lokalit, kte-
ré mohou vyžadovat změnu dopravního 
uspořádání, více. Víme o problémech aut 
zkracujících si cestu ulicí Legionářů z Koste-
lecké, o zvyšujících se počtech průjezdů 
osobních a zejména nákladních automobilů 
„pěší“ zónou v ulici Na Terase směrem z ulice 
Na Štamberku, o špatném parkování a prů-
jezdech nákladních vozidel v Kokořínské. 
Pokud má někdo další podnět ke stávajícímu 
dopravnímu řešení v Ďáblicích, prosím touto 
cestou o jeho nahlášení na e-mailovou ad-
resu info@dablice.cz. Jednoduchá řešení bo-
hužel neexistují, protože se asi vždy dotknou 
občanů. A o možných úpravách budeme 
spoluobčany vhodnou formou, před vlastním 
podáním návrhů, informovat.

Jan Hrdlička

Ulice K Lomu je vcelku klidná, ale občas tu někdo doslova profrčí

Jak zpomalit auta?
Buďme za volantem ohleduplní a mysleme na děti



Ďáblický zpravodaj |  Zprávy z radnice

| 5

Marek Pěkný, zastupitel

Milí sousedé, chtěl bych vám popřát vše 
nejlepší do nového roku. Zároveň bych 
vás chtěl upozornit na to, abyste věnovali 
pozornost zabezpečení svých domovů.

Začátkem prosince loňského roku byly  
v Zářijové ulici nejprve odcizeny státní po-
znávací značky ze zaparkovaného vozidla. 
Vzápětí byly použity k spáchání trestné 
činnosti (nezaplacení na benzínové pumpě). 
Následně došlo k vloupání do dvou rodinných 
domů a u dalšího objektu byl poškozen plot. 
Zřejmě pouze to, že majitelé byli doma, pa-
chatele odradilo od dalšího vloupání. I někteří 
další sousedé měli podezření, že se jim někdo 
pohyboval po zahradě.

K jednomu vloupání došlo v dost nepřed-
vídatelnou dobu, a sice v neděli kolem půl 
sedmé večer, kdy byl na ulici čilý provoz 

a většina sousedů byla doma nebo se domů 
vracela. Příznivá informace je ta, že státní 
i městská policie byly na místě činu do  
několika minut a jednaly velmi zodpovědně 
a profesionálně. Ale ani tak se pachatele ne-
podařilo dopadnout. Zatímco v dané lokalitě 
již řada sousedů posílila zabezpečení svých 
domů dalšími bezpečnostními prvky, kamera-
mi apod., rád bych, aby se tato zpráva dosta-
la všem obyvatelům obce.

Tímto bych vás chtěl varovat, abyste 
nepodceňovali zabezpečení svých domovů 
a byli ostražití, když např. v sousedství houká 
alarm, a neváhali zavolat policii. S několika 
sousedy jsme již oficiálně apelovali na Policii 
ČR, aby vzhledem k trestné činnosti spáchané 
v posledních týdnech věnovala naší městské 
části zvýšenou pozornost. Věřím, že i díky vzá-
jemné sousedské solidaritě se podaří v obci 
trestnou činnost minimalizovat.

Víte, co dělat?
Níže najdete doporučení pro případ pode-
zření z nekalé činnosti ve vašem okolí 
a také vhodná preventivní opatření.
1. V případě podezřelého pohybu cizích 
osob na vašem či sousedově pozemku 
se nesnažte řešit situaci samostatně. 
Volejte linku 158 (Policie ČR) nebo 156 
(Městská policie). V Ďáblicích sídlí Moto-
rizovaná jednotka Policie ČR, která může 
být aktivována velice rychle. Uvědomte 
si, že pachatelé mohou být ozbrojeni, pod 
vlivem povzbuzujících látek, mohou jednat 
pod stresem!
2. Bezpečnostní systém pro dům/byt? 
Ano, je-li viditelný, pak snižuje riziko! Ale 
musí být funkční a zapnutý. Podstatným 
prvkem systému je funkční siréna! Pa-
chatelé pak vědí, že mají jen krátký čas 
do příjezdu bezpečnostní agentury či po-
licie. I za tu dobu mohou spoustu věcí po-
škodit či vzít, ale nemají neomezeně času!
3. Soukromý kamerový systém – ano, 
záznam ze soukromých kamer na objektu 
může pomoci k identifikaci pachatelů. A ti 
většinou nepřicházejí po silnici a hlavním 
vchodem, mají na hlavách kapuce… Smě-
řování kamer „shora dolů“ většinou údaje 
důležité k identifikaci neposkytuje. Bohu-
žel použití důkazů z kamerového systému 
je omezeno pouze na soukromý pozemek 
a soukromé prostory. I tak může být zá-
znam cenným vodítkem k identifikaci pa-
chatelů, pokud jsou zachyceni…
4. Záznam z městského kamerového sys-
tému má omezené využití. Primárně tento 
systém neslouží k monitorování osobního 
majetku. Je přednostně namířen na kři-
žovatky, zastávky autobusů apod.
5. Ještě jednou tísňové linky: Městská 
policie – 156; Policie ČR – 158.

Závěry diskuze se strážníky MP  
zaznamenal Jan Hrdlička

Nedávejte  
zlodějům  
příležitost!

28. jednání 11. 12. 2019
Rada MČ po projednání souhlasila:
– s uzavřením dodatku č. 4 se společností 

outdoor akzent, s. r. o., jehož předmětem je 
pronájem části pozemku za účelem provo-
zování 1 ks oboustranného reklamního za-
řízení na ulici Ďáblická za cenu 30 000 Kč/
rok;

– s aktualizovaným návrhem Statutu Fondu 
rezerv a rozvoje MČ Praha-Ďáblice;

– s uzavřením dodatků o prodloužení ná-
jemních smluv.

Rada MČ po projednání schválila:

– uzavření smlouvy o poskytování pracovnělé-
kařských služeb s MUDr. Kateřinou Auzkou, 
jejímž předmětem je zajištění a poskytování 
pracovnělékařské služby včetně ochrany 
zdraví zaměstnanců;

– volební řád Školské rady základní školy, kte-
rá je součástí ZŠ a MŠ;

– pracovní řád MČ Praha-Ďáblice;
– uzavření servisní smlouvy na pravidelnou 

kontrolu automatického dveřního systému 
GEZE (hlavní vstup, Česká pošta) s DAB Tra-
de, s. r. o.;

– dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě, roz-
počet sociálního fondu pro rok 2020 

a prováděcí pokyn k poskytování příspěvků 
zaměstnancům z kolektivní smlouvy MČ 
Praha-Ďáblice;

– organizační schéma řízení a struktury úřadu 
MČ Praha-Ďáblice;

– dohody o poskytnutí darů.

29. jednání 30. 12. 2019
Rada MČ po projednání souhlasila:
– s uzavřením dodatku č. 1 o prodloužení 

nájemní smlouvy na nebytové prostory 
v OD Ke Kinu.

Rada MČ po projednání schválila:
– rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu MČ 

na rok 2019.

Kompletní zápisy najdete na www.dablice.
cz – Samospráva – Zápisy a usnesení RMČ

O čem jednala rada MČ



Vánoční hvězdu, nádherný květinový symbol 
vánočních svátků, si odneslo několik desí-
tek ďáblických dam z tradičního vánočního 
odpoledne pořádaného sociální komisí MČ 
Praha-Ďáblice a klubem seniorů v pátek 
13. prosince 2019. 
Po zdravicích radní Simony Dvořákové  
a místostarosty Jana Hrdličky jsme všichni 
s potěšením zhlédli promítání o pestrém kul-
turním a společenském životě našich senio-
rů mapující nejen vznik a činnost klubu, ale 
i společné zážitky z výletů, masopustu, soused-

ských slavností aj. paní Blance Šťastné, autor-
ce této oživlé kroniky podbarvené hudebním 
doprovodem, patří velký dík. Snad každého 
potěšila naše „šťastná tombola“, ve které vy-
hrával každý lístek hned dvě ceny. Jednu z dílny 
Klubu šikovných rukou, druhou od sponzorů 
naší vánoční akce.

Úderem 17. hodiny nastoupil na pódi-
um umělecký soubor Osminka. Když se pak 
malí i velcí umělci v tradičních lidových kro-
jích pustili do zpěvu vánočních písní, všichni 
v sále jsme se ocitli jako v pohádce Josefa 

Lady. Závěrečná Tichá noc v setmělém sále 
za svitu svící dojala úplně všechny a násle-
dující bouřlivý potlesk byl zcela zasloužený. 
Krásný hudební zážitek nám přineslo i vystou-
pení nadané Alice Jandové, bývalé žačky ďáb-
lické školy. S vánočním a novoročním přáním 
na nás nezapomněl ani nachlazený starosta 
Miloš Růžička.

A pak již přišla na řadu kapela Koty Swing 
Band a my se pustili do zpěvu i tance. Svá-
teční a přátelská sousedská atmosféra v sále 
vydržela až do večerních hodin. A největší 
odměnou pro všechny, kteří pomáhali s pří-
pravou a organizací této akce, byly úsměvy 
na tváři odcházejících.

Zprávy z Ďáblic | leden 2020

Foto Blanka Šťastná6 | 

Jen s třídenním předstihem, v sobotu 28. 12. 2019, se klub v OD Ke Kinu krátce po poledni 
zaplnil do posledního místa. Silvestrovský „mejdan“ zahájila Helenka Šmídová veselým 
tréninkem paměti, čehož jsme se všichni zhostili se ctí. Velký zájem vzbudil turnaj ve stolní 
hře Puket. Do vyřazovacího souboje jsme se pustili s obrovskou vervou a vítězství mezi dvo-
jicemi nebyla zadarmo. Vítězka soutěže Jana Růžičková obdržela diplom a pletenou jitrnici 
s neomezenou dobou spotřeby. Velkou radost nám udělal náš host Michal Kotas, který naši 
oslavu zpestřil hudbou a zpěvem, a my se po krátké „rozcvičce“ pustili do zpěvu i tance.

S přibývajícím časem stoupala nálada a taneční elán by nám záviděly i naše děti a vnouča-
ta. Večerní loučení doprovázela přání zdraví, štěstí a životní pohody v novém roce a ta posílá-
me i všem ďáblickým spoluobčanům.

Jak jsme se 
rozloučili 
s rokem 2019
Jana Ouředníčková, foto Blanka Šťastná

Úsměvy jako odměna
Jana Ouředníčková

Atmosféra v sále chvíli před tím, než se senioři pustili do zpěvu a tance

Pulet nás bavil... ... ale i pouhé silvestrovské povídání bylo příjemné

Umělecký soubor Osminka 

Koty Swing Band a Jana Hrušková
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Téměř stovka malých předškoláků z mateřské školy se ve středu 8. led-
na vydala do ďáblické kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava. Děti si 
prohlédly betlém, společně si za doprovodu varhan zazpívaly koledy 
a ještě jednou si tak užily vánoční atmosféru. Paní učitelky zase vyu-
žily možnost situačního a prožitkového učení k tomu, aby je seznámily 
s tradicemi vánočních svátků a děti lépe pochopily, co se kolem nás 
v každodenním životě děje.
„Do kaple chodíme kolem Tří králů každý rok, stala se z toho pěkná 
tradice. Myslím, že se dětem zpívání líbilo a půlhodinku v kapli si užily 
včetně společného focení,“ komentovala návštěvu Iveta Fraňková, uči-
telka třídy Ptáčků, která děti doprovázela na varhany. (am)

Tříkrálové  
koledy v kapli

Několik tříd mateřské školy si tříkrálovou návštěvu kaple užilo

Děti si prohlédly i místní jesličky Iveta Fraňková doprovázela děti na varhany

Posezení skoro jako ve školních lavicích
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Šikovné ruce i pro rodiče
Klub Šikovné ruce letos nově pořádá každý měsíc odpolední tvoření pro rodiče s dět-
mi. První odpoledne s tématem masopustu se bude konat v sobotu 25. ledna 2020 od  
14 do 18 hodin v prostorách Klubu seniorů, OD Ke Kinu. Další setkání se pak budou konat 
každou třetí sobotu v měsíci.

Šikovné ruce se schází každou středu od 14 do 18 hodin v OD. Vždy se domlouváme, co 
budeme tvořit. Naši práci jste mohli vidět i na vánočním jarmarku. Zveme všechny, nejen 
seniory, kteří se chtějí zapojit, aby přišli mezi nás a naučili se tak různé ruční práce.

V pondělí 6. ledna, na den Tří králů, přišla na úřad Městské části Ďáblice překvapivá – a velmi 
početná – návštěva. Tři králové jako by se naklonovali! Dorazilo jich víc než dvacet. S milou 
koledou za námi přišly děti z mateřské školy. 

Odměnili jsme je vlídným slovem a prohlídkou kanceláří radnice, pracovny pana starosty, 
„obecního“ krmítka a společenského sálu, kde nám přednesly krásné básničky. Pak jsme je 
ještě doprovodili do lékárny a na poštu a společně jsme se zastavili u ďáblického betléma, kde 
děti uviděly i skutečné tři krále... Tato milá návštěva velmi potěšila všechny pracovníky úřadu. 
Že by začátek další pěkné tradice?

Hledám vyučujícího německého jazyka, úroveň mírně pokročilý,  
Staré Ďáblice. Cena 200 Kč za lekci. Tel: 724 077 042.

Montáže stínící techniky Praha a okolí.
Volná pracovní doba, odměna dle počtu zakázek.  
Rozsah práce dohodou.
Výdělek záleží na zájmu na množství namontovaných zakázek.
Jedná se o jednoduché montáže, ke kterým je potřeba pouze  
základní nářadí.
Zapracujeme. Práci nabízíme celoročně. Se všemi zájemci  
pohovoříme.
Zašlete kontakt nebo životopis na gato@gato.cz,  
případně volejte 777 038 000.
Vhodné i jako přivýdělek.

– inzerce – – řádková inzerce –

Králů přišlo 
přes dvacet

Milá návštěva na úřadu MČ Ďáblice

Centrum  
Ďáblice –  
sokolovna
Hrajte s námi…
Rekreační oddíl stolního tenisu přijímá 
nové členy bez ohledu na věk, pohlaví a vý-
konnost. Hrajeme každé pondělí mezi 17 až 
21 hodinou. Zorganizována je dlouhodobá 
soutěž jednotlivců v rámci oddílu a jedno-
rázové turnaje dvouher a čtyřher.

Tréninky oddílu dětí a mládeže: přípravka 
čtvrtek 15–16, ostatní pondělí 15.30–17, 
středa a čtvrtek 16–17.30 hodin.

Pořádané akce:

Grand Prix CST Ďáblice; každou neděli 
od 14 hodin (mimo 8. 2.), turnaje dvouher 
stolního tenisu pro veřejnost a rekreační 
hráče

25. 1. v 9 hodin Zimní turnaj mládeže 
(turnaj dvouher a čtyřher ve stolním tenise 
všech kategorií i úrovní)

Více na www.centrumdablice.cz



| 9

Ďáblický zpravodaj | 

Na začátek rekapitulace uplynulého roku tro-
cha statistiky. V roce 2019 jsme v Ďáblicích 
odehráli 152 oficiálních mistrovských utkání 
a hřiště umožnilo kolem 180 tréninků; vždyť 
každý tým má v hlavní sezoně minimálně 
dva týdně. Fotbalový oddíl SK Ďáblice měl 
k 31. 12. 2019 celkem 343 členů, z toho 329 
registrovaných ve FAČR a 288 s platnou hráč-

skou registrací. Zajmá-li vás věkové složení, 
pak 205 je žáků a juniorů do 18 let a dospě-
lých 138.

V sokolovně restaurace Na Růžku jsme loni 
v březnu uspořádali už 10. fotbalový ples. 
Opětovně jsme tančili za doprovodu hudební 
skupiny Horváth band s hostem Vlastou 
Horváthem. Absolutní vyprodání vstupenek 
snad dostatečně svědčí o jeho úrovni.

Další tradiční akcí byl Memoriál Martina 
Horvátha, kterým jsme jako každý rok uctili 
památku našeho hráče a trenéra, jenž tra-
gicky zahynul. Uskutečnil se 8. května. 

Oslavy 100. výročí založení klubu vyvr-
cholily předposlední červnový týden, a to so-
botním společenským odpolednem a večerní 
taneční zábavou opět se skupinou Horváth 
band a nedělním koncertem skupiny Kryštof 
s Richardem Krajčem. Bylo plno!

Nejen při výše uvedených akcích se projevi-
ly výhody nového ozvučení areálu. Do toho 
MČ Praha-Ďáblice zainvestovala nejen pro 
lepší informovanost návštěvníků areálu, ale 
i pro klid sousedících. Ač je zatím v provo-

zu jen polovina plánovaných úprav, změny 
jsou patrné – hlášení je velmi dobře rozumět 
a sousedé nejsou tolik rušeni.

ZŠ v Ďáblicích věnovala SK ke 100. výročí 
klubu lípu, kterou jsme zasadili před hlavní 
vchod do areálu v Kokořínské ulici.

V létě jsme uspořádali čtyři příměstské 
kempy, dva zaměřené na fotbal a dva na vše-

obecné sportovní vyžití, a sice pod názvem 
„Veselé sportovky“. 

Potkaly nás bohužel i smutné chvíle. 
19. září 2019 zemřel po dlouhé nemoci Jiří 

Kučera, který se více než čtyřicet let staral 
o hřiště. V květnovém vydání Ďáblického 
zpravodaje jsme si připomněli jeho působení 
na našem hřišti v obsáhlém rozhovoru.

Sportovní úspěchy se hodnotí velmi ra-
dostně. První tým mužů skončil v sezoně 
2018/19 na třetím místě v soutěži Pražského 
fotbalového svazu – 1. A třídě a aktuálně přezi-
muje na druhé (postupové) příčce! Na prvním 
místě ve své kategorii skončil tým mladších 
žáků trenéra Martina Vlčka, hrající ve 2. třídě, 
a tým mladší přípravky, kterou vede trenérské 
duo Novák–Hamerník. V soutěžích PFS bylo 
zapojeno celkem 14 ďáblických týmů.

Slavnostní posezení trenérů, vedoucích 
a příznivců klubu proběhlo v závěru roku 
v sále Obecního domu. Mimo oficiální část 
ho navštívil pan Antonín Barák, jeden z nej-
významnějších fotbalových trenérů mládeže 
v České republice, který přinesl informace 
o nových trendech v trénování i ve školní vý-
uce tělesné výchovy.

Protože žijeme nejen fotbalem v Ďáblicích, 
jeli jsme se v prosinci hromadně podívat (cca 
50 členů) na zápas Borussia Dortmund – 
Slavia Praha. Krásný sportovní zážitek spo-
jený s prohlídkou města nám zorganizovala 
cestovní kancelář Czech Sport Travel pana 
Václava Šťastného.

A co se nepodařilo? Asi jediná věc – do-
táhnout ke zdárnému konci žádost o vydání 
stavebního povolení na víceúčelovou spor-
tovní halu. Dílčí úspěch jsme ale zaznamena-
li; v létě stavební úřad Prahy 8 zahájil stavební 
řízení, což zjednodušeně znamená, že jsme 
odevzdali veškerou projektovou dokumentaci, 
souhlasná stanoviska, vyjádření a závazná 
stanoviska, která jsou požadována. Dále je 
vše v rukách stavebního úřadu a krocích proti 
výstavbě ze strany některých sousedů stavby.

Ďáblický fotbal oslavil v roce 2019 úžasných 100 let existence

Pestrý rok s mičudou
Michal Mošnička, Aleš Sládek a Jaroslav Vodák

Ďáblický fotbal za sebou má mimořádně pestrých dvanáct měsíců. 
A nejen proto, že jsme v roce 2019 slavili sto let trvání SK. Prožili jsme 
různorodou směsici sportovních i společenských akcí, menší i větší 
úspěchy, ale hlavně jsme se fotbalem (a nejen jím) po celý uplynulý rok 
báječně bavili. Kéž by byl podobný i rok, do kterého jsme před pár dny 
vykročili.

Richard Krajčo s ďáblickými žáčky

Naše výprava v Dortmundu



Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je 
přístroj, který, pokud je dostupný, tvoří ne-
dílnou součást základní neodkladné resusci-
tace. AED je mikroprocesorem řízený přístroj, 
který mohou obsluhovat jak nevyškolení, tak 
trénovaní zachránci.

Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě 
řídí hlasovou a obrazovou nápovědou. V čase 
srdeční zástavy je řada osob postižena život 
ohrožující poruchou srdečního rytmu – komo-
rovou fibrilací. Prostřednictvím AED je možné 
dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný 
defibrilace, který může obnovit normální sr-
deční rytmus. 

Praha 8 v prosinci instalovala dva defibri-
látory (AED) na místa, kde je běžně větší po-
hyb lidí a může se stát, že zde přístroj bude 
zapotřebí. Rovněž městská knihovna pro své 
pobočky nakoupila koncem roku 12 přístrojů 
AED. Nemluvě o obchodních centrech, kde 

je přítomnost AED běžná. Právě takový pří-
stroj by se hodil i do nového Obecního domu 
v Ďáblicích, kde je na jednom místě úřad MČ, 
poměrně velký společenský sál a ordinace 
lékařů. V docházkové vzdálenosti pak komu-
nitní centrum Vlna s dětským i sportovním hři-
štěm a starý obecní dům využívaný pro volno-

časové aktivity. Tedy místa s předpokládanou 
velkou koncentrací lidí. Proto dlouhodobě 
prosazuji jeho pořízení. 

Podle vyjádření současné Rady MČ AED 
dosud nebyl v plánu a může být pořízen z při-
pravovaného participativního rozpočtu, pokud 
o něj bude mezi veřejností zájem. Dle mého 
názoru je pořízení život zachraňujícího přístroje 
v hodnotě nižších desítek tisíc korun věcí dnes 
již standardního vybavení veřejných prostor 
a argumentace participativním rozpočtem 
není v tomto případě vhodná. I tak věřím, že 
se nám nakonec podaří postavit se po bok 
osvícenějším městským částem a přispět 
dalším krůčkem k bezpečnosti nás Ďábličáků. 

Bude přístroj pro záchranu  
života i v Ďáblicích?
Martin Tumpach, zastupitel

Reakce vedení MČ Ďáblice
V současnosti jsou v Ďáblicích dva přístroje AED – na hřišti SK Ďáblice a ve škole. O jejich 
zařazení do „výstroje“ žádala jednotka SDH Ďáblice, pořízení jednoho přístroje do obecního 
domu inicioval mimo jiné i pan Tumpach, který byl informován o tom, že zakoupení je v roce 
2020 plánované a při přípravě rozpočtu s pořízením AED počítáme. Nyní diskutujeme typ 
přístroje AED, kterých je na trhu mnoho a v různých cenových relacích, kvalitě a frekvenci 
výměny baterií, úrovně servisu v ČR apod.

O pořízení AED se potom dozvědí všichni Ďábličáci, neboť máme v plánu uspořádat pro 
zájemce veřejné zaškolení pro práci s novým přístrojem. Sám přístroj totiž bez proškolené 
obsluhy nikoho nezachrání. Jan Hrdlička

Názory a polemiky | leden 2020
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Sociální pracovník v rámci projektu „Soci-
ální pracovník na MČ Praha-Ďáblice a MČ 
Praha-Dolní Chabry“ (jedná se o 1/2 úvaz-
ku v letech 2020–2021)

Náplň práce: vyhledávání jedinců či skupin 
osob ohrožených nepříznivou sociální situací 
l sestavení individuálního plánu podpory/
péče l individuální přímá sociální práce l ve-
dení dokumentace v souladu s organizačními 
a profesními nároky l aktivní sledování situa-
ce klientů v přirozeném prostředí l spoluprá-
ce s odbory MČ Praha 8 a magistrátem hl. m. 
Prahy l dodržování etických zásad a principů 
sociální práce l propagace projektu.
Požadavky: předpoklady pro výkon povolání 
sociálního pracovníka podle § 110 zákona 

108/2006 Sb. (o sociálních službách), nebo 
v souladu s §§ 5, 10, 43 odst. 2 písm. d) 
dle zákona č. 96/2004 Sb. (o podmínkách 
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k vý-
konu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče) l výborná znalost českého 
jazyka slovem i písmem l spolehlivost a ča-
sová flexibilita l schopnost pracovat s MS 
Office l trestní bezúhonnost.
Výhodou je praxe na obdobné pozici, znalost 
místního prostředí.
Nabízíme: platové zařazení v platové třídě 
8, popř. podle praxe a vzdělání l další vzdě-
lávání v rámci projektu l supervizi.
K přihlášce je nutno připojit strukturovaný 
životopis, motivační dopis, výpis z evidence 

rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce a kopii 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno 
doručit v zalepené obálce označené „Výběrové 
řízení – sociální pracovník – projekt“ do po-
datelny Úřadu městské části Praha-Ďáblice, 
Osinalická 1104/13 nebo poštou na ad-
resu: Městská část Praha-Ďáblice, Úřad 
městské části, Osinalická 1104/13, 182 02 
Praha-Ďáblice nejpozději do 3. února 2020.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto 
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

Předpokládaný nástup 1. 3. 2020 nebo  
dle dohody. Celé znění inzerátu je uveřejněno 
na webových stránkách dablice.cz a úřední 
desce.

Renata Henych, tajemnice

Tajemnice Úřadu MČ Praha-Ďáblice vyhlašuje výběrové řízení

Hledáme sociálního pracovníka

Stromky  
do koše nepatří
Pokud se potřebujete zbavit použitého 
vánočního stromku, prosíme o jeho odnesení 
ke stanovištím tříděného odpadu. Stromečků, 
které se budou volně povalovat na chodníku 
(tak jako ty na snímku v Ďáblické ulici) nikdo 
neodveze. Děkujeme za pochopení.
Za čisté Ďáblice 

Jan Hrdlička, místostarosta





25. LEDNA OD 16 HODIN MAUGLÍ

Mauglí - to je indická džungle, divoké šelmy, 
zákeřní plazi, ztracené dítě a jedna housenka.
Jazykově bezbariérové zpracování známé 
knihy Rudyarda Kiplinga v podání 
Divadla U staré herečky. 

Cena vstupného 40 Kč/osoba.

7. BŘEZNA OD 16 HODIN POVĚSTI ČESKÉ

Hravý loutkový příběh na motivy spisů Dalimila a Aloise Jiráska. Jaké to 
bylo žít v dobách Praotce Čecha? Byl Bivoj opravdu tak silný a Libuše tak 
moudrá? Otázek je jistě mnoho, ale není proč si zoufat. Prastaré archivy 
vydají svá tajemství... Uvede Divadlo Toy Machine. 

Cena vstupného 50 Kč/osoba.

30. DUBNA OD 19 HODIN ČARODĚJNICKÝ SPECIÁL
Kouzelného hosta vám brzy představíme! 

Cena vstupného ZDARMA.

17. KVĚTNA OD 15 HODIN PRINCEZNA ČOKOLÁDA

Půvabná pohádka o princezně, která nade všechno miluje sladkosti 
a vůbec nejraději čokoládu. V pohádce se dozvíte, že všeho moc škodí. 
 V rámci rodinného festivalu PUPÍK zahraje Dobře naladěné divadlo.

Cena vstupného ZDARMA.

19. ZÁŘÍ OD 17 HODIN TRISTAN A IZOLDA

Prastará středověká legenda o velké a nesmrtelné 
lásce v loutkovém podání Dřevěného divadla 
Honzy Hrubce. Pro diváky od 10 let.

Cena vstupného 50 Kč/osoba.

10. ŘÍJNA OD 16 HODIN ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Klasickou pohádku O šípkové Růžence všichni znají. Klaunské divadlo 
Jeníčka a Mařenky ji však vypráví trochu jinak. Ale nebojte, všechno dobře 
dopadne, jak už to v pohádkách chodí.

Cena vstupného 50 Kč/osoba.
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Hvězdárna Ďáblice
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8,  
tel.: 283 910 644
e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program leden a únor
Otevírací doba
Leden: pondělí 18–21, středa–pátek 18–20, 
sobota 13.30–20, neděle 13.30–15.

Únor: pondělí 18–21, středa–pátek 19–21, 
sobota 13–21, neděle 13–16.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné 
a cestopisné v pondělí od 18.30 hodin:
20. 1. RNDr. Jiří Jiránek, CSc.: Velké Antily – 
Dominikánská republika.
10. 2. Mgr. Jan Havlík, PhD.: Chemie planet
24. 2. Ing. Vladimír Novotný: Co dnes víme 
o vesmíru a proč si myslíme, že to víme?

POŘADY (filmové večery) s pozorováním ob-
lohy v pondělí od 18.30 hodin:
27. 1. Karlův most – paprsek staletími.  
Čas a jeho měření.
3. a 17. 2. Slunce a stíny

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Leden: pondělí 20–21, středa–pátek 18–20, 
sobota 13.30–20, neděle 13.30–15 hodin 
za jasného počasí!

Únor: pondělí 20–21, středa–pátek 19–21, 
sobota 13–21, neděle 13–15 hodin za jasné-
ho počasí!
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné 
promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové 
vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu 
a zakoupit astronomické publikace (pohledy, 
mapy, knížky aj.).

POHÁDKY pro nejmenší (od 3 let)
Leden: každou sobotu v  v 15 hodin –  
Jak šla kometka do světa

Únor: každou sobotu a neděli v 15 hodin – 
O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici

VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mlá-
dež 25 Kč, senioři (od 65 let) 40 Kč, filmové 
pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 
30 Kč, senioři (od 65 let) 50 Kč.

Kalendář akcí
sobota  25. ledna od 14 h. Tvoření pro rodiče s dětmi s klubem Šikovné ruce   
   (téma masopust) – OD Ke Kinu 

sobota  25. ledna od 16 h. Mauglí (divadlo pro děti) – Divadlo u staré herečky  
   – KC Vlna. Vstupné 40 Kč. 

sobota  25. ledna od 20 h. Karel Gott Cover Band (tančírna) –  
   Sál Obecního domu Ďáblice. Předprodej vstupenek  
   v KC Vlna, vstupné 200 Kč, zlevněné 150 Kč. 

pátek 7. února od 20 h. Sousedské karaoke, aneb Zpívej! – KC Vlna 
   Přijďte potrénovat své hlasivky a strávit večer plný hudeb-  
   ních výzev a různobarevných tónů. Vstupné 50 Kč. 

sobota  15. února 13–17 h. Masopustní výtvarná dílna pro děti – KC Vlna 

sobota  15. února od 14 h. Ďáblický masopust – průvod maškar vychází 
   od Obecního domu Ďáblice 

sobota  22. února od 14 h. Tvoření pro rodiče s dětmi s klubem Šikovné ruce 
   (téma MDŽ) – OD Ke Kinu 

čtvrtek 5. března od 19 h. Sakawa (filmový klub) – KC Vlna 
   Dokumentární film Belgie / Nizozemsko, 2018. Vstup volný. 

sobota 7. března od 16 h. Pověsti české (divadlo pro děti) – KC Vlna 
   Loutkové divadlo Toy Machine představí hravý příběh  
   na motivy Dalimila a A. Jiráska. Vstupné 50 Kč. 

sobota 7. března od 19 h. Ples fotbalistů – restaurace Na Růžku a sokolovna 

čtvrtek 19. března od 20 h. Elena Sonenshine (Music Wave) – KC Vlna 
   Jazzový večer. Vstupné 200 Kč, zlevněné 150 Kč na osobu. 

sobota 28. března od 19.30 h. Příběhy obyčejného šílenství (divadlo) – 
   Sál Obecního domu. Divadelní sekce Praha uvede černou  
   komedii Petra Zelenky o „obyčejném šílenství“.

Ďáblický zpravodaj |  Pozvání

– inzerce –



Směsný komunální odpad
Co je nového v nakládání s komunálním 
odpadem v roce 2020?
Hl. m. Praha rozšiřuje služby v oblasti sbě-
ru bioodpadu o celoměstský nádobový svoz 
rostlinného bioodpadu l rozšiřuje se počet 
domovních i venkovních stanovišť tříděného 
odpadu l zvyšuje se poplatek za svoz směs-
ného komunálního odpadu (černé popelnice) 
o 30 %, v Ďáblicích platíte 50 % ročního po-
platku l snižuje se poplatek za svoz bioodpadu 
(hnědé popelnice) o 50 %, v Ďáblicích o 75 %!
Proč se „černé“ popelnice zdražují?
Od roku 2005 byl poplatek stejný, přestože 
náklady na svoz a likvidaci narostly – spolu 
s průměrnou pražskou mzdou – víc než o tře-
tinu. Zvýšení poplatku pouze dorovnává roz-
díl mezi skutečnými náklady obce na svoz 
a odstranění SKO a tím, co se vybere na po-
platku. I přes deklarované zdražení poplatku 
za odvoz směsného odpadu bude část ná-
kladů na zajištění svozu a odstranění SKO 
i nadále hradit město. Navíc veškeré další 
služby spojené se zajištěním svozu barevných 
kontejnerů, provozem sběrných dvorů, provo-
zem kompostárny atd. jsou také plně hrazeny 
z rozpočtu města a občan může tyto obecní 
benefity využívat zcela zdarma.
Obyvatelům Ďáblic pokrývá městská část jako 
součást kompenzací za umístění a provoz 
v areálu skládky Ďáblice a navýšení daně 
z nemovitostí celkem 50 % z ročního poplatku 
pro rok 2020.
Můžete ale přesto ušetřit!
1. Třiďte více odpad! Veškeré barevné 
popelnice na tříděný odpad jsou zdarma. 
Počet třídících hnízd se zvyšuje.
2. Pořiďte si navíc hnědou nádobu na biood-

pad za výhodných podmínek, pečlivým tříděním 
lze množství směsného odpadu snížit na úplné 
minimum. Nebude tedy potřeba mít černých 
popelnic tolik, tak velké a svážet je tak často.
3. Dohodněte se společností AVE, která má 
na starost svoz „černých“ popelnic v Ďáb-
licích, menší nádoby či odvoz pouze každý 
druhý týden, pokud kapacitu stávající po-
pelnice nevyužíváte! Oba způsoby vedou 
k okamžitým úsporám!

Bioodpad
Proč je sběr bioodpadu zpoplatněn?
Je potřeba říci, že hl. m. Praha od 1. 1. 2020 
přebírá do svého obecního systému již exis-
tující službu svozu bioodpadu rostlinného 
původu, kterou v Praze zajišťovaly svozové 
odpadové společnosti, zejména Pražské služ-
by, a. s. Město se rozhodlo tuto službu převzít 
s tím, že zachová princip finanční spoluúčasti 
vlastníka nemovitosti, ale jen ve výši 50 % 
oproti ceně spol. Pražské služby pro rok 
2019. Město tedy fakticky tuto službu zlevni-
lo o 50 % s tím, že ostatní náklady na svoz 
a další nakládání s bioodpadem uhradí ze 
svého rozpočtu.

Vlastníkům „hnědých“ popelnic v Ďáblicích 
pokryje městská část dalších 50 % ze zbýva-
jící částky na svoz bioodpadu za stejných 
podmínek jako u svozu „černých“ popelnic. 
Jde o přislíbenou součást kompenzací 
za umístění a provoz v areálu skládky Ďáblice 
a navýšení daně z nemovitostí.

Zachování minimální finanční spoluúčasti 
je jistou podobou záruky, že služba bude 
využívána pouze těmi vlastníky, kteří budou 
mít skutečný zájem rostlinný bioodpad tří-
dit a předávat městu v požadované kvali-
tě. Primárním zájmem města je získat čistý 

a kvalitní materiál rostlinného původu, neboť 
výsledné složení bude mít přímý vliv na způ-
sob, jakým bude s bioodpadem v rámci měst-
ského systému dále nakládáno. Pokud bude 
kvalita nasbíraného bioodpadu dobrá, bude 
přednostně využíván na kompostárnách 
v Praze a ve Středočeském kraji.

Sběr jedlých tuků a olejů
Jedlé tuky a oleje v uzavřených PET lahvích 
nebo jiných uzavíratelných platových ná-
dobách (ne ve skle!) je v současné době 
možné odevzdat na všech sběrných dvo-
rech hl. m. Prahy – pro ďáblické občany 
je nejbližší sběrný dvůr na adrese Ďáblická 
791/89, Praha-Ďáblice (FCC Česká repub-
lika, s. r. o.) či v rámci mobilního svozu 
nebezpečného odpadu, který na území 
MČ Ďáblice proběhne ve dnech 21. 4., 
18. 7., 22. 9. a 13. 10. 2020. Přesný har-
monogram mobilního svozu bude ještě zve-
řejněn. Na webových stránkách bit.ly/Prahy 
je k dispozici harmonogram svozu na celém 
území Prahy, který je možné si vyzvednout 
na úřadě MČ Ďáblice v papírové podobě. 
Občané mohou využívat všechny trasy mobi-
lního svozu, není tedy nutné mít trvalý pobyt 
na území příslušné městské části, kde sběr 
aktuálně probíhá, pouze je třeba se prokázat 
občanským průkazem za účelem potvrzení 
trvalého pobytu na území Prahy.

Vyléváním jedlých tuků do kanalizace, ať již 
do domácích dřezů, či záchodů, nebo dokon-
ce do kanálů přímo na ulici (!!!) se nejen zne-
čišťují odpadní vody, ale také se ničí zařízení 
čističek a zejména se ucpávají rozvody kana-
lizace v bytech, v rodinných domech, ve stou-
pačkách výškových budov! I obyvatelé bydlící 
ve 3. patře tak mohou být překvapivě vytopeni 
splašky, pokud si ucpou potrubí ztuhlým ole-
jem! Zároveň tak přicházíme o surovinu, která 
se dá dále zpracovat a využít!
Všechny změny najdete na stránkách  
dablice.cz a na praha.eu

Stanoviště tříděného odpadu    V prosinci minulého roku nám přibyly kontejnery na kov na dalších pěti stanovištích, viz tabulka.

Stanoviště nádob svoz plasty   svoz sklo svoz papír   svoz náp. kartony kov
Buližníková 963   St Pá Ne St – 1 x za 4 týdny  St So  Pá
Ďáblická 63 Po St Pá Ne St – 1 x za 4 týdny  Út St So Pá
Chřibská x Lobečská  St Pá Ne St – 1 x za 4 týdny  St So  Pá
K Lomu 964  St Pá Ne St – 1 x za 4 týdny  St So  Pá 1 x za 4 týdny
K Náměstí  St Pá Ne St – 1 x za 6 týdnů  Út St So Pá 1 x za 4 týdny
Kokořínská 273  St Pá Ne St – 1 x za 4 týdny  St So  Pá 1 x za 4 týdny
Koníčkovo náměstí Po St Pá Ne St – 1 x za 4 týdny  St So  Pá 1 x za 4 týdny
Kostelecká (u zastávky MHD)  St Pá Ne St – 1 x za 4 týdny  St So  Pá 1 x za 4 týdny
Květnová (u zastávky MHD) Po St Pá Ne St – 1 x za 6 týdnů  Út St So Pá 1 x za 4 týdny
Květnová x Na Znělci   St Pá Ne St – 1 x za 4 týdny   St So Pá
Na Blatech 242 Po St Pá Ne St – 1 x za 4 týdny  Út St So Pá 1 x za 4 týdny
Na Terase 417 Po St Pá Ne St – 1 x za 4 týdny   St So Pá 1 x za 4 týdny
Nad Akcízem 1006  St  Ne St – 1 x za 4 týdny   St So Pá 1 x za 4 týdny
Šenovská 345 Po St Pá  Ne St – 1 x za 4 týdny  Út St So Pá
U Chaloupek 410  St Pá Ne St – 1 x za 4 týdny   St So Pá
U Prefy x Hořínecká Po St Pá Ne St – 1 x za 4 týdny Po Út St So Pá
Županovická (proti č. 875)  St Pá Ne St – 1 x za 4 týdny   St So Pá 1 x za 4 týdny

Změny ve svozu odpadů
Kateřina Dohnalová, Jan Hrdlička

Svoz odpadů  | leden 2020

12 | 


