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Rád bych vám předal několik poznámek, kte-
ré považujeme za užitečné a které bych chtěl 
vyzdvihnout zde nebo v dalším textu uvnitř 
Zpravodaje:

Funkci krizového štábu  
plní Rada městské části
Jsme malou městskou částí bez velkého 
úřednického aparátu, pouze s vybranými úko-
ly státu v tzv. přenesené působnosti. I proto 
povinnosti krizového štábu a jeho komunikaci 
se složkami krajského (tedy celopražského) 
Integrovaného záchranného systému (IZS) 
převzala Rada městské části. Statutárním 
zástupcem MČ je stále starosta. Průběžně 
komunikujeme a vykonáváme úkoly vyplýva-
jící z rozhodnutí vlády, krizového štábu vlády 
a hlavního města Prahy, v koordinaci jsme 
i s krizovým štábem spádové MČ Praha 8.

Sledujte zejména oficiální informační 
zdroje – především Ministerstva zdravotnic-
tví a hl. města Prahy. Pro získání aktuálních 
lokálních informací čtěte, prosím, zejména 
oficiální web Ďáblic, rodiče pak především 
web naší školy a školky, na tomto se nic 
nemění.

Dětem nezačaly prázdniny, 
ale probíhá výuka – 
jen jinou formou
Městská část jako zřizovatel základní a ma-
teřské školy je v pravidelném kontaktu s ve-
dením této naší příspěvkové organizace. Pan 
ředitel Josef Buchal informuje vedení MČ 
o všech problémech, opatřeních a o provozu 
v obou zařízeních. Mimo jiné jsme se sezná-
mili s přístupem školy k výuce na dálku a se 
způsobem určování množství, zadávání a vy-
hodnocování úkolů. 

Škola chápe mimořádnost situace, přesto 
připomíná, jak nezastupitelná je motivační 
a organizační role rodičů v takto nastaveném 
režimu výuky. Proto se i já v nadpisu přidávám 
se svou parafrází popisu stavu, ve kterém se 

tzv. „školní docházka/výuka“ nachází. Viz 
také strana 3.

Poznámka k politické etice 
a občanské individuální od-
povědnosti – aneb o článku 
„Poznámka ke koronaviru“
Ještě těsně před vydáním tohoto čísla zpravo-
daje jsme aktuální zdravotní situaci v ČR 
a v Praze konzultovali s panem doktorem 
P. Chmátalem, a tak ještě vznikla společným 
dílem poznámka k jeho článku. Ten vznikl 
téměř před třemi týdny jako apel na ne-
zodpovědné chování jak některých politiků 
v médiích, tak mnoha spoluobčanů v ulicích 
a parcích měst. Nikdo v té době nechtěl vě-
řit, že události tak rychle předběhnou obsah 
článku. Přesto stále stojí za to jej otisknout 
(viz str. 3).

Ochota i odvaha  
pomáhat druhým
Říká se: „všechno špatné je pro něco dob-
ré“. Mám velkou radost, jak se po celé Praze 
spontánně rozběhla sousedská výpomoc 
a méně i více organizovaná služba dobrovolní-
ků. A ještě větší radost mám z toho, že mnozí 
z těchto obětavých a statečných lidí mezi 
námi žijí i v Ďáblicích. Rozbíhá se nejbližší 
sousedská výpomoc, postupně vzniká pře-
hled nabízené pomoci, nápadů, inspirace 
i seznam nejdůležitějších potřeb. Zpřesňují 
se možnosti, jak vedle přímé ochrany pomoct 
odlehčit rodinám členů IZS (lékařům, zá-
chranářům, policistům…). Skláním se před 
každým, kdo je v současné situaci ochoten 
obětovat část svého soukromí a bezpečí pro 
pomoc druhým.

Existuje řada profesionálně organizovaných 
„náborů“ např. do zdravotních či sociálních 
služeb, v případě zájmu se můžete na míst-
ní úrovni s nápadem, nabídkou či potřebou 
v rámci Ďáblic obrátit přímo na mne nebo 
paní Markétu Köhlerovou (sekretariát sta-
rosty). Jsme samozřejmě v kontaktu s paní 
radní Simonou Dvořákovou a  členkami so-
ciální komise, s pracovnicemi KC Vlna i jejich 
přáteli, kde se to dobrovolníky také jen hemží. 
O dobrovolnictví také na str. 5.

Nenahraditelná je vaše znalost nej-
bližšího okolí vašeho bydliště. Děkujeme 
za všechny zprávy, pokud si ve svém oko-
lí všimnete nebo se jinak dozvíte, že je 
ve vašem okolí někdo, komu se nedostává 
potřebné pomoci. Samozřejmě, pokud je 
potřeba rychlý a odborný zásah, postupujte 
dle instrukcí krizového štábu a centrálních 
informačních telefonických linek.
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Slovo  
starosty
Miloš Růžička

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
začátek nového roku s unikátním označením 2020 je pro nás Evropa-
ny opravdu ojedinělý a pro většinu nečekaný. Vždyť kdo by ještě před 
několika týdny věřil, že pár desítek či stovek lidí žijících daleko od nás, 
ve městě ležícím na úplně jiném světadílu, nastartuje v tak krátké době, 
a tak silně, změny v životě, kulturních zvyklostech i myšlení většiny 
obyvatel naší země? Nebo si někdo myslí, že to bylo ještě nějak jinak? 
Každopádně je to velká výzva – výzva pro nás všechny, pro všechny  
věkové kategorie, od těch nejmladších až po ty nejstarší. A jsem 
přesvědčený, že tuto výzvu společně i každý sám u sebe úspěšně 
zvládneme. Přeji všem klid, důvěru ve vlastní sílu a pevné zdraví.
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Nezapomeňme, že příroda nám přináší mnoho krásného a uzdravujícího



Poplatek ze psů
Finanční odbor Úřadu městské části Praha- 
Ďáblice upozorňuje chovatele psů na po-
vinnost úhrady místního poplatku ze psa, 
který je stanoven obecně závaznou vyhláškou 
hlavního města Prahy č. 23/2003.

Držitelé psů mají možnost zaplatit roční 
poplatek přímo na účet MČ Praha-Ďáblice, 
číslo bankovního účtu je 501855998/6000. 
Jako variabilní symbol uveďte číslo 1341… 
(za tečky dosaďte číslo známky psa), popř. 
do poznámky jméno majitele psa.

Druhá možnost úhrady poplatku je platba 
v hotovosti v úředních hodinách na pokladně 
ÚMČ Praha-Ďáblice, Osinalická 1104/13. 
Pro platbu v hotovosti prosím kontaktujte 
283 910 723-5 paní Elišku Keméň.

Pokud vaše poplatková povinnost na míst-
ním poplatku ze psa zanikla, žádáme vás 
o sdělení změny vyplněním formuláře „Zá-
nik poplatkové povinnosti“, který naleznete 
na webových stránkách www.dablice.cz nebo 
si ho můžete vyzvednout v pokladně úřadu.

Splatnost poplatku na rok 2020 je do  
31. března 2020.

Ne vždy znamenají střepy štěstí

Vandalismus 
v Ďáblicích
Za poslední měsíc jsme v Ďáblicích zvýšený 
počet případů vandalismu. Náklady na opravu 
poškozených věcí jsou více než 40 000 Kč. 
Jde např. o vyříznutou síť na herním prvku 
v zahradě KC Vlna, rozbitý přístřešek na au-
tobusové zastávce Květnová, rozházené od-
padkové koše, pomalovanou autobusovou 
zastávku Na Pramenech, likvidaci černých 
skládek a „doupat“ nad Statkovou u bývalé 
bažantnice a na různých místech v Ďáblickém 
háji…   

Ivana Krejzová

Rada městské části Praha-Ďáblice se pravidelně problematikou šíření koronaviru a nemoci 
COVID-19 a s tím spojených dopadů na „normální“ život zabývá od poloviny ledna 2020, 
je v pravidelném spojení s bezpečnostní radou Magistrátu hl. m. Prahy i Prahy 8 spolu se 
zástupci Březiněvsi a Dolních Chaber.

Vzhledem k rychlosti vývoje šíření nákazy a přijímaných opatření je možné, že informace 
ve Zpravodaji mohou být neaktuální. Např. dnes v pondělí 16. 3. v 17 hod. byl přerušen 
provoz i v mateřské škole.

Veškeré aktuální informace či přijatá opatření proto zveřejňujeme na webových strán-
kách dablice.cz a důležité informace ve zkrácené podobě prostřednictvím SMS zpráv všem, 
kteří jsou v systému Mobilní rozhlas přihlášeni (spojení a formulář pro přihlášení k odběru 
SMS: dablice.cz/chci-si-zaridit a zvolit Mobilní rozhlas nebo přímo prahadablice.mobilni- 
rozhlas.cz).

Aktuální informace pro hl. m. Praha jsou uvedeny zejména na webových stránkách  
bezpečnost.praha.eu.

Telefonní čísla na linky Hygienické stanice hl. m. Prahy pro případné objednání vyše-
tření při zdravotních problémech (teploty nad 37,5°C, kašel, slabost) jsou 773 782 856 
a 773 782 850 (v provozu od 8 do 20 hod.).

Zřízena byla MHMP telefonní linka k obecným a technickým dotazům veřejnosti a institucí 
ke koronaviru 800 100 991 (neslouží pro zdravotní konzultace! – v provozu 9–18 hod.).

Žádáme všechny o odpovědný přístup k sobě, své rodině a svému okolí!
Za Radu městské části Miloš Růžička a Jan Hrdlička

Linka pomoci pro seniory
V Praze začala fungovat krizová linka pro osamělé seniory, kteří by potřebovali nakoupit 
či obstarat léky. Aby nemuseli chodit na místa s velkým počtem lidí a omezilo se riziko 
jejich případné nákazy, pochůzky za ně vyřídí dobrovolníci. Zprostředkuje je koordinační 
centrum organizace Život 90. Telefonní číslo 739 477 609 je k dispozici nonstop. Zájemci 
o dobrovolnickou práci se pak mohou hlásit na čísle 773 071 024.

Poznámka ke koronaviru
Světem se šíří typ koronaviru, který může způsobit onemocnění s vyšší smrtností, než 
na jakou jsme u respiračních infekcí zvyklí. Protože s údivem sleduji komentáře, které čeští 
intelektuálové publikují ve veřejném prostoru a které někdy docházejí pozornosti i ve ve-
řejnoprávních médiích, dovolím si úvahu selského rozumu.

Obecné informace máme všichni k dispozici. Víme, že virus není významně agresivní, má 
ale často dlouhou inkubační dobu, pro kterou je obtížné zastavit jeho šíření. V teoretickém 
černém scénáři tak může nastat situace, že infekce v krátké době projde plošně populací.

Počítejme: Je nás ve státě deset milionů. V hypotetickém případě polovina populace 
vůbec neonemocní. Polovina populace onemocní, to máme pět milionů. Podle dostupných 
informací má infekce u jedné pětiny nemocných těžký komplikovaný průběh. Takže, až jeden 
milion našich občanů může těžce stonat. Informace o smrtnosti se liší, obecně se před-
pokládá kolem 2 %. Pro všechny, kteří bagatelizují nemoc a kritizují státem přijímaná opat-
ření, mám otázku: umíte si takovou situaci v následujících několika měsících představit? To 
by nám nestačily síly a prostředky.

Rozum mi vnucuje apel, abychom poslouchali ty, kteří na základě vzdělání a informací 
předkládají opatření, byť ne vždy dokonalá, k ochraně společnosti. Abychom se též vy-
stříhali hlasů chytrolínů, kterých se u nás vždy najde plno.

MUDr. Petr Chmátal, Ph.D., MBA

Koronavirus –  
kde hledat aktuality
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Úvaha,  
kudy se budeme ubírat?
Do ulic naší obce se vrací doba nárůstu au-
tomobilové dopravy, a to zejména průjezdní. 
Ve směru sever–jih i ve směru východ–západ 
jsou Ďáblice využívány jako vítaná zkratka 
do užšího centra Prahy nebo jako objížďka při 
denně se ucpávajících magistrálních komu-
nikacích Cínovecká, Kbelská, Liberecká.

Co nám to jako občanům Ďáblic přináší? 
Nic pozitivního, samá negativa. Exhaláty aro-
matických uhlovodíků a další karcinogeny 
v ovzduší. Polétavý prach, jako větší zdravotní 
riziko než výfukové zplodiny. Hluk na hranici 
hygienických norem. Špínu a nepořádek v uli-
cích. Nepečlivé zneužívání našich kontejnerů 
tříděného odpadu. Ztížení průjezdnosti měst-
ské hromadné dopravy a její opožďování. Par-
kující auta v okolí zastávek MHD.

Situace bez našeho přičinění nebude lepší. 
Rozrůstají se závislé satelitní obce. Význam 
velkoměsta jako zaměstnavatele bude dále 
stoupat. Řešení obchvatu Prahy na našem 
konci je v nedohlednu. Také lidská lenost a po-
hodlnost bude určitě dál nutit nemalou část 
populace ztrácet čas v kolonách aut.

Připravuje se rekonstrukce Ďáblické ulice, 
probíhají již projekční práce. Na můj dotaz 
k projektantovi, zda bude myšleno na zpo-
malení dopravy, omezení náklaďáků, ochranu 
pěších a bezpečný průjezd cyklistů do města, 
jsem dostal polovičatou odpověď. Sice úpravy 
budou, například nový přechod. Ale také za-
znělo, že obyvatelé obcí kolem historických 

cest musí se zvýšenou dopravou počítat. Proto 
se ptáme, co s dopravou dál? Zda věcem ne-
cháme volný průběh, nebo zda jsou opatření, 
která můžeme jednoduše a rychle přijmout 
sami. A jaká opatření a řešení bychom měli 
požadovat od příslušných úřadů a orgánů 
města a státu. Dovolím si popustit fantazii 
a popsat možné i nemožné.

Myslím, že na prvním místě by mohla být 
jasná a přesně formulovaná informace pro 
přespolní, že jejich průjezd naší obcí není ví-
taný. Navrhoval bych na všech čtyřech vjez-
dech do naší obce umístit dostatečně čitelnou 
tabuli s informačním nápisem. O obsahu sdě-
lení můžeme vést diskuzi.

Podmínkou úspěšného boje s dopravní 
zátěží by měla být účinná dopravní opatření: 
na prvním místě si vynucovat dodržování 
současných pravidel, tedy důsledné sankci-
onování průjezdu nákladních aut, aut překra-
čujících povolenou rychlost, aut nedovoleně 
parkujících atd. Je otázka, jak efektivně řešit 
tuto represi, a nabízí se více možností. Od úzké 
spolupráce s Policií ČR, přes nájem specia-
lizované agentury až po zřízení obecní policie.

Za důležitější považuji přijetí nových do-
pravních opatření. Nevím, co by mělo bránit 
zavedení zóny 40kilometrové rychlosti v celé 
naší obci. Ulice jsou úzké, auta v řadě úseků 
projíždějí v blízkosti chodců. Dalším možným 
opatřením by mohlo být zavedení funkčních 
retardérů a výstavba zpomalujících pře-
chodů pro pěší. Možná, že bychom mohli 
s příslušnými orgány také diskutovat o za-
vedení poslední dobou využívaného zrušení 

dopravního značení „přednost v jízdě“ s pře-
chodem na „pravidlo pravé ruky v celé obci“. 
Významným dopravním opatřením by se moh-
lo stát zneprůjezdnění obce v obou hlavních 
tazích. A to využitím přikázaných směrů jízdy 
směrem k městskému okruhu nebo zneprů-
jezdnění obce zákazovou značkou v hodinách 
dopravní špičky. Dokážu si představit jedno-
směrné omezení průjezdu ulicí Ďáblická a ulicí 
U Parkánu ve vybraných hodinách, třeba mezi 
6.00 až 10.00 ve směru do centra a 16.00 až 
20.00 ve směru z centra. Občané Ďáblic by 
tím neměli být postiženi. Určitě by se musel vy-
hodnotit možný únik projíždějících aut do zá-
stavby s případným návrhem dalších dílčích 
opatření.

Zásadní by měla být změna územního 
plánu. Ten nesmí vyústit v silniční obchvat 
z Březiněvsi, sjezdy z dálnice D8 a z obchvatu 
Prahy do ulic naší obce tak, jak bylo histo-
ricky navrženo. Podle mého názoru musí být 
jediným odpovídajícím řešením protažení 
plánované nové komunikace (má začínat 
u přemostění do Čakovic) tak, aby neústila 
do Ďáblic. Správným řešením by mohlo být její 
vedení souběžně s Cínoveckou až za Ďáblický 
hřbitov a její vyústění v úrovni křižovatky Ďáb-
lická–Žernosecká.

Potud náměty k diskuzi. Možná se zdají re-
striktivní. Ale i na Velké Praze se uvažuje tak, 
že cyklisté a chodci omezí automobily. Že je 
možné rušit parkovací místa, aby auta neměla 
kde zaparkovat. Že lze platit za vjezd do vnitřní-
ho města. To může mít dopady na nás. Měli 
bychom se dopravě v obci aktivně věnovat.

Petr Chmátal

Dopravní zátěž naší obce

V minulém čísle Zpravodaje jsme vyzvali 
k zaslání názorů na problematiku par-
kování v Ďáblicích. Děkujeme všem, kteří 
již odevzdali svůj hlas nebo napsali krát-
ké zdůvodnění. Připomínáme a vyzývá-
me, že do konce března je stále možné 
vaše názory zasílat. Po vyhodnocení se 
o výsledky ankety určitě podělíme.

Anketa  
k parkovacím zónám
1) Byli byste pro zavedení parkovacích 
zón v Ďáblicích? Ano / Ne
2) Proč? (Např. „nechci zóny, protože 
nechci platit roční poplatek“ nebo „ano, 
protože pracuji v Karlíně a chci mít kde 
parkovat“)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anketní lístek odevzdávejte na úřadě MČ 
v podatelně nebo ve Vlně do konce března 
2020. Odpovědi můžete posílat také pří-
mo na e-mail posta@dablice.cz.

Do redakce Zpravodaje dorazilo i zamyšlení nad problematikou dopravy 
v Ďáblicích. K tomuto tématu se jistě budeme chtít v dalších číslech 
Zpravodaje vracet – některé níže uvedené náměty jsou zavádějící a ne-
bojím se říci „populistické“, ale jiné jsou realizovatelné. A jistě se bude-
me podněty zabývat, stejně jako se jimi zabýváme při přípravě projektu 
rekonstrukce Ďáblické.

Ráno na Ďáblické. Chceme to takto?
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Zůstaňte doma
Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli 
zůstat doma s výjimkou lékařské péče (viz 
bod co dělat před vyhledáním lékařské péče). 
Nechoďte do práce, školy, na veřejná místa 
a nepoužívejte hromadnou dopravu nebo taxi, 
dokud vám nebude řečeno, že je to bezpečné.

Jestliže potřebujete obstarat nákup po-
travin, jiného zboží a léků, musíte požádat 
o pomoc jinou osobu. Také si můžete nákup 
objednat telefonicky nebo mailem (onli-
ne).  V instrukcích pro dodání zboží musí být 
uvedeno, že nákup má být ponechán venku 
nebo na verandě nebo na jiném vhodném 
místě.
Izolujte se od ostatních osob  
ve vaší domácnosti
Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti 
s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze, 
měli byste být separováni od ostatních osob 
v domácnosti. Zavírejte dveře.

Pokud je to možné, používejte oddělenou 
koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními 
osobami, je nezbytný pravidelný úklid.  Pokud 
nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, 
měla by osoba v domácí izolaci používat za-
řízení jako poslední, a poté by tato osoba 
měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domá-
cí izolaci musí používat vlastní ručníky, které 
nepoužívají další členové domácnosti, a to jak 
pro osušení po koupání nebo sprchování, tak 
pro účely hygieny rukou.

Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde 
sdílíte společnou kuchyni, koupelnu a spole-
čenské prostory, měli byste zůstat jen ve svém 
pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v ne-
zbytných případech a nosit ústní roušku.

Pokud sdílíte s ostatními osobami kuchyň 
(na koleji apod.), pokud je to možné, nevstu-
pujte do těchto míst, pokud jsou tam příto-
mni ostatní. Pokud to jinak nejde, noste ústní 
roušku.  Jídlo jezte ve svém pokoji. Použité 
nádobí myjte ručně v horké vodě s čisticím 
prostředkem a osušte vlastní utěrkou.
Než navštívíte svého lékaře,  
nejdříve mu zavolejte 
Všechny návštěvy lékaře by měly být předem 
projednány telefonicky. Je to proto, že je 
ve zdravotnických zařízeních potřeba minima-
lizovat kontakt s ostatními lidmi.

V případě že se zhorší váš zdravotní stav 
(objeví se zejména horečka, kašel, dušnost), 
kontaktujte telefonicky svého lékaře, který 
bude dále organizovat poskytovaní zdravot-
ní péče ve spolupráci krajskou hygienickou 
stanicí, případně volejte linku 112.

Pokud potřebujete poradit v souvislosti 
s koronavirem, jsou k dispozici nonstop linky 
Státního zdravotního ústavu 724 810 106 ne

bo 725 191 367 nebo 725 191 370. K dispo-
zici jsou i infolinky krajské hygienické stanice.

Pro všechny další případy je zřízena nová 
bezplatná celostátní informační linka 1212, 
která slouží jako základní informační linka 
a rozcestník pro občany.

Na této lince jsou poskytovány základní 
informace týkající se koronaviru a onemoc-
nění COVID-19, které způsobuje. Na lince 
jsou proškolení operátoři, zaměstnanci minis-
terstev, ale také dobrovolníci z řad veřejnosti.
Noste ústní roušku, pokud vám to je  
doporučeno 
Pokud jste dostali ústní roušku, měli byste ji 
nosit v případě, že pobýváte ve stejné místnosti 
s jinými lidmi i v případě návštěvy poskytovate-
le zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit ústní 
roušku, měli by ji nosit lidé, kteří s vámi žijí, 
pokud jsou s vámi ve stejné místnosti.
Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání
Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos 
kapesníkem na jedno použití. Lidé, kteří pe-
čují o osoby čekající na výsledky vyšetření 
na infekci COVID-19, by také měli používat při 
kašli a kýchání jednorázové kapesníky.

Kapesníky odhazujte do plastového pytle 
na odpadky (viz bod 10 – nakládání s odpady) 
a okamžitě po jejich použití si umyjte ruce mý-
dlem a vodou (po dobu nejméně 20 sekund), 
opláchněte si je a důkladně osušte. Stejně tak 
pečující osoba pomáhá při dodržování tohoto 
pravidla osobě, o kterou se stará.
Myjte si ruce
Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, po-
máhejte při mytí rukou. To by se mělo provádět 
často a důkladně mýdlem a vodou po dobu 
nejméně 20 sekund, poté si ruce opláchněte 
a důkladně osušte. Totéž platí pro osoby pe-
čující o kohokoli, kdo je testován na SARS-
CoV-2. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemy-
týma rukama.
Vyhněte se sdílení domácích potřeb
Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, 
ručníky, ložní prádlo nebo jiné předměty), kte-
ré jste vy nebo osoba, o kterou pečujete, po-
užili, byste neměli sdílet s ostatními osobami 
ve vaší domácnosti. Po použití těchto předmě-
tů je důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí 
nádobí a příborů lze použít myčku nádobí.

Prádlo, povlečení a ručníky by měly být 
uloženy v plastovém pytli a vyprány, jakmi-
le bude známo, že testy na SARS-CoV-2 
(COVID-19) jsou negativní. Pokud to není 
možné a musíte prádlo prát, přečtěte si další 
pokyny k manipulaci s prádlem níže.
Nezvěte si domů návštěvy
Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás 
někdo navštívil, proberte to nejdříve s vaším 

lékařem. Pokud musíte mluvit s někým, kdo 
není členem vaší domácnosti, udělejte to te-
lefonicky.
Domácí zvířata
Snažte se držet dál od svých domácích maz-
líčků. Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce 
před a po kontaktu s nimi.
Praní prádla
Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě 
než budou k dispozici výsledky vyšetření, vy-
perte ho pomocí pracího prostředku při nej-
vyšší možné teplotě vhodné pro danou tkani-
nu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud je 
to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší 
možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.

Při manipulaci se znečištěnými materiály 
používejte jednorázové rukavice a plastovou 
zástěru a očistěte všechny povrchy v okolí 
pračky. Prádlo nenoste do veřejné prádelny.

Po manipulaci se špinavým prádlem si dů-
kladně umyjte ruce mýdlem a vodou.
Odpady
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesní-
ků) od osoby v izolaci, by měl být uložen 
v plastovém pytli na odpadky a po naplnění 
musí být pevně zavázán. Plastový pytel by pak 
měl být vložen do druhého pytle a zavázán a až 
poté dán do kontejneru na odpad.
Sledujte příznaky onemocnění u sebe  
nebo u osoby, o kterou pečujete
Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo 
osoby, o kterou pečujete, např. máte dý-
chací obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc. 
Pokud se nejedná o nouzovou situaci, te-
lefonujte vašemu praktickému lékaři nebo 
do nemocnice. Pokud se jedná o stav nouze 
a potřebujete zavolat sanitku, informujte vo-
lajícího nebo operátora, že jste vyšetřováni 
na SARS-CoV-2 (nebo že pečujete o někoho, 
kdo je testován na SARS-CoV-2) .

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Rady a doporučení pro domácí karanténu
Jste v domácí karanténě, ale váš zdravotní stav nevyžaduje přijetí  
do nemocnice? Je důležité dodržovat následující pokyny.
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32. jednání 5. 2. 2020
Rada MČ po projednání schválila:
– smlouvu o výpůjčce nebytových prostor 

v sídle spolku Senioři ČR, z. s., Základní or-
ganizace Praha-Ďáblice;

– text Kroniky MČ Praha-Ďáblice za rok 2018 
v předložené podobě, bez kopií zápisů RMČ;

– připojení MČ Praha-Ďáblice k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibet-
ské vlajky v prostorách vestibulu ÚMČ dne 
10. 3. 2020;

– návrh smlouvy o zprostředkování umělecké-
ho výkonu se společností EUROKONZERT, 
s. r. o., jejímž předmětem je vystoupení Iva-
na Mládka a Banjo Bandu v sále Obecního 
domu Ďáblice dne 28. 5. 2020;

– uzavření příkazní smlouvy na zajišťování vý-
běrových řízení s Ing. Janem Pumprem;

– návrh smlouvy o poskytování služeb v ob-
lasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požární ochrany se společností Advis Con-
sulting, s. r. o.;

– veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí nein-
vestičních účelových dotací: 40 000 Kč 
pro spolek Senioři České republiky, z. s., 
ZO Praha-Ďáblice; 10 000 Kč pro S-O-K, 
z. s. (klub sebeobrany); 30 000 Kč pro TTC 
Praha-klub stolního tenisu, z. s.;

– finanční dary sdružením v roce 2020: 
20 000 Kč Hudebnímu sdružení Ďáblík; 
20 000 Kč Spolku Parkán; 20 000 Kč  

ZO 01/68 Českého svazu ochránců přírody, 
Ochrana herpetofauny; 20 000 Kč České-
mu svazu chovatelů, ZO Praha 8-Ďáblice; 
30 000 Kč SH ČMS – SDH Praha-Ďáblice;

– odpisový plán majetku MČ Praha-Ďáblice 
k 1. 1. 2020;

– dodatek č. 1 k příkazní smlouvě se 
společností PORSIS, s. r. o.;

– darovací smlouvu se společností ĆESKÉ 
TEPLO, s. r. o., jejímž předmětem je finanční 
dar 50 000 Kč pro ZŠ a MŠ za účelem 
podpory tradičních akcí školy (dětského 
hudebního festivalu JARNÍ PETRKLÍČ 2020 
a dalších tradičních činností);

– ponechání zůstatku 5 000 Kč na termí-
novaném účtu u Komerční banky pro 
případné další zhodnocování finančních 
prostředků MČ u KB v následujícím ob-
dobí;

– žádost o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. 
Prahy z rezervy pro MČ HMP v kap. 10 v roce 
2020 – ostatní;

– program 8. ZMČ;
– s návrhem smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene pro 
rozšíření distribuční sítě společnosti PRE-
distribuce, a. s.;

– smlouvu s Black Angels, z. s., o nájmu sálu 
a dalších prostor v Obecním domě Ďáblice 
za účelem pořádání plesu.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
– rezignaci Alexandra Klimenta na funkci 

šéfredaktora Ďáblického zpravodaje ke dni 
31. 1. 2020; pověřila Hanu Macháňovou 
zpracováním únorového a dalších následu-
jících čísel až do odvolání.

33. jednání 19. 2. 2020
Rada MČ po projednání souhlasila:
– s nabídkou společnosti CheckTerra, s. r. o., 

k provedení zaměření stávajícího stavu tě-
lesa ďáblické skládky komunálního odpadu 
v Ďáblicích metodou digitální fotogrammet-
rie za částku 80 000 Kč;

– s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti 
se společností T-Mobile Czech Republic, 
a. s. – zřízení a provozování nadzemního 
a podzemního vedení komunikační sítě.

Rada MČ po projednání schválila:
– uzavření smlouvy o nájmu prostor – horní 

sál v OD Ke Kinu s Martinou Mackovou 
Louvarovou pro volnočasové aktivity 
obyvatel (kroužek Hýbánky – cvičení ma-
minek s dětmi) na dobu určitou od 20. 2. 
do 30. 6. 2020.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
– informaci o kontrole výkonu přenesené 

působnosti na úseku vidimace a legaliza-
ce, která byla provedena MHMP – Odbor 
živnostenský a občanskoprávní, oddělení 
matrik, státního občanství, voleb a územní 
orientace dne 13. 2. 2020.

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

O čem jednala rada MČ

Kontrola zápisu ZMČ č. 7/2019. Zápis byl 
schválen.
V rámci volného mikrofonu vystoupili 
L. Stašek, J. Hrdlička, M. Růžička.
Inventarizační zpráva za rok 2019. Zastu-
pitelstvo MČ po projednání schválilo zprávu 
hlavní inventarizační komise k inventariza-
ci majetku a závazků MČ Praha-Ďáblice 
k 31. 12. 2019; vzalo na vědomí veškerou 
dokladovou dokumentaci o provedené in-
ventarizaci a o vyřazení majetku.
Rozpočtové opatření č. 12/2019. Zastupi-
telé MČ po projednání vzali na vědomí RO č. 
12 k rozpočtu MČ na rok 2019.
Rozpočtové opatření č. 1/2020. Zastupitelé 
MČ po projednání schválili RO č. 1 k rozpočtu 
MČ na rok 2020.
Rezignace člena KV. Zastupitelstvo MČ 
po projednání vzalo na vědomí rezignaci paní 
Bc. Hany Mráčkové na funkci členky Kont-
rolního výboru ke dni 31. 12. 2019 ze zdravot-
ních důvodů.
Odměny zastupitelům. Zastupitelstvo MČ 
po projednání vzalo na vědomí nově schvá-
lené Nařízení vlády č. 338/2019 Sb., o výši 

odměn členů zastupitelstev územních samo-
správných celků, kterým se stanoví nová 
možná výše odměn uvolněných členů zastupi-
telstev a maximální výše odměn neuvolněných 
členů zastupitelstev; schválilo návrh výše od-
měn neuvolněným funkcionářům s účinností 
od 1. 3. 2020; schválilo nenárokový souhrn 
odměn za výkon funkce neuvolněných členů 
zastupitelstva jako maximální souhrn odměn 
za 3 různé funkce.
Kupní smlouva – pozemky. Zastupitelé MČ 
po projednání schválili uzavření kupní smlou-
vy, jejímž předmětem je koupě pozemků 
v k. ú. Ďáblice za 89 295 Kč od společnosti 
Záveská a spol., v. o. s.
Posílení vegetace v Ďáblicích. Zastupi-
telstvo MČ po projednání vzalo na vědomí 
informaci o průběhu zadávacího řízení pod-
limitní veřejné zakázky „Návrh posílení vege-
tace v Ďáblicích (výsadba nových stromů 
a jejich následná péče)“; souhlasilo s výbě-
rem společnosti podle jednotlivých lokalit: 
a) STROMMY COMPANY, s. r. o., jako do-
davatele pro lokalitu A a C v celkové hodnotě 
1 298 603,70 Kč bez DPH; b) Kateřina Teplá, 

jako dodavatele pro lokalitu B a D v celkové 
hodnotě 1 069 821,95 Kč bez DPH.
Zajištění kulturních akcí. Zastupitelstvo MČ 
po projednání vzalo na vědomí informace 
o zajišťování kulturních akcí, související ko-
munikace a plánu akcí na rok 2020 a 2021 
pořádaných MČ Praha-Ďáblice; pověřila RMČ 
personálním zajištěním a objednáním aktivit, 
zajišťováním kulturních a jiných akcí (předná-
šek, školení, cvičení) ve všech prostorách MČ 
(KC Vlna, Obecní dům Ďáblice, OD Ke Kinu, 
veřejný prostor) v předpokládané výši 280 
hod./měsíčně do maximální výše 66 000 Kč/
měsíc od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021.
Kupní smlouva. Zastupitelé MČ po projednání 
schválili uzavření kupní smlouvy, jejímž 
předmětem je koupě pozemků v k. ú. Ďáb-
lice za 100 000 Kč vč. DPH od společnosti 
EKOSPOL, a. s.
V diskusi vystoupili D. Prokeš, M. Růžička, 
T. Dvořák, S. Dvořáková, P. Pozler, J. Hrdlič-
ka, R. Rexa, M. Stroblová, H. Macháňová, 
M. Tumpach.
Informace radních a zastupitelů: M. Růžič-
ka, J. Hrdlička, L. Tesař.

Zasedání Zastupitelstva MČ 19. 2. 2020



Renata Henych, tajemnice 

V loňském roce MČ Praha-Ďáblice obdržela 
dotaci projektu „Sociální pracovník na MČ 
Praha-Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry“, 
který je spolufinancován Evropskou unií 
z Operačního programu Zaměstnanost. Rea-
lizace projektu bude probíhat po dobu 30 
měsíců.

Obě městské části tak od 1. března za-
městnávají jednu pracovnici na poloviční 
úvazek.

Tento Projekt doplňuje a rozšiřuje dostup-
nost sociálních služeb s individuálním pří-
stupem ke každému klientovi na území naší 
městské části.

Od 1. března na této pozici začala v Ďábli-
cích působit paní Dagmar Vosyková.

Od března 2020 nabízí služby sociálního 
pracovníka, které jsou určeny zejména pro 
některé rizikové skupiny obyvatelstva MČ 
Praha-Ďáblice. Pomoc budeme nabízet pře-
devším těmto skupinám osob:

1) se zdravotním postižením (s tělesným, 

mentálním, duševním, smyslovým nebo kom-
binovaným postižením a s chronickým du-
ševním onemocněním), které se mohou stát 
závislými na pomoci druhých osob,

2) sociálně vyloučeným a osobám, kte-
ré jsou ohroženy sociálním vyloučením 
a které se v důsledku nepříznivé sociální 
situace nemohou zapojit do běžného života 
společnosti,

3) osobám bez přístřeší nebo žijícím v nevy-
hovujících podmínkách.

Čím může sociální  
pracovnice pomoct?

1) Odborným sociálním poradenstvím, 
pomocí s vyřizováním sociálních dávek, pod-
porou při jednání s úřady (s úřadem práce, 
s odborem sociálních věcí a zdravotnictví, 
OSPOD).

2) Pomocí v orientaci v systému sociálních 
a zdravotních služeb a podpor, pomocí s vy-
hledáváním vhodných sociálních služeb.

3) Pomocí pro osoby se zdravotním posti-
žením při vyřizování průkazu mimořádných 

výhod (např. ZTP), příspěvku na mobilitu, 
příspěvku na péči, pomocí při získání po-
třebných zdravotních pomůcek.

4) Poradenstvím pro osoby ohrožené 
předlužením – kontakty na odborníky.

5) Pomocí osobám ohroženým domácím 
násilím a závislostmi.

Vztah mezi klientem a sociálním pra-
covníkem je založen zcela na dobrovolnosti, 
nicméně při osobním kontaktu a jednání 
bude vyžadováno poskytnutí základních 
identifikačních údajů. Služby sociálního pra-
covníka nebude možné využít anonymně.

Paní Dagmar Vosykovou představíme 
v příštím čísle Zpravodaje, o aktuální realiza-
ci projektu budeme pravidelně informovat 
na našich webových stránkách a v ĎZ.

Kontakt: socialni@dablice.cz

Opět máme sociálního pracovníka
Zahájení projektu na vytvoření pracovní pozice sociálního pracovníka  
pro MČ Praha-Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry

Míša Ničová, foto Pavel Veselý

Pravidelná divadelní představení pro děti se v KC Vlna již stala tradicí. První březnovou so-
botu nás navštívilo divadlo Toy Machine s velmi vydařeným akčním zpracováním Starých po-
věstí českých Aloise Jiráska v podání principála souboru Tomáše Běhala. Loutky vyrobené 
z lesního dříví, nadsázka a humor, to vše přineslo úžasný zážitek dětem i rodičům.

Nové Staré pověsti české
Divadlo v klubovně

Zveme rodiče dětí  
narozených v roce 2019 a 2020 
na slavnostní přivítání  
nových občánků Ďáblic,  
které se uskuteční  
26. května v 15:30 hodin,  
místo konání bude upřesněno.

Přihlásit se můžete  
do 27. dubna e-mailem na:  
socialni.komise@dablice.cz  
nebo osobně v podatelně úřadu 
naší městské části.  
Do přihlášky, prosíme, uveďte  
jméno dítěte, datum narození, 
adresu trvalého bydliště  
a kontakt na rodiče.  
Podmínkou účasti na této 
slavnosti je trvalé bydliště dítěte 
na území Ďáblic.  
Těšíme se na setkání s vámi! 
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Simona Dvořáková, foto Pavel Veselý

Tato i jiné písně Karla Hašlera v podání kapely Pardálové zazněly v pátek 6. března odpoledne 
ve společenském sále Obecního domu Ďáblice. To zhruba šedesátka seniorek a seniorů s námi 
slavila Mezinárodní den žen. Oslavu zahájilo vystoupení dětí ze třídy Ptáčci naší MŠ, které pod 
vedením paní učitelky Ivety Frankové předvedly, jak umějí krásně zpívat a tancovat. 

A poté, co pánové starosta a místostarosta přednesli své zdravice, se již při chutném občer-
stvení zpívalo, tancovalo a vzpomínalo na léta mládí až do večerních hodin. Slavnostní atmo-
sféru celé akce ještě pozvedla krásná výzdoba stolů, kterou vyrobily dámy z klubu Šikovné ruce. 
Jim, členkám sociální komise a všem ostatním, kteří se o zdárný průběh celé akce zasloužili, 
patří můj veliký dík.

Doufám, že to bylo pro všechny příjemně strávené odpoledne a že se zase všichni sejdeme 
v říjnu, kdy náš čeká oslava Mezinárodního dne seniorů.

Čí je Praha? Naše!

Battistova cihelna znovu ožila!
Jan Hrdlička, foto Pavel Veselý

Od podzimu loňského roku dostáváme otázky, kdo a jakým způsobem provozuje Battistovu 
cihelnu. Z internetu se sice dozvíte, že tento bývalý průmyslový areál v Ďáblicích provozuje 
rodinná firma Foodin Catering, která ho již v září 2019 otevřela pro firemní a soukromé 
akce. Zeptali jsme se proto paní Petry Pavičové, zakladatelky a majitelky Foodin Catering, 
na detaily:

Jsme rádi, že i s naším přispěním Battistova cihelna opět ožila. Tato jedinečná kulturní památ-
ka, kterou v roce 1893 postavil statkář Josef Battista, byla v dobách své největší slávy prospe-
rujícím podnikem, který vyráběl až 25 tisíc cihel denně. Dnes Battistova cihelna nabízí velkorysé 
prostory pro konference, semináře, ale také oslavy a party či pracovní obědy a večeře. A to jak 
pro firmy, tak pro soukromé osoby. Nově jsme upravili a zpřístupnili i prosklené první patro bu-
dovy, které nabízí velký prosvětlený prostor a skvěle se hodí na různá školení a rauty. 

Venkovní prostranství poklidné zahrádky poskytuje posezení pro 50 hostů. Velký gril s otev-
řeným ohněm dotváří příjemnou atmosféru místa. Veškerý servis včetně špičkové gastronomie 
zajišťujeme naší společností Foodin Catering a zakládáme si především na kvalitě a lokálním 
původu nabízených potravin. Suroviny a produkty pečlivě vybíráme a odebíráme od malých čes-
kých farmářů, pěstitelů a malovýrobců a se stejným zápalem připravujeme pohoštění pro hosty 
a staráme se i o celý provoz. Podnik se snažíme vést s důrazem na udržitelnost a společenskou 
odpovědnost. Více o nás a společnosti Foodin Catering se dozvíte zde: foodin.cz

Cihelna nově

Pan starosta  
tentokrát jako číšník

Senioři se bavili i naslouchali

Radní 
Simona Dvořáková 

a místostarosta 
Jan Hrdlička

Zprávy z Ďáblic | březen 2020

8 | 



| 9

Jedinečná akce, kde se střetává starší, 
střední i mladá generace, se tvořila dlouhých 
jedenáct let a tento ročník měl doopravdy 
na kahánku. Náš ples byl poslední, a to do-
slova a do písmene. Avizovali jsme, že desátý 
ples je poslední, ale spokojení návštěvníci 
nás přemluvili, abychom přidali ještě je-
denáctý ročník. Po plese pak Bezpečnostní 
rada státu zakázala všechny kulturní, spole-
čenské a další akce, takže konec. Ale k vlast-
nímu plesu – vítězný tým se nemění, a tak 
nám k poslechu a tanci opět hrála osvědčená 
kapela Horváth Band, hudební vsuvkou, zpě-

vem a hrou na kytaru přispěl náš hráč, trenér 
a šéftrenér mládeže Lukáš Horváth. Opět 
jsme do programu plesu zařadili předtan-
čení a po hostech minulých plesů Richardu 
Krajčovi a Vlastovi Horváthovi jsme pozvali 
houslového virtuosa Michaela Hejče, který 
je nazýván českou Vanessou-Mae.  Speciální 
novinkou byl letos venkovní vyhřívaný stan se 
stovkou fotografií ze života klubu a tyto foto-
grafie byly také promítány na dvou obrazov-
kách v sále a v přilehlé restauraci. 

Za obrovskou podporu ohledně vybavení: 
stoly, židle, šatna, stan, obrazovka, osvětle-

ní, konstrukce a oddělovací zástěny na pó-
dium a na zadní stěnu sálu děkujeme panu 
Bezuškovi ze společnosti Start Production, 
vedení naší MČ za finanční podporu, dár-
cům tomboly – majitelky sálu, společnost 
FCC, Flopp, cestovní agentura CZECH SPORT 
TRAVEL a Zlatnictví Němeček. Také děkuje-
me prodejci automobilů Škoda Louda auto 
Kolbenova 891/37, který nám věnoval první 
cenu, automobil Škoda Kamiq, na víkend.

S hlavní organizátorkou Lenkou Miháli-
kovou a dalšími jsme se po skončení plesu 
shodli na tom, že bude obtížné posunout 
akci někam dál a výš. A tak po dvoudenním 
maratonu příprav a demontáži akce, kdy jen 
vybavení pro ples přivezla tři nákladní auta, 
která bylo potřeba opakovaně naložit a vyložit 
za pomoci deseti statečných organizátorů, 
zaznělo, že už další ples pravděpodobně 
nezvládneme. Děkujeme všem, kteří naše 
plesy v průběhu jedenácti let navštěvovali 
a projevovali nám přízeň!

Ples fotbalistů
Do přípravy 11. plesu jsme dali  
opět maximum a po plese nastal „konec“

Michal Mošnička, foto Aleš Sládek a Petra Holíková

Nazdobená sokolovna před akcí

Latinskoamerické předtančení Horváth Band se zpěvačkou Miluškou

Škoda Camiq před vyhřívaným stanem Michael Hejč v akci
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Ve schváleném rozpočtu pro rok 2020 máme 
v rezervě vyhrazenou částku ve výši celkem 
350 tis. Kč a rádi bychom vás touto cestou 
předběžně seznámili se základními postupy, 
na jaké projekty a jakým způsobem se mohou 
občané o tyto peníze ucházet.
Oblast
Povaha uplatnění alokovaných finančních 
prostředků není omezena.

Vhodné jsou zejména návrhy na úpravy či 
instalace prvků ve veřejném prostoru, zkva-
litnění životního prostředí, sousedská setkání, 
vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně. 
Z důvodu časové náročnosti nejsou vhodné 
návrhy na stavební úpravy budov, opravy 
komunikací, veřejného osvětlení apod. Slovy 
účetních – možné jsou projekty „investičního“ 
i „nákladového“ charakteru.
Cena
Návrh nesmí překročit finanční rozpočet 
pro daný rok.

Celkový objem financí alokovaných na par-
ticipativní rozpočet pro rok 2020 je 350 tis. 
Kč. Náklady na jeden projekt by neměly pře-
sáhnout 50 tis. Kč (včetně DPH a všech ná-
kladů souvisejících s realizací, např. náklady 
na zpracování projektové dokumentace, od-
borného dozoru, bude-li to povaha projektu 
vyžadovat apod.). V případě vyšší finanční ná-
ročnosti si Rada MČ vyhrazuje právo projekt/
záměr vyřadit z programu participativního 
rozpočtu pro letošní rok a případně ho rea-
lizovat v rámci běžného rozpočtového plánu 
pro příští období.
Majetkoprávní vazba
Návrh musí být realizován na území nebo 
majetku městské části Praha-Ďáblice.

Jde-li o technickou realizaci či úpravu 
prostor, musí být návrh umístěn buď přímo 
na pozemcích, které má MČ Praha-Ďáblice 
ve správě, nebo musí být zajištěn předběžný 
souhlas majitele pozemku alespoň na 5 let.
Proveditelnost
Návrh musí obsahovat podklady/informace 
pro posouzení možnosti realizace návrhu.

Návrh musí být zpracován v písemné podo-
bě. Součástí musí být zejména položkový 
návrh rozpočtu a přesná lokalizace a prosto-
rové požadavky na realizaci, příp. fotodoku-
mentace stávajícího stavu, vhodnou (nikoliv 
povinnou) součástí jsou pak grafické podkla-
dy (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných 
prvků aj.). Součástí návrhu by měl být odhad 
předpokládaných ročních provozních/udr-

žovacích nákladů, které by neměly nepřimě-
řeně zatížit rozpočet MČ v budoucnosti. MČ 
si vyhrazuje právo posoudit a případně vyřa-
dit návrhy, u kterých jsou odhadované roční 
provozní náklady vyšší než 20 % nákladů 
na realizaci nebo u kterých nejsou tyto nákla-
dy uvedeny.
Délka realizace
Projekt musí být realizovatelný do 30. lis-
topadu 2020 včetně vyúčtování. Zkušenosti 
z roku 2020 využijeme v dalším rozpočtovém 
období.
Využitelnost pro širší veřejnost
Návrh musí být podpořen alespoň 15 podpisy 
obyvatel městské části Praha-Ďáblice star-
ších 15 let.

Na realizaci projektu nevzniká podáním ná-
vrhu právní nárok. Rada MČ si vyhrazuje právo 
odmítnout projekt ve fázi návrhu, případně 
i po hlasování v pozdějších fázích projektu 
(například z důvodu náhlé nutnosti finančních 
prostředků pro nouzové situace).
Jak se bude hlasovat?
Jednáme o možnostech využití aplikace hla-
sováním pomocí SMS zpráv, kterou nabízí 
Mobilní rozhlas, jejž využíváme k rozesílání 
krizových či informačních SMS zpráv. Tento 
způsob by samozřejmě vyžadoval přihlášení 
do systému Mobilního rozhlasu pro všechny, 
kteří budou chtít hlasovat.

Hlasování by tak bylo maximálně transpa-
rentní! O způsobu hlasování ale ještě není 
rozhodnuto. Bude rozhodovat i cena.
Jak se bude vyhodnocovat výsledek  
hlasování? 
Až proběhne hlasování, projekty se seřadí 
podle toho, kolik dostaly hlasů, a vybere se 
prvních „x“ projektů, aby cena vybraných 
projektů v součtu nepřesáhla 350 tis. Kč.
Ostatní projekty „pod čarou“ by se v tomto 
roce nerealizovaly.
Jaká je role občana navrhovatele?
Navrhovatelé návrhů budou klíčovými ak-
téry procesu – realizátory projektu/zámě-
ru. Je žádoucí, aby aktivně spolupracovali 
s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných 
projednání budou navrhovatelé sami účast-
níkům představovat své náměty a návrhy. 
Úřad bude plnit pouze roli odborného konzul-
tanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, 
organizátora veřejných projednání a realizá-
tora investic. 

Náklady bude nutné účtovat přes úřad MČ. 

Bude tedy nutné dodržet pravidla závazná pro 
úřad (např. pravidla týkající se zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu). Zde se úřad 
bude (v rámci zákona) snažit vyjít navrhovate-
lům maximálně vstříc s vysvětlením a naplně-
ním pravidel podle povahy projektu/záměru.
Jak a kdo může návrh podat?
Navrhovatelem může být obyvatel MČ Praha- 
Ďáblice starší 15 let, který je občanem Čes-
ké republiky nebo má trvalý pobyt na území  
ČR.

Svůj návrh musí navrhovatel podpořit pod-
pisy alespoň 15 obyvatel MČ Praha-Ďáblice 
starších 15 let.

Podpisový arch pro vyjádření podpory 15 
obyvatel MČ Praha-Ďáblice bude k dispozici 
pro stažení.
Čeho se může návrh týkat?
Návrhy budou muset splnit několik základních 
podmínek.

Oblasti návrhů nejsou nijak omezeny. Vaše 
nápady se mohou týkat čehokoliv od opravy 
lavičky či koše v parku, zřízení bezbariérové-
ho přístupu či přechodu, realizace divadla či 
uspořádání přednášky se zajímavým hostem 
až například po zasazení stromu, novou funk-
cionalitu na web stránkách apod.

Jedním z hlavních kritérií je realizace návr-
hu na území MČ Praha-Ďáblice a v případě 
úprav veřejných prostor musí být realizovány 
na pozemcích v majetku MČ. V opačném pří-
padě musí navrhovatel zajistit předběžný sou-
hlas majitele pozemku na umístění návrhu 
na nejbližších 5 let. Při tvorbě návrhu věnujte 
pozornost dodržení pravidel pro jeho podání 
a tomu, abyste úřadu poskytli co nejvíce 
informací k posouzení jeho proveditelnosti.
Představte svůj návrh ostatním!
Mluvte o svých nápadech s lidmi ze svého 
okolí – se sousedy, kamarády, známými, 
na ulici i na internetu.

O realizaci projektů budou ve veřejném 
hlasování rozhodovat sami obyvatelé měst-
ské části Praha-Ďáblice, a proto je potřeba 
mezi nimi pro svůj nápad najít dostatečnou 
podporu. Vaše návrhy zveřejníme a dostanou 
prostor během veřejné diskuze v květnu. Ale 
to pro jejich úspěch nemusí stačit.

Využijte všechny možné způsoby, jak dát 
ostatním obyvatelům vědět, proč by měli hla-
sovat právě pro váš nápad – mluvte o něm 
v pozitivním duchu, přesvědčujte, využijte so-
ciální média i sousedské vztahy!
Předběžný časový plán realizace
– březen 2020: vyhlášení záměru a podmínek 

realizace
– duben–květen 2020:  shromažďování ná-

vrhů, veřejná prezentace (Zpravodaj, web 
stránky MČ, veřejná prezentace během za-
sedání zastupitelstva či pro tento účel svo-
laného setkání)

– červen 2020: hlasování o projektech
– červenec–listopad 2020: realizace

Participativní rozpočet – Ďáblice 2020
Ludvík Tesař, Jan Hrdlička

Po vzoru jiných městských částí připravujeme v roce 2020 i v naší 
městské části něco, co zde ještě nebylo – možnost občanů získat veřejné 
prostředky na záměry či projekty, které budou sloužit občanům Ďáblic 
a o jejichž zařazení do plánu realizace budou hlasovat přímo obyvatelé 
Ďáblic! Jde o tzv. Participativní rozpočet.
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120 LET ZALOŽENÍ 
SDH ĎÁBLICE

16. května 2020 od 13 hodin
louka u Květnové

Taktické i statické ukázky složek IZS

Program a soutěže pro děti i dospělé

Koncert skupiny Nouzový režim (dobrovolní hasiči)

Ohňová show

Občerstvení po celý den!

Akce je pořádaná ve spolupráci s MČ Praha-Ďáblice.
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DIVADLO:
15:00 PRINCEZNA ČOKOLÁDA 

DOBŘE NALADĚNÉ DIVADLO

Půvabná pohádka o princezně, která nade 
všechno miluje sladkosti a vůbec nejraději 
čokoládu. Dozvíte se, že všeho moc škodí. 

WORKSHOPY: 
djembé workshop Dundun

jóga v trávě 
street dance pro všechny s Qašou

nutriční poradenství s Papájou

HUDBA:

17:00 DUNDUN
Autorská dvojice Jára Vaculík (autor hudby 
k večerníčkům Tarbíci) a Hana Navarová 

(autorka písniček z Kouzelné školky) 
v hudebním seskupení nazvaném podle 

afrického basového bubnu Dundun.

STÁNKY SE ZDRAVÝM 
OBČERSTVENÍM 

A RUKODĚLNOU TVORBOU.

Festival moderuje: Táňa Janevová

Vstupné dobrovolné!

PUPÍK
ĎÁBLICKÝ RODINNÝ FESTIVAL ZDRAVÍ

17. května 2020 od 14 do 18 hodin
 v komunitní zahradě u Vlny

CO VÁS ČEKÁ:
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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 –

den datum  od stanoviště  do stanoviště  do
sobota 28. 3. od 9:00 Květnová 553/52 do naplnění, max do 11:00   
sobota 4. 4. od 9:00 Květnová 553/52 do naplnění, max do 11:00 Chřibská do naplnění, max do 12:00
sobota 11. 4. od 9:00 Květnová 553/52 do naplnění, max do 11:00 Na Blatech do naplnění, max do 11:00
sobota 18. 4. od 9:00 Květnová 553/52 do naplnění, max do 11:00 Chřibská do naplnění, max do 12:00
sobota 25. 4. od 9:00 Květnová 553/52 do naplnění, max do 11:00 Chřibská do naplnění, max do 12:00
sobota 2. 5. od 9:00 Květnová 553/52 do naplnění, max do 11:00 Chřibská do naplnění, max do 12:00
sobota 9. 5. od 9:00 Květnová 553/52 do naplnění, max do 11:00 Chřibská do naplnění, max do 12:00
sobota 16. 5. od 9:00 Květnová 553/52 do naplnění, max do 11:00 Chřibská do naplnění, max do 12:00
sobota 23. 5. od 9:00 Květnová 553/52 do naplnění, max do 11:00 Na Blatech do naplnění, max do 11:00
sobota 30. 5. od 9:00 Květnová 553/52 do naplnění, max do 11:00 Chřibská do naplnění, max do 12:00
sobota 6. 6. od 9:00 Květnová 553/52 do naplnění, max do 11:00 Chřibská do naplnění, max do 12:00
sobota 13. 6. od 9:00 Květnová 553/52 do naplnění, max do 11:00 Chřibská do naplnění, max do 12:00
sobota 20. 6. od 9:00 Květnová 553/52 do naplnění, max do 11:00 Chřibská do naplnění, max do 12:00
sobota 27. 6. od 9:00 Květnová 553/52 do naplnění, max do 11:00   

Umístění velkoobjemových kontejnerů na bioodpad – březen–červen 2020

den datum od – do stanoviště
sobota 28. 3. 9:00 – 13:00 Květnová x Na Znělci
sobota 28. 3. 9:00 – 13:00 Na Terase
sobota 28. 3. 9:00 – 13:00 Na Blatech
sobota 11. 4. 8:00 – 16:00 Koníčkovo náměstí
sobota 11. 4. 8:00 – 16:00 Mannerova
sobota 11. 4. 8:00 – 16:00 Legionářů
sobota 25. 4. 9:00 – 13:00 Květnová x Na Znělci
sobota 25. 4. 9:00 – 13:00 Na Terase
sobota 25. 4. 9:00 – 13:00 Na Blatech
sobota 23. 5. 8:00 – 16:00 K Lomu
sobota 23. 5. 8:00 – 16:00 Koníčkovo náměstí
sobota 23. 5. 8:00 – 16:00 Na Blatech
sobota 27. 6. 8:00 – 16:00 Květnová x Na Znělci
sobota 27. 6. 8:00 – 16:00 Mannerova
sobota 27. 6. 8:00 – 16:00 Legionářů

Velkoobjemové kontejnery  
březen–červen 2020 den datum od – do stanoviště

úterý 21. 4. 16:30 – 16:50 Květnová před čp.553/52
úterý 21. 4. 17:00 – 17:20 Šenovská x U Spojů, vedle čp.300/31
úterý 21. 4. 17:30 – 17:50 U Prefy  vedle č.p. 771/25
úterý 21. 4. 18:00 – 18:20 Kostelecká  x Legionářů, vedle čp.753/54
sobota 18. 7.   9:30 – 9:50 Květnová před čp.553/52
sobota 18. 7. 10:00 – 10:20 Šenovská x U Spojů, vedle čp.300/31
sobota 18. 7. 10:30 – 10:50 U Prefy  vedle č.p. 771/25
sobota 18. 7. 11:00 – 11:20 Kostelecká  x Legionářů, vedle čp.753/54
úterý 22. 9. 16:30 – 16:50 Květnová před čp.553/52
úterý 22. 9. 17:00 – 17:20 Šenovská x U Spojů, vedle čp.300/31
úterý 22. 9. 17:30 – 17:50 U Prefy  vedle č.p. 771/25
úterý 22. 9. 18:00 – 18:20 Kostelecká  x Legionářů, vedle čp.753/54
úterý 13. 10. 16:30 – 16:50 Květnová před čp.553/52
úterý 13. 10. 17:00 – 17:20 Šenovská x U Spojů, vedle čp.300/31
úterý 13. 10. 17:30 – 17:50 U Prefy  vedle č.p. 771/25
úterý 13. 10. 18:00 – 18:20 Kostelecká  x Legionářů, vedle čp.753/54

Mobilní sběr nebezpečného odpadu v roce 2020

Kontejnery v Ďáblicích
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Od října už NE
Dne 19. 9. 2019 byla Zastupitelstvem hlavního města Prahy schválena 
obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů 
pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy.

S účinností ode dne 1. 10. 2020 je tedy touto vyhláškou zakázáno 
na celém území hlavního města Prahy spalovat uhlí, uhelné brikety 
a koks ve spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném 
příkonu 300 kW a nižším s výjimkou zdrojů, které slouží jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, nejsou-li navrženy rovněž 
pro přímé vytápění místa instalace, a na základě výsledku provedené 
kontroly technického stavu tepelného zdroje dosahují alespoň emisních 
parametrů 3. emisní třídy. Jinými slovy řečeno, zákaz se vztahuje 
na zdroje, které mají v Dokladu o technickém stavu kotle uvedenou 1., 2. 
nebo „žádnou“ emisní třídu (byly vyrobeny před rokem 2000).

Miroslav Zeman, specialista ekologických projektů MHMP

Centrum Ďáblice – sokolovna
Rekreační oddíl stolního tenisu přijímá nové členy bez ohledu na věk, 
pohlaví a výkonnost. Organizována je dlouhodobá soutěž jednotlivců  
v rámci oddílu a jednorázové turnaje dvouher a čtyřher.
V celém centru je dočasně přerušen provoz!  
Sledujte naše webové stránky www.centrumdablice.cz

Vážení Pražané,

1. října 2020 vstoupí v platnost vyhláška HMP č. 11/2019 Sb., zakazující 
spalovat uhlí, koks a uhelné brikety v kamnech a kotlích, které nedosahují 
parametrů minimálně 3. emisní třídy (tzn. v kotlích 1. a 2. emisní třídy 
nebo vyrobené před rokem 2000). Znění vyhlášky je zveřejněno na: 
portalzp.praha.eu, v záložce „OVZDUŠÍ“. Využijte poslední příležitost 
k získání vysoké dotace poskytované z Fondu soudržnosti EU 
prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí na výměnu 
starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 
v rodinných domech za moderní nízkoemisní tepelné zdroje následujícího 
typu:

– kotle výhradně na biomasu s automatickým přikládáním

– plynové kondenzační kotle 

– tepelná čerpadla (všech typů)

Příjem žádostí v této 3. a poslední výzvě bude ukončen 30. 10. 2020 
v 16:00 hod!

Informace k podání žádostí viz: portalzp.praha.eu, v záložce 
„ENERGETIKA“ - „Kotlíkové dotace Praha III“.

Poslední Kotlíkové dotace v Praze
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Plánovaný rozvoj cyklostezek  
v okolí Ďáblic
Známé projekty a záměry v různém stadiu přípravy (mapové 
podklady – 2020 IPR Praha, ČUZK, hl. m. Praha) podle Generelu 
rozvoje cyklodopravy IPR Praha:
1. Zdiby–Březiněves–Horoměřice (A287 – A50) – detailní studie/
projekt – hl. m. Praha (TSK)
2. Ďáblice–Horoměřice (A 50) – detailní studie/projekt – hl. m. 
Praha (TSK)
3. Ďáblice–Letňany – Čakovice (A 276) – studie proveditelnosti (MČ 
Čakovice)
4. Ďáblice–Čakovice (A 278) – záměr (příprava studie)
5. Ďáblice–Dolní Chabry–Draháňské údolí (propojení A 282 – 
A 276) – záměr (příprava studie)
6. Propojení plánovaným biokoridorem po západním okraji Ďáblic 
mezi trasou A276 a Ďáblickým hájem – záměr související s podpo-
rovanou změnou ÚP (Koňská louka)
7. Plánovaný záměr hlavní cyklotrasy A50 podél Pražského okruhu 
SOKP po servisní komunikaci



Kalendář akcí
Dne 12. 3. 2020 vyhlásila vláda v Česku nouzový stav, kterým omezila veškeré akce 
pro více než 30 osob. O konání či nekonání akcí v Ďáblicích vás budeme informovat 
na webových stránkách obce, KC Vlna a facebooku.

sobota 4. dubna od 10 hod. Ukliďme svět – ukliďme Vlnu! 
   Společný úklid komunitní zahrady.  
   Pro dobrovolníky bude připraveno malé občerstvení. 

pátek 17. dubna od 17 hod. Červená (filmový klub) – KC Vlna. 
   Dokumentární film Olgy Sommerové o světově známé  
   operní pěvkyni a herečce Soně Červené. Vstupné 50 Kč. 

pátek 17. dubna od 17 hod. Zpívej (karaoke) – KC Vlna. Vstupné 50 Kč. 

sobota 25. dubna od 9.30 hod. Den Země – zahrada MŠ, ul. Kučerové.  
   Jarní úklid, divadýlko, environmentální program. 

čtvrtek 30. dubna od 17 hod. Čarodějnice – louka u Květnové, KC Vlna 

středa 6. května od 19 hod. Pub Quiz – KC Vlna 

sobota 9. května od 9.30 hod. Férová snídaně – KC Vlna. Opět se připojujeme  
    k mezinárodnímu pikniku na podporu Fair trade. 

sobota 9. května od 10 hod. Burza rostlin – KC Vlna 

sobota 16. května od 13 hod. 120 let SDH Ďáblice – louka u Květnové.  
   Ukázky složek IZS, bohatý program a soutěže  
   pro děti i dospělé. Vstupné zdarma. 

neděle 17. května od 10 hod. Open house Praha – Obecní dům Ďáblice,  
   KC Vlna, hasičská zbrojnice. 6. ročník festivalu  
   městské architektury. Vstupné zdarma. 

neděle 17. května od 14 hod. Pupík – zahrada u KC Vlna. Ďáblický festival zdraví  
   pro celou rodinu. Pohádka pro děti, hudební koncert,  
   dílna djembé, street dance, jóga v trávě, občerstvení  
   a rukodělná tvorba. Vstupné zdarma. 

neděle 24. května od 11 hod. „Arte“ dílna s Otevřeným ateliérem –  
   ateliér OD Ke Kinu. Relaxační kresby. 

čtvrtek 28. května od 19.30 h. Ivan Mládek a Banjo Band – Obecní dům  
   Ďáblice.

HVĚZDÁRNA BUDE DO ODVOLÁNÍ ZAVŘENA!
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Kulturní změny
Lucie Sandrová

Očekávané se stalo skutečností. Koronavir je 
i v České republice. Radikální opatření na sebe 
nedala dlouho čekat, a tak musíme i my v Ďábli-
cích čelit zavedeným nařízením.

V pátek 13. března se mělo konat téměř vy-
prodané divadelní představení Víti Marčíka Po-
pelka. Tento divadelní soubor je velmi oblíbený 
a vytížený, těžko bude v dohledné době možné 
sjednat nový termín. Nakonec o Popelku nepři-
jdete, ale budete si na ni muset počkat do 3. září. 
Jelikož je mezi oběma představeními dlouhá ča-
sová prodleva, raději jsme zvolily variantu vrácení 
vstupného a další předprodej na nový termín za-
hájíme až v červnu.

Čekala nás však další otázka – co s divadelním 
představením pro dospělé Příběhy obyčejného 
šílenství, plánovaným na 28. března. I na toto 
představení máme termín domluvený již půl roku, 
přestože na pódiu vystupují ochotníci. Předsta-
vení je totiž i díky filmovému ztvárnění velmi po-
pulární. Tuto hru plnou absurdních situací, bizarní 
lásky a humoru si budete moci vychutnat 6. lis-
topadu. Škoda, mnohým z nás by teď humor nej-
spíš přišel vhod.

V Česku nyní platí nouzový stav. O všem, co se 
bude, či nebude konat, vás budeme informovat 
na webových stránkách www.dablice.cz, www.
vlna.dablice.cz a facebookových stránkách ko-
munitního centra Vlna.

Hodně zdraví!



Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA OCTAVIA: 3,5 – 4,9 l/100 km, 91 – 113 g/km

   NOVÁ
ŠKODA OCTAVIA

100% DIGITÁLNÍ,
PLNĚ KOMFORTNÍ

Moje volba

novaoctavia.cz

Nová ŠKODA OCTAVIA posouvá měřítka ve své třídě
Čtvrtá generace nejprodávanějšího modelu ŠKODA nabízí vyspělé asistenční systémy, až 9 airbagů
a špičkové Matrix-LED světlomety. Emotivní exteriér i prostorný interiér kombinují funkčnost
s elegantním, reprezentativním designem. Špičkové technologie vám poskytnou široké možnosti 
konektivity a umožní moderní správu vašeho vozového parku.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00 Praha 8
Tel.: 286 001 711
www.porsche-prosek.cz
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