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mnozí jsme plni napětí a očekávání, jak svo-
bodně a kvalitně se budou moct naše děti 
vzdělávat, my zajišťovat živobytí pro sebe 
a své rodiny, jak budou naše setkání s rodiči 
radostná, bezstarostná nebo naplněná 
obavami a strachem z neznámého – nevidi-
telného nebezpečí nákazy a nemocí.

Živnostníci, řemeslníci, manažeři, podnika-
telé, úředníci rozličných pracovních pozic, 
vědci a lékaři různého zaměření (včetně psy-
chologů, psychiatrů, osobních a rodinných 
terapeutů), prostě všichni si již všímají většího 
počtu projevů nervozity, zvýšeného psy-
chického napětí, existenčních obav a různých 
podob strachu včetně důsledků, jakými může 
být třeba snížená schopnost komunikace 
a dohody v zaměstnání, agrese (vnější 
i vnitřní) atd., atd.

Není potřeba tyto problémy dál rozebírat. 
Jen jsem chtěl připomenout, že se potvrzuje  
již i vědecky prokázaná pravda, že existuje 
společné/společenské vědomí, které může 
mnohé z nás velmi výrazně ovlivňovat. Je na 
nás všech, zda to bude pozitivním, nebo spíše 
opačným směrem. To je dobrá zpráva, protože 
každý z nás, bez rozdílu, může velmi přispět 
k zajištění společenské pohody, pocitu štěstí, 
klidu a bezpečí. Děkuji všem, kteří neberou 
tyto moje neohrabané věty jen jako fráze.

Věnujte prosím pozornost také článkům 
a fotografiím, které se opět věnují veřejnému 
prostoru a bezpečnosti v Ďáblicích. Tentokrát 
je méně pozitivní motivace a více negativních 
zpráv. Týkají se i údržby veřejných prostor. 
Samozřejmě jde jen o některé úhly pohledu. 
Některé informace, např. o změnách, orga-
nizačních a personálních opatřeních z dobrých 
důvodů neuvádíme, ale vězte, že jsme si vědo-
mi problémů a pracujeme na zlepšení všude 
tam, kde je to možné a kde nám to situace na 
pracovním trhu (stále ještě, i po téměř dvou  
letech, v režimu covidu) umožňuje.

Pravěk–současnost –  
poděkování 

Také s ohledem na výše uvedené jsem moc 
rád, že můžeme a že jsme ochotni vyjít ze 
svých domovů do společných prostor Ďáblic, 
opět se setkávat, bavit se a předávat si pozi-
tivní energii. Jsem rád, že je stále dost těch 
spoluobčanů, kteří jsou i ochotni taková se-
tkání pro druhé připravovat.

Proto znovu a rád děkuji za aktivity Klubu 
seniorů, Šikovných rukou, týmu kulturní a so-

ciální komise, KC Vlna, knihovně, v nepo-
slední řadě ďáblickým hasičům, členům SK 
Ďáblice, sestrám a bratrům z obou v Ďábli-
cích zastoupených církví, modlitebny a kaple, 

a jistě jsem ještě na někoho zapomněl. Třeba 
na mnoho jednotlivců, manželů, kamarádů 
a kamarádek, kteří umějí zabojovat (i ve 
prospěch svého okolí) s nepohodou, nejisto-

tou a předávají svou dobrou náladu, úsměv 
a radost ze života. Protože je stále z čeho se 
radovat a vážit si života právě nyní, právě zde.

Jsem rád, že se již po šesté mohla usku-
tečnit sousedská slavnost Zažít Ďáblice jinak. 
Tentokrát na téma Pravěk. Děkuji. Život pra-
věkého člověka a ten náš je jistě velmi od-
lišný. To jsme si v sobotu i během předvádě-
ného příběhu mohli uvědomit. Ale jedno je 
společné a stále trvá: učíme se spolupra-
covat. Proč? Protože to znamená např. více 
klidu, větší bezpečí a ochranu pro každého 
z nás.

Neuvěřitelných 120 let
I na tomto místě bych rád všechny vyzval k za-
myšlení nad budoucností a ke vzpomínkám 
na minulost naší školy a pozval všechny na 
oslavu tohoto úctyhodného výročí naší školy. 
Těšíme se na setkání s vámi a mnoha zají-
mavými pamětníky i hosty dne 6. října od 
16.30 hodin.
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Slovo 
starosty
Miloš Růžička

Vážení spoluobčané, 
milí sousedé,

Současná ZŠ...

...a pravěké ZMJ
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Plánovaná aktuální omezení provozu  
na pozemních komunikacích v Ďáblicích
Komunikace Kostelecká
Navzdory příslibům představitelů odboru dopravy Magistrátu HMP nebylo omezení provozu 
na ul. Kostelecká z důvodu pokračování další etapy budování výtlačného kanalizačního 
řadu (investor PVS, a. s.) povoleno! O dalším termínu pokračování stavby a plánování 
uzavírky se jedná.

Komunikace Chřibská – práce od 1. 8. do 30. 10. 2021
Instalace výtlačného potrubí splaškové kanalizace do komunikace Chřibská (investor PVS, 
a. s., žadatel PVK, a. s.).

Probíhá postupná uzavírka ulice Chřibská v úseku Kostelecká – areál Policie ČR.
Postupná realizace a částečné uzavírky komunikace po jednotlivých úsecích. Dokončení 

povrchu komunikace po skončení všech prací na rekonstrukci ČSOV Chřibská.

Chodníky a překopy komunikací Borotická, Šenovská, 
Brigádnická, Květnová, U Spojů, Ptáčnická  
a Myslivecká – práce od 6. 9. do 8. 10. 2021
Pokládka páteřních optických kabelů CETIN (investor CETIN, a. s.) pokračuje dle harmo-
nogramu. Měla by zbývat 4. etapa prací: 27. 9. – 8. 10. – chodník podél komunikace 
Květnová, překop komunikací Ptáčnická, Myslivecká, ukončení u komunikace Na Kopci.

Uzavírka komunikací K Náměstí a Kučerové –  
práce od 20. 9. do 30. 11. 2021
Přípojky kanalizace a vody pro OS Pod ďáblickou hvězdárnou (investor M Ďáblická, s. r. o., 
žadatel EKVATOR-RN, s. r. o.).
1. etapa: září–říjen – připojení v komunikaci K Náměstí
2. etapa: září–listopad – připojení v komunikaci Kučerové

Komunikace Květnová zůstane průjezdná v obou směrech. Usilujeme o dokončení po-
slední fáze budování přípojek v ulici Květnová, tak aby i v této části byla omezení dokončena 
co nejdříve – závisí na klimatických podmínkách.

Omezení provozu na ul. Ďáblická –  
práce od 6. 10. do 30. 11. 2021
Ochranný prostor z důvodu demolice objektu a budování přípojky kanalizace před č. p. 32 
(investor Ing. Koníček a Mgr. Chytková, žadatel GYD, s. r. o.).

Uzavřen bude chodník přiléhající ke stávající budově č. p. 32 a vybudovány dva nové 
provizorní přechody pro chodce. K částečnému uzavření provozu v pruhu do centra na ulici 
Ďáblické by mělo dojít během prodlouženého víkendu 28.–31. 10.

Podrobné informace včetně plánků DIO naleznete na elektronické úřední desce MČ  
(dablice.cz/uredni-deska) a jsou vyvěšeny na úřední desce vedle vchodu do úřadu.

Veřejné informace pro řidiče o dopravních omezeních
Z důvodu značného množství stavebních uzavírek po celé republice uvádíme spojení na 
zdroje, kde je možné se před plánovanou cestou informovat o aktuálních uzavírkách a ome-
zeních provozu na komunikacích:

Portál opravujeme.to – všechna dopravní omezení na území Prahy bez ohledu na to, zda 
se jedná o opravy komunikací, inženýrských sítí, nebo kulturní či sportovní události. U každé 
akce jsou uvedeny veškeré podstatné informace, jako například jaké komunikace a měst-
ské části se dopravní omezení týká, jak dlouho potrvá, rozsah a případné náhradní trasy, 
pokud jde o úplné uzavírky. Připomínáme, že městská část Praha-Ďáblice spadá pod 
správní obvod Praha 8.

Podrobnější a aktuální informace o významných stavbách TSK Praha naleznete na bit.ly/
TSK_opravy

Portál dopravniinfo.cz – informace o aktuálních dopravních omezeních v celé síti 
hlavních komunikací na území ČR včetně aktuálních dojezdových časů.

Volby  
do Poslanecké  
sněmovny  
Parlamentu  
České republiky
Termín voleb se nám nezadržitelně blíží – pá-
tek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a sobota 9. října 2021 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin. Proto přinášíme zpřesňující 
informace pro voliče.
Stejně jako v předchozích letech budou všich-
ni občané volit v Obecním domě Ďáb lice.  
Vyhrazený prostor pro volební okrsek  
č. 27001 bude ve vstupní chodbě úřadu (dve-
ře budou označeny číslem volebního okrsku). 
Zapisovatelkou této komise bude paní Pavla 
Černá. Volební okrsek č. 27002 bude umístěn 
v sále, zapisovatelkou bude paní Bronislava 
Lomozová. Nebudete-li si s čímkoliv souvisejí-
cím s volbami vědět rady, členové volebních 
komisí vám rádi poradí.

Hlasovací lístky obdržíte na adresu trvalého 
bydliště nejpozději tři dny přede dnem voleb, 
tj. do 5. října 2021. Stane-li se, že si lístky za-
pomenete či je ve schránce nenaleznete, bez 
obav si je můžete vyzvednout přímo ve volební 
místnosti.

Ještě připomínáme: zkontrolujte si doma 
platnost vašeho občanského průkazu. Pokud 
máte průkaz neplatný, vezměte si k volbám 
platný cestovní pas.

Při hlasování budou místnosti vybaveny 
hygienickými prostředky. Z důvodu ochrany 
vaší i členů volebních okrskových komisí si 
nezapomeňte ochranu nosu a úst, tedy respi-
rátory.

Renata Henych, tajemnice ÚMČ

LÉKÁRNA ĎÁBLICE 
v Osinalické ulici 
JE ZNOVU OTEVŘENA! 
Provozní doba  
pondělí–pátek 8–16 hodin,  
v úterý do 18 hodin!

Městská část Praha-Ďáblice 
hledá zájemce o roznos  
Ďáblického zpravodaje  
(1x měsíčně). Zájemci,  
hlaste se na mailu  
zpravodaj@dablice.cz.
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Koníčkovo náměstí: poněkolikáté roztrhaná 
a prostříhaná síť na několika místech, u horní-
ho okraje utržená (někdo se na síť musel za-
věsit) a utržená vstupní branka v pantech. Na 
branku si někdo musel stoupnout a vozit se 
tak dlouho, až se utrhla. Nebo si na ni stouplo 
více dětí/mládeže/lidí?

Pracovnice úřadu musí opakovaně žádat 
ďáblické hasiče síť v horní části znovu zavěsit. 
Síť nyní budeme muset poptat novou, jelikož 
je prostříhaná na několika místech. Vše za-
platí městská část.

Hořínecká ulice: prostor vedle kontejnerů – 
vždy v pondělí (opakovaně) si některý z ob-
čanů vyklízí byt či dům a k pytlům, které má 
k odvozu připravené úklidová firma (FCC) po 
pravidelném úklidu veřejných prostranství, 
nám tento občan (nebo je jich více?) přidá 
ještě pytle se svým odpadem z domácnosti 
různého charakteru (zbytky potravin, hračky, 

bioodpad). Je možné, že sem pytle někdo při-
váží svým vozem?

Úřad musí objednat firmu, která tento ko-
munální odpad odveze. Vše zaplatí městská 
část.

Hořínecká ulice: prostor za kontejnery – 
k tomu není co dodat. Městská část musela 
zaplatit úklid místa.

Dětské hřiště U Prefy: na tomto místě se na-
cházel basketbalový koš!

Poslední koš se umísťoval na hřiště před 
rokem. Krátce po umístění někdo utrhnul 
síťku koše, následně byla ohnutá kovová ob-
ruba koše, jak se na ni někdo věšel. Byla tak 
poničená, že zbytky museli odstranit na naši 
žádost hasiči. Nyní někdo dílo dokončil tím, že 
ulomil koš i s částí dřevěné desky.

Pracovnice úřadu zkouší poptat opravu 
desky, jelikož samotná deska není levná. Zva-
žujeme, zda se vyplatí umístění dalšího koše, 
který vydrží v celku necelý měsíc.

Likvidace soukromého odpadu
Firma provádějící údržbu zeleně měla na Ko-
níčkově náměstí přistaven kontejner pro svoji 
potřebu. Na kontejneru bylo z obou stran upo-
zornění, že kontejner je pro potřebu firmy 
provádějící údržbu zeleně. Bohužel občané 
Ďáblic do kontejneru naházeli svůj odpad, 
a to nejen biologický, ale i např. květináče 
v plastových obalech a další věci, které se jim 
nehodily, a zaplnili kontejner, jenž nebyl k to-
muto účelu určen. Odpad pak nebyl klasifi-
kován jako bioodpad – s dopadem na 
zvýšenou cenu likvidace!

Často se také stává, že občané vidí najatou 
firmu sekat veřejnou zeleň, a tak posekají 
doma svůj trávník, ostříhají keře a vše pak vy-

Opakovaně se na stránkách Zpravodaje vra-
címe k problematice vandalismu. Na základě 
vyrozumění občanů o vyšším výskytu počtu 
drobných krádeží ze zahrad a automobilů bě-
hem srpna (viz např. minulé číslo ĎZ) vyzývá-
me i v tomto bodě ke spolupráci, k obecné 
ostražitosti, k zamykání. Jste-li svědkem van-
dalismu, ničení majetku v soukromém 
vlastnictví či v majetku městské části, násilí, 
podezřelého chování osob v denních i noč-
ních hodinách (např. nahlížení přes ploty, 
zkoušení uzamčení klik vchodů, branek 
apod.), volejte ihned městskou policii na 
linku 156 nebo Policii ČR na linku 158!

Pachatele těchto činů může pomoci do-
padnout pouze policie, případně jiné bez-
pečnostní složky.

Budeme rádi i za každé následné ohlášení 
na úřad (podatelna@dablice.cz).

Na základě nahlášení mnoha drobných 
krádeží jsme požádali vedení Městské policie 
Prahy 8 o častější působnost autohlídek, zej-

ména v podvečerních a nočních hodinách. 
A tato pomoc byla od ředitele MP přislíbena. 
Městská policie Prahy 8, pod jejíž působnost 
spadají i městské části Březiněves, Dolní 
Chabry a Ďáblice, má k dispozici v průměru 
tři autohlídky (tj. někdy pouze dvě, někdy 
čtyři, někdy mohou být hlídky vyslány na zá-
sah jinam, pokud to situace vyžaduje). Tyto 
hlídky pravidelně působí v celé oblasti Prahy 
8 včetně naší městské části! 

Podle doporučení policistů pro ohlášení 
vandalismu nebo trestné činnosti volejte pri-
márně tísňovou linku městské policie 156. 
Dispečink má aktuální informace o pozici po-
licistů i autohlídek a zajistí tak jejich okamžitý 
přenos na nejbližší pomoc! Volat na policejní 
služebnu není v urgentních případech dopo-
ručováno.

Pan starosta během debaty na posledním 
ZMČ připomněl i skutečnost, že v Ďáblicích 
sídlí Pohotovostní motorizovaná jednotka Po-
licie ČR, která nezřídka zasahuje v případě 

trestné činnosti přímo v Ďáblicích, protože to 
jejich výjezdová vozidla mají nejblíže!

Během debaty na Zastupitelstvu také za-
zněly obavy z možných aktivit pracovníků na 
rozestavěných stavbách „developerů“. Nebe-
reme situaci na lehkou váhu! Na druhou stranu 
se vyvarujme pokušení svalovat „vše na deve-
lopery“ nebo se za chvíli budeme podezírat 
všichni navzájem! Každý z nás potřebuje čas 
od času řemeslníky, téměř každý stavěl, staví, 
a proto ví, že není schopen zaručit bezú-
honnost všech lidí, kteří na stavbách pracují! 
Navíc v Ďáblicích vykonávají služby, opravy, 
kontroly a jiné činnosti desítky či stovky lidí… 
Po neformálních kontaktech s investory nej-
větších projektů jsme zjistili, že se zabývají 
podobnými problémy jako my všichni: jak 
ochránit majetek a stavební materiál vlastní 
strážní službou, dohledem, kontrolou zajištění 
objektů apod. Oficiální odpovědi bychom měli 
obdržet po uzávěrce tohoto čísla.

 Jan Hrdlička

Několik zářijových střípků z Ďáblic
Chceme vám všem představit ukázku problémů, se kterými se každý den 
potýkáme. Opětovně vás prosíme: buďme k sobě navzájem ohleduplní, 
a pokud uvidíte, že někdo ničí majetek nás všech, nebo jste svědkem 
toho, že se děje něco nesprávného, ihned volejte policii a následovně 
informujte i Úřad městské části na podatelna@dablice.cz. Děkujeme  
za pomoc při péči o obec, ve které bydlíme, pracujeme, žijeme.
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hodí kousek od svého domu na pozemek 
městské části, aby zeleň nemuseli odvážet do 
sběrného dvora.

O přistavení kontejnerů na bioodpad i na 
velkoobjemový odpad pro veřejnost infor-
mujeme na webu městské části, na vývěs-
kách a v Ďáblickém zpravodaji.

Velká část občanů má popelnice na bio od-
pad. Pokud máte odpadu více, zajeďte, pro-
sím, do sběrného dvora. Je v Ďáblicích a ob-
čané, kteří zde mají trvalé bydliště, mají 
využívání sběrného dvoru zdarma.

Úřad potom likvidaci takové malé „černé 
skládky“ zajistí. Nechceme nechávat odpadky 
v ulicích! Ale stojí to nemalé peníze a čas 
navíc – obojí se dá využít jinde.

Včelařská ulice: kdosi samovolně podřezal 
keře městské části a nechal je na místě.

Objednaní zahradníci posoudí, zda jsou 
keře poničené nenávratně, nebo zda se je po-
daří zachránit.

Po zjištění jsme vzniklý nepořádek museli 
nechat uklidit a odvézt.

Hřenská ulice: naproti výběhu koní kdosi 
odhodil bedýnku s mrtvým a bohužel s již 
značně se rozkládajícím seletem divočáka. 
Sele velmi zapáchalo a nám byl tento nález 
oznámen. S odstraněním nám pomohla 
městská policie.

Z podkladů OVS úřadu MČ 
sestavila Markéta Köhlerová

Prohlášení Rady MČ
Rada městské části považuje za nutné vyjádřit se k obsahu letáku, který byl v první polovině 
září roznášen po městské části Praha-Ďáblice a pod kterým jsou podepsáni Ing. arch. 
D. Chromík, Ing. J. Marušiak, Ph.D., Ing. A. Marušiaková, Ing. M. Pěkný, D. Prokeš, DiS., 
V. Prokešová, Ing. R. Rexa, CSc., Ak. mal. M. Stroblová, Mgr., Ing. M. Tumpach a M. Vlach.

V materiálu jsou uvedeny k jednotlivým tématům nekompletní, částečně nepravdivé, ne-
úplné či zavádějící informace o aktivitách a názorech vedení obce a o možnostech a ak-
tuálním stavu řešení jednotlivých problémů.

Leták byl předložen R. Rexou jako podklad pro jednání ZMČ. V proběhlé diskusi k progra-
mu jednání Zastupitelstva 15. 9. 2021 byl postoj dotčených správců sítí, vedení obce a sou-
kromých majitelů dotčených pozemků k letáku podrobněji komentován a věříme, že i vysvět-
len (lze dohledat na záznamu z jednání ZMČ – diskuse ke schvalovanému programu jednání). 
Stejné informace zazněly i na předchozích jednáních Zastupitelstva, a to včetně informace 
o plánu informovat souhrnně občany a zastupitele o postupu jednání a stavu příprav jednot-
livých opatření, a to v průběhu podzimu.

Problematika odhlučnění, odvodnění a dopravy v Ďáblicích je naším společným a nikdy 
nekončícím problémem. Potvrzujeme, že bude znovu aktuálně veřejně projednána na 
samostatné plánované besedě, která proběhne na podzim letošního roku. O přesném ter-
mínu a místě jejího konání bude veřejnost včas informována.

Archeologické nálezy u Akcízu
Jan Hrdlička, foto autor

Krátce po zahájení stavebních prací výstavby bytového domu Akcíz II byly během skrývky 
zeminy objeveny kosterní ostatky. Následný záchranný archeologický výzkum potvrdil v této 
lokalitě nálezy po téměř celé ploše. Mgr. Pavel Kacl ze společnosti Archeo Pro, o. p. s., který 
záchranný průzkum vede, potvrdil, že nálezy jsou podobného charakteru jako při výstavbě 
bytových domů Nad Akcízem před přibližně 10 lety. Kromě zmíněné kostry byly nalezeny 
zbytky zahloubeného domu půdorysných rozměrů přibližně 3x3 metry s kamennou pecí, zá-
sobní jámy, úlomky keramických nádob, zachovalá kostra zajíce, polohy pravděpodobných 
sloupů drobných staveb. Podle předběžného ohledání na místě pocházejí nálezy převážně 
z období raného středověku mezi lety 700–900 n. l. Kosterní ostatky by ale mohly pocházet 
již z období mladší doby kamenné či doby bronzové, tedy z období několika tisíců let před 
naším letopočtem.
Všechny nálezy pomáhají objasňovat způsoby osídlení a života na území současných Ďáb-
lic. Zájemci mohou navštívit stránky Historie v terénu: www.hister.cz, kde je o průzkumu 
v Ďáblicích umístěno krátké video. Podrobnosti o provedeném záchranném výzkumu 
bychom rádi zveřejnili ve Zpravodaji po zpracování a vyhodnocení všech nálezů, tedy při-
bližně za šest měsíců.
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76. jednání 25. 8. 2021
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s výběrem firmy POKLOPSYSTÉM, s. r. o., 

na havarijní opravy silnic a chodníků.
Rada MČ po projednání schválila:
— uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě 

s Ch. T. na dobu určitou do 31. 10. 2021 
a uzavření dohody o splátkovém kalendáři 
do 31. 12. 2022;

— objednání dýchacích přístrojů DRAEGER 
s příslušenstvím pro JSDH u firmy 
PROBO-NB, s. r. o.;

— smlouvy o bezúplatném převodu správy 
majetku (výstražné sady s příslušenstvím 
pro JSDH) s hlavním městem Prahou;

— smlouvu o spolupráci se zapsaným 
spolkem Auto*Mat, z. s., která upravuje 
podmínky vzájemné spolupráce při 
organizování pouličních slavnosti Zažít 
město jinak 18. 9. 2021.

Radní MČ informovali o:
— harmonogramu a přípravách na volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky;

— probíhajících přípravách podkladů 
k rozsahu víceprací – BD Akcíz;

— pronájmu části pozemku v ulici K Lomu;
— postupu prací probíhající rekonstrukce 

starého OD Ke Kinu;
— přípravách realizace zvolených projektů 

v rámci Participativního rozpočtu 2021.

77. jednání 6. 9. 2021
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s výběrem firmy Mykola Danylyak na 

opravu plotu na dětském hřišti Koníčkovo 
náměstí;

— se smlouvou o bezúplatném převodu 
automobilu RENAULT MIDLUM,  
který bude sloužit k zásahové činnosti 
JSDH;

— s uzavřením smlouvy příkazní o posky-
tování právní pomoci s JUDr. J. Metelkou, 
LL.M., advokátem, jejímž předmětem je 
zajištění odborných poradenských aktivit 
a služeb spojených s výkonem funkce 
předsedy Komise pro projednávání 
přestupků;

— s výběrem firmy David Němec na opravu 
koupelny v BD Ďáblická 339/14;

— s výběrem firmy Elektro Elefant, s. r. o., na 
opravu zvonků a el. vrátného včetně 
výměny domácích telefonů v BD Ďáblická 
161/8;

— s výběrem firmy Mykola Danylyak na 
opravu opěrné zdi v ulici Na Kopci;

— s vyřazením majetku MČ Praha-Ďáblice 
(nefunkční tlakoměr a kancelářské židle);

— s objednáním záchranného archeologické-
ho výzkumu v lokalitě Akcíz II.

Rada MČ po projednání schválila:
— smlouvu o zřízení věcného břemene 

v souvislosti s přeložkou stávajícího vedení 

distribuční soustavy se společností ČEZ 
Distribuce, a. s., na pozemku parc. č. 
1619/15 v k. ú. Ďáblice;

— smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene se společností  
ČEPS, a. s., jejímž předmětem je zřízení 
a vymezení věcného břemene –  
stavba elektroenergetického 
 nadzemního vedení přenosové soustavy 
– na pozemku parc. č. 1615/5 v k. ú. 
Ďáblice;

— uzavření smlouvy o propagaci se 
společností Kolektory Praha, a. s., jejímž 
předmětem je zajištění propagace 
společnosti v průběhu akce Zažít město 
jinak 2021;

— program 19. zasedání ZMČ  
dne 15. 9. 2021.

Rada MČ po projednání neschválila:
— pronájem 16 m2 pozemku parc. č. 608/1 

nebo 608/25 v k. ú. Ďáblice pro umístění 
skladového kontejneru pro lékařský provoz 
spol. ANGIO-CHIRURGIE, s. r. o.

Radní MČ informovali o:
— vánočním divadelním představení 

a návrzích programu adventu včetně 
vánočního stromu;

— připravované výstavě chovatelů drobného 
zvířectva.

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

O čem jednala rada městské části

19. zasedání 15. 9. 2021
Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo:
— zápis z 18. veřejného zasedání ZMČ;
— rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu MČ na 

rok 2021;
— přílohu č. 7 ke Zřizovací listině příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská 
škola;

— smlouvu o bezúplatném převodu majetku 
s Českou republikou – Hasičský záchranný 
sbor hlavního města Prahy, organizační 
složka státu, jejímž předmětem je 
bezúplatný převod speciálního požárního 
automobilu RENAULT MIDLUM 4x4, CAS 
20, pro zásahovou činnost JSDH MČ 
Praha-Ďáblice.

Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na 
vědomí:

— rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu MČ na 
rok 2021;

— informaci o výsledku hlasování občanů 
a pořadí jednotlivých projektů v rámci 
Participativního rozpočtu, o přípravě 
realizace v pořadí prvních sedmi vítězných 
projektů;

— informaci o proběhlém osobním jednání 

s vedením FCC Česká republika, s. r. o., 
s nabídkou smíru ze strany MČ Praha-Ďáb-
lice; zprávu starosty o odvolání podaném 
proti výroku I. rozsudku Obvodního soudu 
pro Prahu 8 ve věci žaloby FCC;

— informaci místostarosty o průběhu 
výstavby BD Akcíz II;

— informaci místostarosty o průběhu 
rekonstrukce OD Ke Kinu.

Informace radních a zastupitelů
Ing. Růžička informoval o:
— 120. výročí založení ZŠ a pozval všechny 

přítomné i veřejnost na oslavu  
dne 6. 10. 2021 od 16.30 hod.;

— zahájení provozu Z-Boxu a Alzaboxu  
pro vydávání zásilek.

Ing. Hrdlička informoval o postupu projektů:
— rozdělení stok U Parkánu  

(investor PVS, a. s.);
— přechodu BESIP – U Parkánu  

(investor TSK Praha, a. s.);
— přechodu BESIP – Ďáblická–Hřenská 

(investor TSK Praha, a. s.);
— přechodu Na Štamberku  

(investor THMP, a. s.);
— rekonstrukci ČSOV Chřibská: uzavírka 

Kostelecká – obousměrné zprovoznění 

provozu směr Čakovice do doby pokra-
čování prací na výtlačném kanalizačním 
řadu;

— ul. Šenovská: řešení dopravních  
problémů, plánován nákup dvou radarů  
se zobrazením registrační značky  
vozidla;

— ul. Legionářů: první výstupy z měření 
průjezdů a rychlosti – navržené řešení 
bude zveřejněno ve Zpravodaji;

— oblast radnice, KC Vlna: příprava studie 
optimalizace jednosměrného provozu 
v okolí radnice, pošty, KC Vlna;

— ul. Kučerové a Květnová: dokončena 
přeložka vodovodního řadu, nyní začne 
budování přípojek k jednotlivým RD od 
ulice Kučerové;

— výsadba zeleně podzim 2021: pracovní 
skupina obeslána, příprava výběrového 
řízení;

— povodňový plán – k nahlédnutí na úřadě, 
později bude zveřejněn na webu MČ;

— o akci Zažít Ďáblice jinak, na kterou 
všechny přítomné a veřejnost pozval.

Kompletní zápis najdete na dablice.cz 
– Samospráva – Zápisy a usnesení ZMČ

Ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
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Zářijový klub seniorů
První pátek podzimního měsíce byl po několika letech opět výjimečný. V ďáblickém klubu jsme 
potřetí od založení spolku oslavili diamantovou svatbu. K tomuto nádhernému výročí dospěli 
bok po boku manželé Jana a Josef Růžičkovi. Po důstojném obřadu následovalo moře gratulací, 
krájení svatebních dortů, ochut-
návka koláčků, které napekly Dana 
s Helenkou, zatímco náš nováček 
Ivo podpořil dobrou náladu hrou na 
klávesy a zpěvem, ke kterému jsme 
se rádi přidali. Málem jsme kvůli 
tomu zapomněli manželům předat 
svatební dar. Vpodvečer jsme 
domů odcházeli naplněni krásným 
prožitkem. Ještě jednou blahopře-
jeme!

Další pátek jsme opět vzali 
útokem hos půdku u fotbalového 
hřiště SK Ďáblice. Čekalo nás pře-
kvapení v podobě tří nových zájem-
ců o členství v klubu, a tak všichni 
máme velkou radost, že se naše 
řady rozrůstají. O týden později se 
tři členky společně pustily do pří-
pravy pomazánek, které jsme při-
hlásily do soutěže v rámci akce Za-
žít město jinak. Nezapomněli jsme 
ani na vegetariány a bylo trochu 
úsměvné, že jedna tato specialita, 
dýňová pomazánka, se podělila o první místo s tradiční škvarkovou. Dobré byly všechny, i chléb, 
který upekly další ďáblické ženy. Všem patří velké poděkování za účast v soutěži. Výhru – ku-
chařskou knihu 200 nejlepších pomazánek – určitě v klubu využijeme pro naše budoucí kulinář-
ské ochutnávky.

V neděli 19. 9. nás čekal výlet parníkem z Prahy ke Slapské přehradě. Nikdo nezaspal a po 
nalodění jsme se vydali na čtyřhodinovou plavbu, poslední v tomto roce. Asi i proto na parník po 
celé jeho trase mávali snad všichni, kteří byli na břehu řeky Vltavy. Průvodce nás informoval 
o každé zajímavosti, kterou jsme míjeli, viděli jsme mnoho zástupců vodního ptactva a pomocí 
grogů a svařáků jsme bez újmy na zdraví překonali i chladné počasí. V krásném a hlavně teplém 
podpalubí jsme se také naobědvali a už se před námi objevila přehrada. Cestou do strmého 
kopce k autobusové zastávce jsme minuli církevní shromáždění u sochy sv. Jana Nepomuckého. 
Obřad vedl kardinál Dominik Duka. Možná i to nám dodalo potřebnou energii ke zdolání mnoha 
schodů a po krátkém čekání jsme všichni spokojeně ujížděli zpět ku Praze.

Jana Ouředníčková, Klub ďáblických seniorů

Pozvánka na zábavné odpoledne s klubem ďáblických seniorů v pátek 5. 11. 2021 
od 14 hod. v sále Obecního domu Ďáblice. Hlavním bodem programu bude vystoupení 
„šlapeťáka“ Vladimíra Pecháčka, se kterým si zazpíváme staropražské písničky.
Vstupné zdarma, příspěvek na pohoštění 50 Kč. Pozvánka platí pro všechny věkové skupiny. 
Přihláška na tel.: 603 849 037.

Diamantoví Růžičkovi

Zámek, voda, 
poledník
Díky dámám ze sociální komise, které nám za-
jistily speciální autobus, jsme se opět mohli 
s ďáblickými seniory vydat na podzimní výlet. 
Tentokrát byl naším cílem Jindřichův Hradec 
obklopený rybníkem Vajgar. Tamní hrad a zá-
mek nás přivítal ve světle slunečních paprsků. 
Paní Jana Kohoutová pro nás domluvila speci-
ální trasu složenou z několika prohlídkových 
okruhů, která obsahovala pouze dva schody, 
což následně ocenily i mnohé seniorky. Nej-
více nás ohromila pět set let stará Černá ku-
chyně, kde podle pověsti vařívala Bílá paní 
kaši pro místní chudinu, a nádherně vyzdo-
bený hudební pavilon Rondel, který jsme ale 
museli brzy uvolnit přicházející nevěstě.

Po obědě v nedalekém centru města jsme 
už samostatně měli možnost prohlédnout si 
mu zeum Jindřichohradecka s Krýzovými jes-
ličkami, unikátní Aqua show v centru sv. Flori-
ána či v dlažbě vyznačený 15. poledník vý-
chodní délky. Výlet se nám moc líbil a první 
kapky deště jsme naštěstí potkali až při zpá-
teční cestě autobusy.

A nakonec vzkaz od sociální komise: Pevně 
doufáme, že se situace změní a budeme moct 
příští rok naplánovat výletů více, jako tomu 
bylo dřív. Těšíme se na vás a na další akce, 
které nás s vámi čekají na podzim.

Za ďáblické vozíčkáře Hana Macháňová

Senioři na Slapech
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Recepty na vítězné pomazánky
Škvarková pomazánka: 25 dkg škvarků, 1 PL sádla, 1 PL plnotučné hořčice, 1 uvařené vejce, 
3 kyselé okurky, osmažená cibule, jarní cibulka, sůl, pepř. Škvarky umeleme, přidáme lžíci sád-
la, hořčice, jemně nastrouhané vejce a okurky, smaženou cibulku, koření dle chuti, promícháme 
a ozdobíme jarní cibulkou.

Dýňová pomazánka: 1 dýně Hokkaido, 10 dkg quinoy červené, 1 PL másla, 10–15 dkg eidamu, 
1 PL koření kari, hrst ochucených slunečnicových semínek, sůl, pepř, čili omáčka. Dýni zbavíme 
semen a upečeme nebo uvaříme. Quinou přes noc namočíme a pak vaříme cca 15 mi nut  
v osolené vodě nebo ve vývaru. Po vychladnutí dýni rozmixujeme a vyšleháme se lžící změklého 
másla, pak přimícháme jemně nastrouhaný sýr, uvařenou quinou, slunečnicová semínka, sůl, 
pepř, lžíci kari a kdo má rád pikantní chuť, tak trochu čili omáčky. Při přípravě dýňové pomazánky 
jsem zapojila fantazii, recept je 100% originál. Udělejte to také a přizpůsobte pomazánku vlast-
ním chutím. Zastánci tradiční stravy budou překvapeni, že i z ryze zdravých potravin se dá udělat 
zajímavé a chutné jídlo.

Zažít Ďáblické jinak
Jana Ouředníčková, foto Pavel Veselý

Pokud jste v sobotu 18. září navštívili sousedské slavnosti u KC Vlna, mohli jste vidět ctihodné 
ďáblické občany v poněkud neobvyklé podobě. Stačilo neformální oblečení, malá úprava od 
vizážistky, na chvíli zapomenout na vybrané společenské chování a stal se z nás malý kmen 
z doby kamenné. Náčelník, jeho osm žen a dva mladí lovci vám předvedli malý výjev ze svého 
nelehkého každodenního života plného strachu z divoké zvěře, z nepřízně počasí i nedostatku 
potravy. Doufám, že jste se pobavili stejně jako my při nácviku, kdy jsme se často úplně „odbou-
rali“. Všichni jsme přispěli k ladění příběhu a vyvrcholením byly kostýmové zkoušky, kdy se v na-
šich očích objevily slzy smíchu. A to byl také hlavní cíl našeho představení – pobavit sousedy 
z Ďáblic. Ale nám účinkujícím to dalo ještě něco navíc: nádherný pocit sounáležitosti, poznání 
nových lidí, zkrátka užili jsme si to všichni do poslední minuty. Náš velký obdiv si získali Honzík 
a Luďa, naši mladí lovci, kteří projevili velkou profesionalitu a nasazení při nácviku i při pre-
miéře. Proto jsme se je rozhodli odměnit a věnovali jsme jim výhru ze soutěže o nejlepší po-
mazánku – poukaz na vstupné do Národního muzea. Tak zase někdy příště.

Letošní akce Zažít město 
jinak! aneb Prvobytně  
pospolné Ďáblice 
přilákala sice méně lidí, než na kolik jsme byli 
zvyklí, nicméně se opět velmi vydařila. Kromě 
výše zmíněné taneční skupiny Mamut se pří-
tomným představily místní spolky – ďábličtí 
chovatelé, hasiči, zoologové z Ekocentra „Po-
znáním k ochraně“, spolek Parkán, zakoupit 
bylo možné výrobky kroužku Šikovné ruce 
a Otevřeného ateliéru či výrobky Fair Trade. 
Děti si mohly hodit šiškou na mamuta, další-
ho si zkusit nakreslit či umlít mouku. Na pódiu 
postupně vystoupil orchestr Ďáblík, Gal Tir 
s ukázkou irských tanců, senegalští BaToCu 
zahráli na africké bubny, program uzavřela 
k tanci i poslechu hrající skupina Caribe Lati-
ne Band. Během odpoledne se ochutnávaly 
nejlepší doma vyrobené pomazánky. Recepty 
na vítězné pomazánky dýňovou a škvarkovou 
přinášíme níže.

Z pozice účastníka si dovoluji poděkovat za 
finanční příspěvky MČ Praha-Ďáblice a spo 
 lečnosti Kolektory, a. s. Poděkování za pří-
pravu a organizaci celého odpoledne patří 
Vlněnkám Míše a Lucce, členkám kulturní ko-
mise, členům všech spolků a sdružení, kteří 
se akce zúčastnili, hasičům i dalším do bro-
volníkům, bez nichž by to opět nešlo.

Hana Macháňová

Pravěký Parkán

Ochutnávková soutěž

Orchestr Ďáblík akci zahájil... ...Gal Tir pokračovali



ZVEME VÁS NA KOMUNITNÍ AKCI

v sobotu 23. 10. od 9 h. před 
Obecním domem Ďáblice

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Přijďte nám pomoct zrealizovat 
vítězný návrh participativního 

rozpočtu a zasaďte si pár cibulovin! 

Prostor před radnicí zvelebíme 
narcisy, krokusy, ladoňkami, 

modřenci a dalším jarním kvítím.

Máte-li zahradnické náčiní, vezměte 
si ho, prosím, s sebou. Budou se hodit 
hlavně rýče, zahradnické lopatky 
a rukavice.

(Pár kousků bude na místě 
k zapůjčení.)

Občerstvení pro všechny velké i malé 
zahradníky bude zajištěno!

kontakt: eliska.sarova@gmail.com

Zvířata z Ekocentra mezi dětmi Vystoupení senegalských bubeníků

Vystoupení skupiny Mamut... ...přítomné velmi pobavilo



Škola | říjen 2021

Naše škola má nejen bohatou historii, ale ne-
zapomínáme ani na její další rozvoj. Péče 
o vzdělání byla a je výsadou kulturních náro-
dů! I rozvoj ďáblické školy v její současné 
lokalitě je patrný na první pohled – původní 
budově školy přibylo jedno patro, bylo při-
stavěno několik bočních křídel, kuchyně, ve-
stavby, odborné učebny, nové vybavení atd. 
Dětí je více, nároky se mění a není možné na 
ně nereagovat.

Podmínky a poloha objektu školy v zastavě-
né centrální části Ďáblic, navíc v památkově 
chráněné oblasti, je limitována stávajícím 
prostorem. Kéž bychom mohli využít tzv. 
„dřevěnku“, kterou městská část po revoluci 
prodala. Kéž by v devadesátých letech mohly 
být využity další budovy v okolí školy (studie 
z té doby existují).

A proto je třeba hledat prostorové rezervy 
v budově samotné a v bezprostředním okolí 
školy. Letos byla zprovozněna specializovaná 
učebna fyziky–chemie. Tato učebna je vy-
bavena především k seznámení s oběma 

předměty formou pokusů a praktických zkou-
šek. Začala ale být využívána až v tomto 
školním roce.

Další možnosti rozvoje naší školy vidíme 
(vedení MČ i vedení školy) ve využití prostoru 
v zahradní části školy tak, abychom prostor 
vrátili po dostavbě školy do aktivního užívání, 
využili efektivněji pro výuku a zároveň bychom 
rádi napravili i přehmaty z devadesátých let, 
kdy k sousední stěně statku byla nahrnuta ze-
mina, čímž je patrně poškozena izolace. 
A právě nyní je vhodná příležitost představit 
veřejnosti návrh zahradního pavilonu, který 
po všech neúspěšných pokusech o další ná-
stavbu umožní rozšíření školy o potřebné třídy 
a další prostory. Autorem návrhu je Ing. arch. 
Václav Škarda, který navrhoval již dostavbu 
školy asi před sedmi lety, ve spolupráci s ko-
legou Ing. arch. Jiřím Švehlou.

Pavilon by měl být částečně zahloubený 
dvoupodlažní objekt na místě stávajícího hři-
ště u ulice Na Terase. Měl by být přístupný 
z upravené zahrady, která propojuje stávající 

budovu školy a budoucí pavilon s tím, že bude 
možný i přístup z ulice Na Terase. V pavilonu 
by měly být čtyři multifunkční prostory, které 
budou primárně využitelné jako třídy, ale 
bude je možné užívat jako ateliery, družinu, 
taneční sál, školní kuchyňku, zázemí pro za-
hradu, doplněné o kabinet a technické záze-
mí. Původně uvažovaný rozsah pavilonu byl 
větší, ale s ohledem na velikost sousedních 
objektů byl objem a odstup upraven na ta-
kový, jaký je dnes představen. 

Architekti úzce spolupracovali s vedením 
školy na zadání pro „zahradu“. Požadavků 
a nápadů je tolik, že by se nevešly ani do dva-
krát většího prostoru! Prostor by se měl stát 
místem, kde by bylo možné vyučovat, hrát si, 
pěstovat ve zvýšených záhonech bylinky, myš-
leno je i na malou voliéru. Pochopitelně by 
prostory sloužily odpoledne družině, pohy-
bovým či výtvarným kroužkům.

V současnosti je realizována dokumentace 
pro získání potřebných povolení. O postupu 
příprav tohoto záměru budeme informovat. 
Celkové náklady na čtyři třídy by neměly 
převýšit 25 mil. Kč. Zpracovaná objemová 
studie bude představena ve škole a následně 
bude k nahlédnutí na webových stránkách 
městské části.

Líbil by se zahradní pavilon i vám?

Pohled do stávající zahrady nyní a… …stejný pohled s vizualizací objektu pavilonu v zahradě

Čelní pohled od budovy školy směrem k ulici Na Terase

Nový pavilon ZŠ
Jan Hrdlička

10 | 
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Škola Ďáblická
Vladimíra Nepomucká

Od kdy se v Ďáblicích vyučovalo, nelze naprosto přesně zjistit, nejsou 
o tom žádné písemné doklady. V knize Paměti škol okresu karlínského 
je zápis, v němž se praví, že pokud jde zjistit, ví se, že za vlády Josefa II. 
přibyly školy ve 12 obcích. Mezi jmenovanými obcemi jsou i Ďáblice. 
Podle opisu křestního listu z prosecké fary, kam Ďáblice patřily, se již 
v roce 1784 uvádí Frank Ferdinand jako ludirektor v Ďáblicích.

Dětí v Ďáblicích stále přibývalo, a tak byla obec nucena postavit 
novou řádnou školu, nynější dům č. p. 62 v Ďáblické ulici. Je to dům po 
levé straně směrem na Březiněves. V roce 1856 bylo tedy od řádu Kři-
žovníků zakoupeno 140 sáhů čtverečních pozemků. Celkový náklad na 
školu byl 5 400 zlatých a byl uhrazen obecní přirážkou.

Škola však brzy opět nestačila. Nejenže v obci bylo stále více dětí, 
ale v roce 1872 došlo k přiškolení Březiněvsi, která dříve patřila do Lí-
beznic. Proto byla v roce 1880 provedena přístavba.

Mládeže stále přibývalo, a tak se obec v roce 1887 opět rozhodla 
rozšířit školu o 3. třídu. Již 10 let po posledním rozšíření školy došlo 
k dalšímu rozšíření. V roce 1897 byla Ďáblická škola rozšířena o 4 třídy 
a učitelem byl ustanoven Emanuel Schützer, který zde byl pouze necelý 
školní rok. Třída byla najatá na statku pana Vyšína, č. p. 17 za roční 
nájemné 70 zlatých. Světnice byla malá, nízká a celkově nevhodná.

Nové školy se Ďáblice dočkaly až o několik let později. 6. října 1901 
byla veledůstojným panem kanovníkem a knížecím arcibiskupem vi-
kářem v Líbeznicích vysvěcena nádherná nová školní budova. Na 
slavnosti byly přítomny spolky Svornost a Bratrstvo a Sbor dobrovolných 
hasičů. Před první světovou válku, ve školním roce 1913–1914, byla 
škola opět rozšířena na 6 tříd.

Vyučování v nové, svobodné republice bylo zahájeno již v úterý  
22. května 1945. Povolení řídit měšťanskou školu bylo vázáno pod-
mínkou, že místnosti pro učebny budou zřízeny do 1. prosince 1945. 
Proto bylo nutné najít řešení. Bylo rozhodnuto postavit ze dvou dřevě-
ných domů zakoupených od závodu Avie novou provizorní budovu.

Po roce 1999 započala nová přestavba celé školy. Nynější podoba 
školy bude dokončena slavnostním zprovozněním speciální učebny 
fyziky a chemie.



Ivan Mládek
a Banjo Band

www.ivanmladek.cz

PRÍBEHY  
BYCEJNÉHO 

ŠÍLENSTVÍ

28.3.
2020

SO
19.30

SÁL OBECNÍHO DOMU ĎÁBLICE 
OSINALICKÁ 1104/13
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK JIŽ NYNÍ V KC VLNA
ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ PLATÍ PRO SENIORY, STUDENTY A ZTP

„Většina lidí je v agónii a jsou na tom tak mizerně, 
že radši riskují další agónii, než aby se pokoušeli 
čelit svojí stávající životní situaci.“

Charles Bukowski

&

V
ST

U
PN

É 150 
Kč 100 

Kč

ZLEVNĚNÉ

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK: 
Komunitní centrum Vlna Ďáblice, e-mail: vlnadablice@gmail.com,  +420 775 990 230

KDE DSP NAJDETE: 

www.divadelnisekce.cz

Městská část Praha-Ďáblice, Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice

Žádost o poskytnutí kompenzačního příspěvku 
MČ Praha-Ďáblice za provoz skládky

Údaje o dítěti

příjmení: ............................................................................................. jméno: ..................................................................

adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................

rodné číslo: ....................................................................................................

Údaje o žadateli – zákonném zástupci

příjmení: ............................................................................................ jméno: ..................................................................

adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................

číslo osobního dokladu (OP): ............................................................. telefon: ...............................................................

Bankovní spojení

číslo účtu: .......................................................................................... kód banky: ...........................................................

V Praze dne: ...................................................................................... podpis žadatele: ...................................................

Poučení
Dle usnesení č. 135/20/ZMČ z 25. 11. 2020 může být příspěvek ve výši 2 500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice od 0 do 18 let
věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti, podaného zákonným zástupcem s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice. Podání žádosti je možné pouze 
od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. Na děti narozené 
od 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15. 1. roku následujícího. Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem 
nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady. 
(např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).
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Zářijový úklid Ďábličáku 
Pavel Marvánek

Všem, kteří se v sobotu 18. září zúčastnili úklidu Ďáblického háje, patří velké poděkování. Vážím 
si lidí, kteří svůj opravdový vztah k přírodě vyjádří tak, že zadarmo a s velkým osobním nasazením 
uklidí nepořádek po těch bezohledných.

Dnes je módou bojovat (bohužel hlavně slovně) za udržitelné životní prostředí pro budoucí 
pokolení. Proto patří velké poděkování rodi-
čům, kteří přivedli na akci své potomky. Nikdo 
totiž nedokáže být ve svém úsilí tak opravdový 
jako děti. A co se v mládí naučíš...

Poděkování opět patří i všem těm, kteří mimo 
tradiční „velké“ jarní a podzimní úklidy lesa 
s mravenčí trpělivostí den co den uklízejí po 
těch druhých. Dobrá zpráva je, že jejich počet 
roste.

My všichni zúčastnění bychom chtěli podě-
kovat partnerům projektu městským částem 
Ďáblice, Dolní Chabry, Praze 8, zvláště pak zá-
stupcům Lesů hl. m. Prahy, bez jejichž přispění 
by úklidové akce nebyly tak zdařilé.

Během celého roku jsou k dispozici v areálu 
zdraví (piknikové místo) pytle na odpad. Prosím 
o jejich využívání. Zbytky jídel i obalů totiž doká-
žou velmi ublížit volně žijícím živočichům.

V režii Lesů hl. m. Prahy vzniká nová fixní síť 
nádob, do nichž návštěvníci budou moct od-
hazovat odpadky.

Slovo nakonec. Ďáblický háj je především 
živá příroda, les, není to zábavní park. Prosím 
proto všechny, kteří pořádají v lese alkoholické dýchánky, zakládají ohniště, jezdí na kolech 
mimo povolené trasy či využívají přírodní památku Ládví jako běžeckou trasu, přestaňte být so-
bečtí, dejte těžce zkoušené přírodě šanci, zaslouží si ji. Další dobrovolné úklidy Ďáblického háje 
jsou plánovány na soboty 2. dubna a 17. září 2022.

Bezpečnost v Ďáblicích
Martin Tumpach, zastupitel

V poslední době jsem ve svém okolí v Ďáblicích zaznamenal zvýšenou četnost protiprávního 
jednání. Krádeže a pokusy o ně, výtržnosti, vandalismus apod. 

Rád bych, aby Ďáblice zůstaly tou klidnou a bezpečnou čtvrtí, jakou známe. Neustálá pří-
tomnost policie je nereálná a osobně nejsem ani zastáncem kamerových systémů, jejichž 
přínos je diskutabilní. Vzhledem ke zvýšenému počtu „cizích“ osob v Ďáblicích, související 
se zvýšenou developerskou výstavbou jsem na posledním zasedání zastupitelstva navrhl 
začít v rámci prevence spolupracovat i se zástupci developerů. Rovněž jsem dal podnět 
k opětovnému zahájení jednání s vedením městské policie o zvýšení četnosti nočních hlídek 
v Ďáblicích. 

Ďábličtí městští strážníci jsou k dispozici každý všední den od 7 do 15 hodin a ne-
pravidelně tři dny v týdnu od 13.30 do 21.30 hodin. 

Kontaktní telefon: 721 894 528. V době nepřítomnosti ďáblických strážníků v Ďáblicích 
je k dispozici motorizovaná hlídka, která provádí nepravidelné kontroly. Hlídku lze přivolat 
na tel. čísle 156. Na tyto kontakty je možné se obrátit i v případě, kdy jste svědky přestupku. 

Nejbližším nadřízeným orgánem ďáblických strážníků je Obvodní ředitelství MP Praha 8 
v Balabánově 1273 v Kobylisích (tel.: 222 025 556). Výhodou Ďáblic je i místní základna 
Pohotovostní motorizované jednotky Policie ČR, takže policisté přivolávaní skrz linku 158 
jsou doslova za rohem. Od vás Ďáblických slýchám v ohledu kriminality příběhy, které mě 
znepokojují. Pokud se stanete svědky nebo přímo obětí protiprávního jednání, nezůstávejte, 
prosím, s touto informací pouze mezi známými. 

Pro efektivní řešení je potřeba případ co nejdříve ohlásit příslušným orgánům (Policie ČR, 
městská policie, nebo alespoň na Úřad MČ Ďáblice, tel.: 283 910 723) a sdělit maximum 
podrobností k případu. Jedině tak můžeme být v boji proti kriminalitě efektivní.

Orientační běh
V pátek 15. října mohou 

zájemci po roce zkusit hledat 
kontroly podle speciální 
mapy v členitém prostředí 
Ďáblického háje a jeho okolí.

Start bude probíhat průběžně od 15 hod. 
Poslední startující vyrazí na trať v 17 hodin.

Bude k dispozici nová speciální mapa pro 
orientační běh, kterou v květnu 2021 aktua-
lizoval oddíl TRETRA Praha. Nejdelší trasa 
bude dlouhá přibližně 4 km s převýšením 
95 m, ale účastníci si budou moct trasu zkrá-
tit podle schopností, chuti nebo viditelnosti.

Těšíme se na všechny, kteří chtějí známá 
místa poznat z jiného úhlu pohledu!

Za organizátory Jan Hrdlička

Všechny zájemce o orientační běh zve klub 
orientačního běhu Tretra Praha na veřejný 
závod v sídlišti Ďáblice. Závod se usku-
teční 24. 10. 2021 od 11.45 do 13.30 
hodin, jeho centrum bude na trávníku 
před vchodem do ZŠ Burešova. Zájemce 
o pravidelnější orienťácké zážitky bychom 
také rádi pozvali mezi nás. Jsme klub 
s dlouholetou tradicí, který působí na 
severovýchodě Prahy. Pro děti ve věku 
8–18 připravujeme pravidelné tréninky 
a další akce. První tři tréninky si můžete 
vyzkoušet a pak se rozhodnout, jestli se 
chcete tomuto sportu s námi věnovat. 

Více na našich internetových stránkách  
tretra.org/. Těšíme se na nové členy.

Info o stavu  
dětských hřišť
Při hlavní revizní kontrole herních prvků na 
dětském hřišti Na Znělci bylo zjištěno, že 
břevno nesoucí houpačky je zevnitř oslabené, 
již neodpovídá bezpečnosti provozu a mohlo 
by hrozit jeho zlomení. Z tohoto důvodu byla 
provedena demontáž houpaček.

Demontáž zajistili ďábličtí dobrovolní hasi-
či, za což jim moc děkujeme.

Prvek chceme obnovit, zjišťujeme možnost 
výměny vadného břevna nebo celého prvku.
K dalším zjištěným drobným závadám ne-
bránícím provozu prvků připravujeme ná-
pravné kroky. -OVS-
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Hvězdárna Ďáblice 
Pod Hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, 
tel.: 283 910 644
e-mail: dablice@planetum.cz
planetum.cz/hvezdarna-dablice/

Program na říjen 2021
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
středa 15–17, 19–21; pátek 15–17, 
19–21, sobota 10–12, 13–17, 19–21; 
neděle 10–12, 13–17. 28. a 29. 10. 
otevřeno jako v sobotu.

PŘEDNÁŠKY astronomické, 
přírodovědné a cestopisné  
ve středu od 18 hodin:
20. 10. Mgr. Ondřej Váša, PhD.: 
Schizofrenní vesmír.

POŘADY (komponované večery 
s pozorováním oblohy) ve středu  
od 18 hodin:
13. a 27. 10. Hledání harmonie světa  
+ Nepolapitelný čas.
V pátek od 19 hodin:  
Co se děje na obloze?

POHÁDKY pro nejmenší (od tří let)
každou sobotu v 10.15 a 15.15 hodin 
O kouzelné pastelce – Ťulda a hvězdy.
Každou neděli v 10.15 a 15.15 hodin – 
Měsíc u krejčího.

VSTUPNÉ
Dospělí 60 Kč, děti a mládež 40 Kč, 
senioři (od 65 let) 50 Kč.

Změna programu vyhrazena.

Kalendář plánovaných akcí
O všem, co se bude, či nebude konat, vás budeme informovat na webových stránkách  
dablice.cz, vlna.dablice.cz a na FB KC Vlna.

středa 6. října od 16.30 h 120. výročí ďáblické školy – ZŠ U Parkánu

čtvrtek 7. října od 20 h Los Rumberos (music wave) – KC Vlna

od 15. října  Komiksová výstava Ještě jsme ve válce – 
   chodba Obecního domu Ďáblice

pátek 15. října od 15 h Orientační běh v Ďáblickém háji

sobota 16. října od 14 h Drakiáda – louka u Květnové

sobota 16. října od 16 h Bylo nebylo (Divadlo Toy Machine) – KC Vlna

pátek 22. října od 19.30 h Ivan Mládek a Banjo Band (koncert) – sál OD Ďáblice 
   (vstupné 400 Kč / 300 Kč, vstupenky v KC Vlna)

neděle 31. října od 16 h Halloween – KC Vlna

pátek 5. listopadu od 14 h Zábavné odpoledne nejen pro seniory –
   sál Obecního domu Ďáblice

sobota 6. listopadu od 16 h O zlaté rybce (Dřevěné divadlo) – KC Vlna

sobota 13. listopadu od 17 h Sv. Martin a lampionový průvod – KC Vlna

pátek 19. listopadu od 20 h Příběhy obyčejného šílenství (Divadelní sekce Praha) 
   (Divadelní sekce Praha) – sál Obecního domu Ďáblice  
   (vstupné 150 Kč / 100 Kč, vstupenky v KC Vlna)

neděle 28. listopadu od 15 h Ďáblický advent – prostranství 
   před Obecním domem Ďáblice a KC Vlna

neděle 5. prosince od 17 h Mikulášská nadílka – prostranství u KC Vlna

sobota 11. prosince od 16 h Jiřinčina vánočka (Divadýlko z pytlíčku) – KC Vlna

sobota 18. prosince od 18 h Setkání před Betlémem (Divadlo Víti Marčíka) – 
   sál Obecního domu Ďáblice

sobota 18. prosince od 20 h Vánoční karaoke – KC Vlna

sobota 22. ledna 2022 od 19 h Abba revival – sál Obecního domu Ďáblice 
   (vstupné 150 Kč / 100 Kč, rezervace vstupenek  
   v KC Vlna)Změna programu vyhrazena.

Centrum Ďáblice – sokolovna
Hrajte s námi… Rekreační oddíl stolního tenisu nabírá nové členy bez ohledu na věk, pohlaví 
a výkonnost. Hrajeme každé pondělí mezi 18. až 20. hodinou. Zorganizována je dlouhodobá 
soutěž jednotlivců v rámci oddílu a jednorázové turnaje dvouher a čtyřher.
Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy. Tréninky: přípravka čtvrtek 15.00–16.00, ostatní pon-
dělí, středa a čtvrtek 16–17.30 hodin.
Pořádané akce – Grand Prix CST Ďáblice; každou neděli od 14.00, turnaje dvouher stolního 
tenisu pro veřejnost a rekreační hráče.
Podrobnosti naleznete na centrumstolnihotenisu.cz či na telefonu 603 451 965.

Druhý výdejní box 
U zadního parkoviště multifunkčního domu 
(úřad, pošta, lékaři) při ulici Prácheňská byl 
umístěn a zprovozněn Alzabox.

Jedná se o samoobslužné výdejní místo 
společnosti Alza.cz, kde si kdykoliv můžete vy-
zvednout své objednané zásilky. Pokud jste svou 
objednávku nezaplatili předem, můžete platit pla-
tební kartou přímo na místě. Samoobslužná 
schránka je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu. „Náš“ box pro vyzvednutí zásilky najdete 
pod názvem P8 - Ďáblice - Osinalická.  -mk-
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7. 10. 20.00 hodin
Music Wave – Los Rumberos              KC Vlna
Proud latinskoamerických rytmů a melodií v podání hudebního uskupení Los Rumberos.
Jan Burian – kytara, zpěv a Petr Smetáček – piano, perkuse, zpěv. Vstupné – 200 Kč/ 150 Kč.

15. 10.

Ještě jsme ve válce – komiksová výstava              Chodba Obecního domu Ďáblice
Třináct špičkových českých a slovenských výtvarníků. Třináct komiksů nakreslených podle vyprávění 
třinácti skutečných lidí. Třináct strhujících příběhů z válečné fronty, koncentračních táborů, komuni-
stických kriminálů i prostředí Státní bezpečnosti. Výstava potrvá do 25. 11. 2021.

16. 10. 14.00 hodin Drakiáda              Louka u Květnové

16. 10. 16.00 hodin

Bylo nebylo – Divadlo Toy Machine              KC Vlna
Pohádka o tom, co si snad každý v dětství zažil – přát si nějakého domácího mazlíčka. Maminku jsme 
museli hodně dlouho přemlouvat, aby nám koupila aspoň želvičku anebo křečka. Jenže náš Albert chce 
psa! A pokud mu jej maminka nedá, pak si obstará svého čtyřnohého miláčka sám. Vstupné – 50 Kč.

22. 10. 19.30 hodin
Koncert: Ivan Mládek a Banjo band              Sál Obecního domu Ďáblice
Vstupné – 400 Kč/ 300 Kč. Předprodej vstupenek v KC Vlna.

31. 10. 16.00 hodin
Halloween              KC Vlna
Cena za dýni 60 Kč, rezervace dýní nutná do 25. 10. na: vlnadablice.lucie@gmail.com

6. 11. 16.00 hodin
O zlaté rybce – Dřevěné divadlo              KC Vlna
Pohádka o tom, jak se chudý rybář Giuseppe a jeho žena Margarita zapletou s kouzelnou rybou. A o tom, 
co z toho nakonec přes chalupy, vily, hrady a paláce vzejde. Vstupné – 50 Kč.

13. 11. 17.00 hodin Sv. Martin a lampionový průvod              KC Vlna

19. 11. 20.00 hodin
Příběhy obyčejného šílenství – Divadelní sekce Praha          Sál Obecního domu Ďáblice
Vstupné – 150 Kč/ 100 Kč. Předprodej vstupenek v KC Vlna.

28. 11. 15.00 hodin Ďáblický advent              Prostranství před Obecním domem Ďáblice, KC Vlna
Vánoční jarmark a doprovodný program. Od 17.00 hodin rozsvícení vánočního stromu.

5. 12. 17.00 hodin Mikulášská nadílka              KC Vlna a komunitní zahrada

11. 12. 16.00 hodin
Jiřinčina vánočka – Divadýlko z pytlíčku             KC Vlna
Poetický vánoční příběh o přátelství a lásce. Malá dívenka Jiřinka potkává nevšedního souseda, se kterým 
společně rozluští štědrovečerní záhadu. Vstupné – 50 Kč.

18. 12. 18.00 hodin
Setkání před Betlémem - Divadlo Víti Marčíka          Sál Obecního domu Ďáblice
Vstupné – 120 Kč/ 80 Kč. Předprodej vstupenek v KC Vlna.

18. 12. 20.00 hodin Vánoční karaoke              KC Vlna              Vstupné – 50 Kč.
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