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Ďáblická sportovní hala
V Letňanech, Líbeznicích či u ZŠ Burešova multifunkční sportoviště mají. 
Dočká se i naše městská část? Dočtete se na stranách 6–8.
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Život s covidem-19  
v Praze
I na základě vlastní praxe a zkušeností však 
mohu tvrdit, že jak sami občané, tak pra-
covní týmy městských částí a hlavního města 
vzniklou situací nejsou zaskočeni a zvládají ji 
v rámci svých možností a svěřených pravomo-
cí dobře. Materiální podpora pro hygienická 
opatření a prevenci je zajištěna, stejně jako 
dostatečný počet Prahou zřízených od-
běrných míst, laboratoří, lůžek následné péče 
(zejména pro seniory) atd. Pražská zdravotní 
záchranná služba v zájmu obyvatel Prahy 
připravila systém, s jehož pomocí pomáhá 
regulovat a vyrovnávat lůžkovou vytíženost 
v pražských a středočeských nemocnicích. Na 
dálku v rámci telefonních linek pomáhá všem, 
kteří se nepřipraveni potřebují vypořádat se 
svou změněnou životní i zdravotní situací. 
Pokud je potřeba a situace je vážná, okamžitě 
zasahují, a to stále ve stejných dojezdových 
časech, tzn. v několika málo minutách jako 
v běžném období. Pomoc je zajištěna, zbytek 
je na každém z nás.

Život s covidem-19  
v Ďáblicích
Covid informační leták: Již dva měsíce jsme 
den co den zavaleni různými informacemi, 
nařízeními, komentáři a diskusemi na stále 
stejné téma, přesto prosím věnujte pozornost 
našemu aktualizovanému letáku na straně 9 
Obsahuje nejdůležitější informace a kontak-
ty pro případ potřeby a nouze ve vaší rodině 
nebo ve vašem okolí.

Je v něm zmíněn i odkaz na pražský infor-
mační portál věnující se mj. dobrovolnictví. 
Jsem moc rád, že se v Praze našly tisíce lidí 
připravených pomáhat. A zdaleka ne jen ve 
zdravotnictví.

Kvalita života a zdraví: Zodpovědnost, so-
lidarita a ohleduplnost, snaha o vzájemné po-
chopení a tolerance ve společnosti je přesně 
to, co není potřeba kupovat za peníze, ale co 
má každý na dosah, a přitom je tím nejlepším 
lékem i ochranou před nemocemi. To není 

moje romantická představa a prázdná fráze. 
K tomuto závěru docházejí i odborníci a přiná-
šejí řadu důkazů a vědeckých odborných stu-
dií, které analyzují jevy spojené s působením 
současného koronaviru na lidský organismus 
a zprostředkovaně i na různě velké skupiny 
obyvatel. Těší mě, že Ďáblice jsou lokalitou, 
která podle kritérií hodnotících kvalitu života 
patří k těm stabilním a zdravým.

Jsme připraveni pomáhat: Je to jen pár 
dní, co jsem mohl být na Karlově univerzitě 
virtuálně přítomen prezentaci vědeckých 
prací českých vědců – virologů, imunologů 
a demografů, kteří zkoumají právě tyto jevy. 
A i právě proto bych rád odkázal na druhý 
odstavec již zmíněného covid letáku s nad-
pisem „Kontakt pro spoluobčany, kteří po-
třebují pomoc“, kde informujeme o možnosti 
za sebe nebo v zájmu jiné potřebné osoby ve 
vašem okolí oznámit či objednat konzultaci 
nebo přímou místní pomoc. Děkujeme, má 
to smysl.

Ďábličtí fotbaloví trenéři mládeže 
jsou solidární a dodržují všechny zákazy 
vyplývající z centrálních i pražských hygi-
enických opatření a nařízení: V několika pří-
padech jste nás upozornili, že navzdory všem 
plošným zákazům a omezením navštěvují 
dospělí trenéři s dětmi naše hřiště u KC Vlna. 
Situaci jsme prověřili, hřiště i nadále zůstává 
uzavřené a doufáme, že nezvaní hosté (zvláště 
ti dospělí) tento náš krok správně pochopí. 
Nejnovější zpráva je, že jsme takovou „ne-
zvanou návštěvu“ zaznamenali i v areálu SK. 
V obou případech však nejde o aktivitu ďáb-
lických trenérů. Děkujeme, že si všímáte!

S přáním všeho dobrého Miloš Růžička

Vážení spoluobčané, 
milí sousedé,
velmi jsem si přál v podzimních vydáních Zpravodaje psát o jiných  
úkolech naší samosprávy a úřadu, než tomu bylo na jaře,  
ale skutečnost je jiná. Než jsme si uvědomili, že tolik očekávané  
letní prázdniny odpočinku a volného pohybu již skončily,  
je tu opět nouzový stav naší země.

Slovo 
starosty
Miloš Růžička

Požár plastového odpadu u skládky  
FCC v Ďáblicích
Okolo půlnoci ze středy na čtvrtek 5. listopadu 2020 byl nahlášen z areálu skládky v Ďábli-
cích požár plastového odpadu. Vzhledem k možnému rozsahu byl klasifikován jako II. stupeň 
požárního poplachu z důvodu nasazení vysokého počtu zasahujících jednotek hasičů HZS.

Požár byl relativně rychle lokalizován a uhašen. Výsledky souběžně prováděného měření 
koncentrace zplodin mimo bezprostřední okolí požářiště byly negativní.

Vše se odehrálo mezi půlnocí a ránem. Považovali jsme ale za nutné a důležité stručně 
informovat o této události na našich webových stránkách.

Ve čtvrtek ráno se také objevily první informace v televizních zprávách a poté na různých 
webových zpravodajských portálech a v rozhlasových stanicích, kde byly zveřejňovány v tu 
dobu již neaktuální a neúplné, ale o to více alarmující, informace bez jasného zveřejnění 
konečného výsledku a aktuálních rizicích pro okolí.

Od několika spoluobčanů a zastupitelů jsme poté obdrželi písemný či telefonický dotaz, 
proč jsme nerozesílali varovné SMS o požáru? Ve čtvrtek ráno, kdy jsme zjistili obsah infor-
mačních SMS o půlnočním požáru plastů, žádné aktuální riziko nehrozilo. A proto byla infor-
mace zveřejněna jen na webových stránkách.

Chtěli bychom touto cestou informovat všechny spoluobčany o postupu, který by 
následoval, pokud by nastal stav nebezpečí a byl vyhlášen jakýkoliv stav ohrožení pro 
obyvatele Ďáblic a okolí. Primárně by vše řešili pracovníci operačního centra krizové-
ho štábu MHMP, kteří by kontaktovali vedení MČ a případně ho vyzvali k součinnosti. 
V naléhavých případech by byli obyvatelé informováni centrálně pomocí sirén a poli-
cejní hlídky by oznamovaly obyvatelům aktuální nebezpečí. Během čtvrtečního požáru  
5. listopadu nebylo nutné celý tento systém aktivovat. Požár se hasičům podařilo rychle 
lokalizovat a nebyl naměřen únik škodlivých látek mimo okolí požářiště.

Od provozovatele skládky budeme požadovat vysvětlení této události.

Za vedení MČ Miloš Růžička a Jan Hrdlička
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V říjnu byl zakoupen a instalován automatický 
externí defibrilátor (AED) Philips HeartStrat 
FRx 861304. Jedná se o malý, lehký, odolný, 
baterií napájený a přenosný přístroj určený 
pro jednoduché a spolehlivé použití.

Defibrilátor je určen pro poskytnutí první 
pomoci během náhlé srdeční zástavy v rám-
ci neodkladné resuscitační péče během 
stavu, kdy srdce přestane udržovat krevní 
oběh (z různých příčin). Během tzv. komorové 
fibrilace, kdy dochází k nepravidelnému, až 
chaotickému míhání komor bránícímu vytla-
čování krve do krevního oběhu (omlouvám 
se lékařům za tento možná laický popis dle 
návodu přístroje), je použití defibrilátoru jedi-
ným správným způsobem. 

Defibrilátor FRx léčí komorovou fibrila-
ci odesláním výboje napříč srdcem, takže 

se může obnovit normální funkce obou sr-
dečních komor. Nedojde-li k nápravě během 
prvních několika minut po zástavě srdce, šan-
ce na přežití pacienta a návrat ke všem „nor-
málním“ funkcím s prodlužovaným časem po-
skytnuté pomoci klesá. A z tohoto důvodu je 
nutné zahájit co nejdříve nepřímou masáž 
srdce ve všech případech, kdy defibrilátor 
není v blízkosti pacienta!

Defibrilátor FRx je určen k použití uživateli 
školenými k poskytování péče pomocí defib-
rilátoru. Během procesu přístroj vede uživa-
tele poskytujícího záchranu pacienta krok 
za krokem, provádí analýzu aktuální funkce 
srdce pacienta a podle té případně instruu-
je uživatele ke stisknutí tlačítka pro aplikaci 
elektrického výboje. Pokud to není nutné 
a srdce pacienta bije v pořádku, pak přístroj 

elektrický výboj nevydá! Náš defibrilátor je 
určen jak pro použití pro dospělé osoby, tak 
i při užití tzv. „dětské pojistky“ pro defibrilaci 
kojenců a dětí do 25 kg hmotnosti.

Defibrilátor je vzhledem k pořádání různých 
kulturních a společenských akcí umístěn pří-
mo ve foyer společenského sálu (viz obrázky 
a označení) během jejich konání a během 
otevírací doby úřadu.

V této souvislosti ale musím připomenout 
tísňovou linku 155, kterou je nutné vytočit 
ve všech případech a přivolat odbornou 
první pomoc, kdykoliv to je možné.

Pro zájemce ze stran ďáblické veřejnosti 
zorganizujeme veřejnou přednášku na téma 
poskytnutí první pomoci, funkce a účelu po-
užití defibrilátoru vedenou profesionálními 
záchranáři, jakmile to dovolí podmínky sou-
časného stavu omezujícího shromažďování. 
Termín (a v případě zájmu i více termínů) bude 
oznámen SMS zprávou Mobilního rozhlasu, 
na webových stránkách a na vývěskách úřadu 
městské části.

Jan Hrdlička

Nová pravidla pro poskytování  
příspěvku na hospodaření  
s dešťovou vodou
Jedním ze základních předpokladů k lepší motivaci majitelů rodinných a bytových domů, aby se 
začali zamýšlet nad vybudováním systémů, které začnou zachycovat dešťovou vodu ze střech 
a ze zpevněných ploch v místě spadu na vlastních pozemcích s možností dalšího využití, bylo na-
stavení právního a ekonomického rámce, z kterého bude možné poskytnout příspěvek ze strany 
městské části bez ohledu na podporu z programu Státního fondu životního prostředí – Dešťovka 
(bit.ly/dotaceD).

Základní informace o podpoře ze strany městské části včetně celé schválené směrnice, for-
muláře pro podání žádosti a textu smlouvy o případném poskytnutí příspěvku naleznete na na-
šich webových stránkách bit.ly/st_akce, pod záměrem NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU.
Stručně o způsobu podpory projektů:
— mělo by se jednat o nově budované systémy pro zachycování dešťových vod;
— podzemní či nadzemní napevno vybudované akumulační nádrže by měly mít objem min 3 m3;
— k žádosti o podporu musí být podána kopie výpisu z katastru nemovitostí a zjednodušená 

projektová dokumentace (nákres, schéma);
— po schválení záměru Radou bude s žadatelem sepsána smlouva o poskytnutí příspěvku ve výši 

20 tisíc Kč. Tento příspěvek bude vyplacen po fyzické kontrole dokončených stavebních a in-
stalačních prací.
V případě dotazů se prosím obracejte nejlépe písemně přímo na místostarostu Jana Hrdličku 

(jan.hrdlicka@dablice.cz)

Kompenzační  
příspěvek  
za provoz skládky
Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice upo-
zorňuje rodiče dětí do 18 let včetně, že 
listopad 2020 je poslední měsíc k po-
dání žádosti o poskytnutí kompenzačního 
příspěvku MČ Ďáblice za provoz skládky 
za rok 2020. Pro děti narozené v období 
1. 11. – 31. 12. 2020 lze podat žádost 
do 15. 1. 2021.

Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáb-
lice osobně s občanským průkazem 
nebo poštou s ověřeným podpisem ža-
datele. MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje 
právo požadovat k doplnění oprávně-
nosti žádosti další doklady (např. u dětí 
osvojených nebo bydlících u prarodičů).

Žádost najdete ve Zpravodaji na straně 
15, nebo si ji můžete vyplnit přímo na úřa-
dě MČ Praha-Ďáblice.

Miroslava Koubová, FIO

Defibrilátor na úřadě 
v Ďáblicích
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Omezení dopravy v ulici  
Na Terase
Provoz v jednosměrné části ulice Na Terase 
v úseku ulic U Parkánu – Kučerové bude roz-
hodnutím dopravního odboru omezen pouze 
pro vozidla do 3,5 t. Dopravní značku osadí 
OVS našeho úřadu v nejbližší době.

Podnět k úpravě provozu 
v ulici Legionářů
Na úřad naší městské části jsme dostali 
několik podnětů prosti narůstajícímu počtu 
vozidel, která si zkracují cestu ulicí Legionářů 
z ulice Kostelecká. Do této části ulice Legio-
nářů je vjezd povolen POUZE dopravní obslu-
ze, tj. vjezd je omezen značkou „zákaz vjezdu 

všech vozidel“ a dodatkové značky „mimo do-
pravní obsluhu“. Příjezd s levým odbočením 
od Kostelecké by měli využívat pouze řidiči, 
kteří dopravně obsluhují oblast mezi Koste-
leckou a Kokořínskou. 

Dopravní odborníci doporučují jedno-
duchou úpravu – otočení směru jízdy v ulici 
Legionářů v úseku Hořínecká–Kokořínská. 
Tím by se jednoduše zamezilo dosavadnímu 
objíždění semaforu na křižovatce ulic Koste-
lecká–Ďáblická s napojením zpět na Ďáb-
lickou přes ulici Hořínecká, případně ulicí 
K Letňanům, K Lomu nebo až ulicí Zářijová. 
Kontrola ze strany městské policie nemůže 
tranzitní dopravu v této části ulice Legionářů 
kontrolovat nepřetržitě. A proto jsme připra-

veni podat na dopravní odbor Prahy 8 výše 
uvedenou úpravu spolu s omezením rychlosti 
v této ulici na 30 km/h. Prosíme občany, 
kterých by se úprava týkala, o jejich podněty 
a připomínky na podatelna@dablice.cz.

EIA 520
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo zjiš-
ťovací řízení pro stavbu Dálničního okruhu 
D0, úsek 520 Březiněves–Satalice.

Detaily o připravované stavbě naleznete 
na portále CENIA cenia.cz/eia nebo na 
stránkách ministerstva životního prostředí 
mzp.cz/eia pod kódem záměru MZP500.

Lhůta k vyjádření 30 dnů začíná běžet 
dnem vyvěšení na úřední desce našeho kraje, 
tj. na úřední desce Magistrátu HMP (bude 
upřesněno později přímo na portále EIA).

Jan Hrdlička

Ve čtvrtek 22. 10. 2020 proběhla plánovaná 
prohlídka toku Mratínského potoka. Vzhle-
dem k vyhlášenému nouzovému stavu se 
z důvodu interních směrnic během nouzové-
ho stavu a omezení kontaktů omluvili zástupci 
Povodí Labe, příslušného vodoprávního úřa-
du a odborů magistrátu, ale vlastní prohlídku 
jsme rušit nechtěli. Již jednou byla z důvodu 
nouzového stavu na jaře přesunuta. 

Shodnout se na termínu prohlídky trvalo 
dlouho, způsob oznámení a všech formálních 
pravidel jsme se snažili dodržet. A tak, vědo-
mi si povinnosti dodržovat rozestupy, s dez-
infekcí při ruce a s rouškami na obličejích 
jsme nazuli holinky a vyrazili.

Prohlídka nakonec trvala přes tři hodiny. 
Byla rozdělena na dvě části a prošli jsme 
potok v celé jeho délce, tj. od km 15,25 pod 
nádrží Ohrada nad ulicí Ďáblickou až po km 
13,75, kde za mostem pro ulici Červený Mlýn 
vytéká potok z našeho katastru. Obou částí 

prohlídky se zúčastnilo 21 účastníků, větši-
nou z řad pozvaných majitelů pozemků, přes 
které potok vede, a vzhledem k aktuálnosti 
tématu po srpnové bleskové povodni se zú-
častnili také čtyři zastupitelé včetně mě.

Nálezy z prohlídky budou zpracovány do zá-
znamu včetně fotodokumentace a zpřístupně-
ny na webu městské části. Již nyní je jasné, 
že nás čeká spousta práce se zpracováním 
výsledků prohlídky i se zahájením následných 
kroků s využitím zjištěných skutečností během 
prohlídky:

— vyčištění koryta zejména v úsecích Ďáb-
lická–Chřibská (staré větve a stromy);

— posílení argumentace k našemu již adre-
sovanému požadavku na zajištění správy 
multifunkčního objektu, prověření zúžení 
profilu koryta pod soutokem potoka s jeho 
pravým přítokem V Topolech (v této souvis-
losti uvádím, že multifunkční objekt byl opět 
čistý bez naplavenin díky našim hasičům);

— iniciace prověření zúžení profilu koryta po-
toka pod jeho soutokem s pravým přítokem 
V Topolech;

— vyčištění koryta od výtoku trubního obchva-
tu Blat a v okolí přítoku zpět do koryta po-
toka.
Dále byly zjištěny tři černé skládky, v rámci 

jedné z nich i rozsáhlé, nyní zdánlivě opuštěné 
tábořiště bezdomovců.

Děkujeme ještě jednou touto cestou všem 
občanům za zpřístupnění jejich pozemků 
a za aktivní podněty ke stávajícímu stavu po-
toka a jeho okolí.

Příští rok zcela jistě budeme prohlídku  
organizovat znovu.

Jan Hrdlička

Většina z vás jezdí na kole, mnozí dokon-
ce často a rádi. Zvláště v dnešní „covidové“ 
době je jakýkoliv pohyb velmi prospěšný 
a zatím nám přeje i podzimní počasí. Jízda 
na kole je prima, ale zastavíme u cíle a za-
čneme uvažovat, kam s kolem. Zažili jsme to 
určitě všichni. S tímto problém by nám mohly 
pomoci stojany na kola. V Ďáblicích jsme po-
řídili stojany v bezprostřední blízkosti úřadu 
a pošty, ale tyto stojany nejsou často využívá-
ny. Dle zpětné vazby od cyklistů raději budou 
mít kolo opřené vedle sebe, ale na očích, než 
někde za rohem ve stojanu. Přesto ještě uva-
žujeme o zřízení stojanů na kola před základní 
školou a v areálu mateřské školy, kde vznikla 
poptávka ze strany rodičů.

Hlavní město Praha přišlo s nabídkou zapo-
jení městských částí do projektu na sdílená 
veřejná kola a koloběžky pomocí QR kódu. 
Zatím je celý projekt stále ve fázi sbírání 
stanovisek od městských částí. Naše MČ by 
se ráda k projektu také připojila. Máme vyti-
pované tři lokality, kam by šlo tato parkova-
cí stání pro sdílená kola umístit. Podmínkou 
naší městské části pro zapojení do projektu 
je umístění parkování pro sdílené dopravní 
prostředky také do sousedství stanice metra 
Ládví a konečné tramvajové zastávky Sídliště 
Ďáblice, což, jak předpokládáme, budou nej-
častější cíle uživatelů sdílených kol a kolobě-
žek z naší městské části. Proto v těchto loka-
litách v rámci programu rozvoje cyklomobility 

požaduje naše MČ také vybudování kapacit-
ního, dobře střeženého parkoviště pro jízdní 
kola v prostoru areálu Ládví.

Co napsat na závěr? Někde jsem slyšela, že 
nyní nic nemůžeme. Můžeme toho stále ještě 
hodně. V době, kdy tento příspěvek píšu, lze 
například venku sportovat nebo se procházet 
v přírodě. A kdo nemůže, ten se může v televizi 
na sport dívat (na rozdíl od jara, kdy byl za-
kázaný i profesionální sport). Mám tatínka, 
kterému se blíží 80 let a sportovat ze zdravot-
ních důvodů nemůže. Ovšem velmi rád sle-
duje téměř jakýkoliv sport v televizi. Jak ho 
tak někdy s úsměvem pozoruji, obávám se, 
že větší pravděpodobnost než nákaza koro-
navirem je, že se tatínkovi něco stane při sle-
dování výkonů našich sportovců. Takže všeho 
s mírou, i při fandění. Hodně zdraví všem!

Markéta Köhlerová

Doprava – aktuality

Parkování jízdních kol

Povodňová prohlídka Mratínského  
(Červenomlýnského) potoka
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50. jednání 30. 9. 2020
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s výběrem firmy Atlantik servis, s. r. o., pro 

instalaci plynového kotle vč. rozvodů, úpravy 
spalinové cesty, revize;

— s vyřazením majetku MČ Praha-Ďáblice – 
dvou zničených dětských herních prvků;

— s poskytnutím finančního příspěvku na rea-
lizaci nádrže na dešťovou vodu 10 m3 ve výši 
20 000 Kč pro pana J. H.;

— s poskytnutím nebytových prostor v objektu 
Květnová 553/52 M. Boroňové, a to vý-
hradně pro účely výuky anglického jazyka 
pro veřejnost ve školním roce 2020/2021 
za stanovených podmínek;

— se záměrem výsadby zeleně a dalších úprav 
v lokalitách „Ďáblický hřbitov a jeho okolí“ 
a „Okolí Obecního domu Ďáblice“, jejichž 
výsledkem budou podklady pro výběrové 
řízení pro výsadbu zeleně 2020 – podzim; 
s objednáním studie u M. Pešičkové, PRO-
LUKA – zahradní a krajinářská dílna.

Rada MČ po projednání schválila:
— zakoupení termokamery Dräger s příslušen-

stvím pro účely využívání jednotkou SDH 
Praha-Ďáblice od firmy Dräger Safety, s. r. o.;

— pravidla pro poskytování příspěvku na hos-
podaření s dešťovou vodou;

— rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu MČ 
na rok 2020;

— program 12. zasedání ZMČ dne 14. 10. 
2020;

— návrhy dodatků ke smlouvám o nájmu 
prostor v OD Ke Kinu do 30. 11. 2020, 
s možností dalšího prodloužení do začátku 
plánované rekonstrukce budovy;

— uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Slu-
žebna MP Ďáblice, Ďáblická 339/14, Praha 
8 – rekonstrukce služebny“ se společností 
BUILDER CONSTRUCTIONS, s. r. o., jehož 
předmětem je změna termínu provedení 
díla, a to do 15. 11. 2020.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— nutnost opravy bytu v BD Ďáblická 339/14 

(V. M.) a cenové nabídky firem spolu s po-
rovnáním pro jednotlivé práce;

— informace o možných variantách projektu vý-
stavby bytového domu v ul. Ďáblická.

Rada MČ po projednání jmenovala:
— komisi pro otevírání nabídek na zakázky 

malého rozsahu s názvem: „Přístupové cesty 
ke hvězdárně – mlatové cesty“.

51. jednání 14. 10. 2020
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s ukončením činnosti E. Jiříčkové ve funk-

ci předsedkyně přestupkové komise pro 
projednávání přestupků ke dni 30. 11. 
2020;

— s připomínkami MČ Praha-Ďáblice k návr-
hu obecně závazné vyhlášky o místním po-
platku za užívání veřejného prostranství;

— s vypsáním záměru pronajmout Dětskému 
klubu Maata, z. s., pozemek parc. č. 1553, 
k. ú. Ďáblice, ovocný sad, ve vlastnictví 
MČ – na konci ulice Na Znělci – jako zahra-
du, maximálně na dobu pět let s možností 
prodloužení;

— s vypsáním záměru pronajmout obecní 
pozemky parc. č. A580/21 a 1548/118, 
oba k. ú. Ďáblice, orná půda, O. Bači-
novi na dobu určitou (jeden rok s možným 
prodloužením nájemní smlouvy), k užívání 
a používání, a to za účelem zemědělského 
hospodaření;

— s čerpáním investičního fondu ZŠ  
a MŠ, Praha-Ďáblice, v předpokládané výši 
120 000 Kč v roce 2020 na navýšení dis-
kové kapacity pro nové ICT vybavení.

Rada MČ po projednání schválila:
— dohodu o ukončení příkazní smlouvy s Ad-

vokátní kanceláří JUDr. Jan Jiříček, jejímž 
předmětem je ukončení a zánik příkazní 
smlouvy ke dni 30. 11. 2020;

— uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
s S. A., jehož předmětem je prodloužení doby 
nájmu na dobu určitou do 31. 12. 2022;

— uzavření smlouvy o odepisování tech-
nického zhodnocení pronajatého majetku 
se společností Česká pošta, s. p., jejímž 
předmětem je odepisování technického 
zhodnocení pronajatého majetku – proná-
jem části budovy 1104.

52. jednání 27. 10. 2020
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s výběrem společnosti SINRECO, spol. 

s r. o., jako dodavatele předmětu zakázky 
„Technický dozor investora – Rekonstrukce 
OD Ke Kinu“;

— s návrhem na jmenování inventarizačních 

komisí pro zajištění inventarizace MČ 
Praha-Ďáblice za rok 2020;

— se záměrem pronajmout část nebytových 
prostor v 1. p. budovy Květnová 553/52, 
po dobu rekonstrukce OD Ke Kinu, za účelem 
provozování kadeřnictví pro I. Polanskou;

— s prominutím nájmů po dobu oprav v bytech 
V. V. (elektroinstalace a výmalba) a V. M. 
(oprava celého bytu);

— se záměrem pronajmout sál a přileh-
lé prostory Obecního domu Ďáblice pro 
dlouhodobý i krátkodobý pronájem pro 
stávající nájemníky prostor OD Ke Kinu;

— s poskytnutím finančního příspěvku na rea-
lizaci nádrže na dešťovou vodu ve výši 
20 000 Kč pro pana V. S.;

— s vyřazením majetku MČ Praha-Ďáblice –  
likvidaci dvou dopravních značek;

— s rozšířením projektu „Sociální pracovník 
na MČ Praha-Ďáblice a Praha-Dolní Chabry“ 
o nově zřizované skupiny podporovaných, 
tj. neformálně pečující a osoby ohrožené 
domácím násilím a závislostmi.

Rada MČ po projednání schválila:
— cenovou nabídku společnosti Miroslav 

Pompa na opravu elektrorozvodů v BD Legi-
onářů 88/51;

— cenovou nabídku společnosti David Němec 
na opravu venkovních toalet a umývárny 
v MŠ včetně výměny veškerého zařízení;

— cenovou nabídku společnosti Miroslav 
Pompa na provizorní opravu prostor v 1. p., 
Květnová 553/52 (bývalá podatelna);

— uzavření smlouvy o zemědělském pach-
tu na pozemky p. č. 1580/21 a p. č. 
1548/118 se společností Koňská louka 
Ďáblice, s. r. o., pro O. Bačinu na dobu urči-
tou do 30. 9. 2021, s možností prodloužení 
smlouvy, za účelem užívání a používání půdy 
pro zemědělské hospodaření;

— uzavření nájemní smlouvy s panem Š. L. 
na dobu určitou do 31. 12. 2022;

— rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu MČ 
na rok 2020.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— žádost SK Ďáblice, z. s., z. s., a potvrdila sou-

hlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla 
spolku.

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

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo:
— zápis z 11. veřejného zasedání ZMČ;
— rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu MČ 

na rok 2020;
— uzavření smluv o spolupráci s městskými 

částmi Praha-Dolní Chabry a Praha-Such-
dol, obcemi Radonice, Veleň a Přezletice, 
jejíchž předmětem je ujednání vzájemných 
podmínek a postupů týkajících se vypra-

cování aktualizace studie proveditelnosti 
Regionální varianty vedení Pražského 
okruhu a jeho financování;

— uzavření smlouvy o spolupráci s R. Voděrkou, 
který na základě plné moci zastupuje investo-
ra, předmětem jsou závazky obou smluvních 
stran a stanovení majetkoprávních vztahů při 
realizaci stavby Bytového domu U Prefy 28 
na pozemcích v k. ú. Ďáblice.

Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na 
 vědomí:
— informaci o průběhu zadávacího řízení a vý-

běru dodavatele veřejné zakázky malého 
rozsahu „Dopadové plochy hřišť MŠ“;

— rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu MČ 
na rok 2020 schválené radou městské části.

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

O čem jednala rada městské části

Zasedání Zastupitelstva 14. 10. 2020
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Nejlepší zbraň proti nemocem, 
a nejen covidu? Imunita! Posilu-
je se zdravým životním stylem 
a pohybem. Sport v Ďáblicích má 
naštěstí zastání a dlouhou tradici. 
Sportovišť je ale u nás málo. Proto 
ve spolupráci radnice a místního 
SK vznikl projekt nové haly pro 
širokou veřejnost, zejména pro 
děti a mládež vč. školního sportu. 
Pokud vše půjde dobře, do dvou 
let by mohla stát za stávajícím fot-
balovým hřištěm. Doženeme tak 
okolní městské části, kde už haly 
stojí a místní je hojně využívají.

Jak to vidí starosta
O úsporné sportovní hale jsme začali přemýšlet před více než pěti lety, na základě stále po-
četnějších požadavků od lidí z různých koutů Ďáblic. Byli mezi nimi i rodiče a žáci naší ško-
ly a školky. Ve spolupráci s SK Ďáblice vzniklo místo asfaltové plochy v centru obce hřiště 
s umělou trávou. Zároveň jsme začali stavět Kulturní centrum Vlna a obnovili park s herními 
a cvičebními prvky. Tím přibyla řada příležitostí pro pohybové aktivity. 

Řada Ďábličáků však chce hřiště s pevným povrchem. Začali jsme tedy hledat vhodné 
místo a možnosti financování. V letech 2016—2017 byla přestavěna škola, vznikly nové třídy, 
šatny, kuchyně a jídelna, ale žádný nový sportovní prostor. Učitelé i rodiče oprávněně pro-
testovali a vznesli písemný požadavek na řešení situace a na zřízení další tělocvičny.

Po dlouhých konzultacích jsme dospěli k tomu, že Ďáblice potřebují novou halu, která by 
měla vzniknout na volném pozemku v areálu SK. Uvažovali jsme o nafukovačce či plachtové 
hale. Nakonec jsme ale nechali vyprojektovat sportoviště s ocelovou konstrukcí a tepelnou 
izolací. Jde o jednoduché i ekologické řešení – odolné i s dostatečným komfortem. Naším 
cílem je zároveň maximální ohleduplnost k bezprostředním sousedům včetně řešení par-
kovacích ploch.

Jako každý podobný projekt, i naše hala vzniká zdlouhavě. Věřím však, že se očekávání 
Ďábličáků nakonec naplní.

Miloš Růžička, starostaFakta o hale
Tři hřiště, šest šaten
Užití: celoroční, pro širokou veřejnost, 
nejenom pro organizované sportovce.
Konstrukce: lehká ocelová, s pláštěm ze 
zateplených sendvičových panelů.
Rozměry: 40 x 20 metrů, 3 hřiště (vč. čtyř-
metrových výběhových zón po stranách).
Sporty: futsal, basketbal, florbal, volejbal, 
nohejbal, tenis, inline bruslení, frisbee 
a další.
Parkování: stávající parkování v ul. Koko-
řínská bude doplněno vodorovným zna-
čením. Rezervní kapacity na obecním 
parkovišti U Prefy. Výhledově plánované 
parkoviště vedle tenisového areálu.
Financování (odhad): 20 milionů Kč  
(15 milionů Kč z dotace magistrátu,  
5,1 milionu z rozpočtu MČ Praha-Ďáblice).

Silnější pro život  
díky ďáblické sportovní hale!
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Více informací najdete  
na www.skdablice.eu/hala

Tři otázky  
pro Michala Mošničku, 
předsedu SK Ďáblice
Pro koho je hala určena?
Především pro Ďábličáky! 
Pro děti z naší ZŠ, která 
nemá dostatečnou kapa-
citu tělocvičen, pro mlá-
dež, pro sportovní oddíly, 
ale i pro kohokoliv, kdo si 
chce zasportovat s přáteli. Obdobné haly 
mají v Letňanech, Čakovicích, Líbeznicích 
a nově také ve Kbelích. Myslíme na mnoho 
let dopředu a na využitelnost pro řadu 
generací.

Jak omezí stavba haly naši městskou 
část a kudy bude přijíždět stavební tech-
nika?
Mluvíme se sousedy stavby i se stavebním 
úřadem. Chceme co nejméně obtěžovat 
lidi, co bydlí v okolí. Budeme zodpovědní 
a efektivní. Stavební technika bude přijíž-
dět po kraji travnatého hřiště. Samotná 
hala je stavebnice, není nijak náročná, 
stavba bude rychlá a šetrná k sousedům 
i životnímu prostředí.

Kdy začnete stavět?
Když vše půjde dobře, měli bychom na pře-
lomu let 2020 a 2021 získat stavební po-
volení. Stavět by se mohlo začít za rok. Ale 
jsou to pouze předpoklady. Je důležité, 
abychom se jako ďáblická komunita se-
mkli, vychytali všechny mouchy a projekt 
dobře sloužil a nepřinášel těžkosti bezpro-
středním sousedům.

Ďáblická hala v čase
2015 Nedostatečné sportovní kapacity v Ďáblicích a naší ZŠ. První úvahy o vzniku haly.
Říjen 2016 Studie haly profesora Ing. arch. Arnošta Navrátila a Ing. arch. Štěpána Netrefy.
2018 Projektová dokumentace Ing. Miloslava Vyčítala.
2018 Schválení dotace 15 mil. Kč Magistrátem hl. města Prahy, poskytnutí financí vázáno 
na vydání stavebního povolení. Schválení dotace 5,1 milionu Kč od MČ Praha-Ďáblice, pro hla-
sují všichni členové zastupitelstva.
2018–2019 Doplňování projektové dokumentace dle požadavku stavebního odboru Prahy 8.
Červenec 2019 Zahájeno společné územní a stavební řízení stavebním úřadem Prahy 8.
2018–2020 Stavební úřad Prahy 8 a hlavního města Prahy řeší výhrady a odvolání několika 
občanů ke stavbě.
První čtvrtletí 2021 Předpoklad vydání stavebního povolení.
2021 Předpoklad zahájení stavby.
2022 Předpoklad dokončení a otevření haly.

Školní sport  
v Ďáblicích a okolí
Naše ZŠ má k dispozici jen jednu tělo-
cvičnu. Což je pro sportování dětí málo. 
I proto vznikl projekt nové haly. Jak to mají 
ve školách v okolí?

ZŠ Líbeznice
Tělocvična, multifunkční hřiště u školy, 
travnaté fotbalové hřiště u školy, atletický 
ovál s rovinkou a doskočištěm, dopravní hři-
ště, pétanque a bludiště. Nová multifunkční 
sportovní hala vedle fotbalového hřiště.

ZŠ Letňany, Fryčovická
Dvě tělocvičny, atletický ovál, dráha s do-
skočištěm, uvnitř oválu tři hřiště, jedno 
s umělým povrchem na kopanou a míčové 
hry, tři hřiště s pískem na beachvolejbal, 
vedle atletického oválu multifunkční hři-
ště, tenis, nohejbal a hřiště s mantinely 
na "hokejové" sporty.

ZŠ Praha 8, Burešova
Dvě tělocvičny, fitness tělocvična a zrca-
dlová tělocvična. Atletický ovál včetně 
výšky, dálky, koule a sprinterského úseku. 
Uvnitř oválu čtyři hřiště (kopaná, dvě uni-
hřiště, hřiště na házenou).
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DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU 
JE TENTO PROSTOR
URČEN PRO SPORT

Ďáblická sportovní hala

V rámci návrhu nebylo zapomenuto i na ekologii a udržitelnost. Retenční nádrže zajistí zavlažování travnatého hřiště. V plánu je i navýšení parkovacích kapacit.
Finance na výrobu vizualizace darovaly rodiny ďáblických dětí.

RETENČNÍ NÁDRŽE

SOLÁRNÍ PANELY

PLÁNOVANÉ PARKOVIŠTĚ-VÝHLED

HLAVNÍ VSTUP DO AREÁLUPARKOVACÍ STÁNÍ V ULICI KOKOŘÍNSKÁ

Interiér sportovní haly s multifunkčním hřištěm Sportovní hala se zázemím a šatny. Na střeše haly je plánováná instalace solárních panelů.

ĎÁBLICKÁ SPORTOVNÍ HALA
sportem ke zdraví, ekologii a rozvoji naší čtvrti 
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Snad mi dáte za pravdu, že prostředí naší 
školky už řadu let považujeme za kvalitní, 
udržující si svůj standard. Oceňujeme zelené 
plochy trávníku v jejím areálu, pískoviště nebo 
hrací prvky pro děti. Příznivou roli jistě hraje 
i blízká zahrada Komunitního centra Vlna, kam 
si děti chodí hrát. Přesto když se přibližně přede 
dvěma roky dostal do rukou zástupkyni ředite-
le pro mateřskou školu Věře Dusové prospekt 
tanvaldské firmy, začala uvažovat o změně.

„Firma 4soft, s. r. o., je mladá dynamická 
společnost provádějící pokládku bezpečných, 
certifikovaných dopadových ploch dětských 
hřišť z polyuretanového povrchu SmartSoft. 
Společnost čerpá ze zahraničních zkušeností, 
především z Francie a Velké Británie, kde bez-

pečné polyuretanové povrchy mají již více než 
30letou tradici.“

„Léta jsme měli dopadové plochy proléza-
ček, houpaček a skluzavek vysypané drobným 
štěrkem, ze kterého se při hře prášilo, navíc 
když dítě uklouzlo a upadlo, bylo z toho někdy 
i poraněné kolínko. No, nic tragického, ale 
přece jen... V prospektu mě zaujalo, že na-
bízená plocha hřiště je měkká a pružná, navíc 
barevná. Lákavá mi připadala nabídka, že fir-
ma připraví projekt zdarma, i když se zakázka 
třeba nakonec neuskuteční.“

Paní Dusová začala jednat. Radila se 
s kolegyněmi, s ředitelem školy, a když se to 
většině z nich líbilo, pozvala manažerku firmy 
4soft a nechala udělat projekt. Následovala 

další jednání s vedením obce, s místosta-
rostou Janem Hrdličkou, začaly se hledat 
peníze. Zdálo se, že nepůjde vytvořit všechny 
plánované plochy najednou, protože na ně 
nebude dost finančních prostředků. Úvahy 
nad projektem rozčísla nabídka firmy, že tedy 
území školky ve svém projektu „rozparcelují“ 
a budou je zpracovávat po částech, podle 
toho, jak budou přicházet peníze.

Brzy nato ale dochází k nečekanému a pří-
jemnému zvratu, kdy se objevila účelová 
dotace z Magistrátu hlavního města Prahy 
určená právě na rozvoj mateřské školy. „To 
jsme samozřejmě všichni zajásali, protože 
firma se mohla dát do práce a udělat celé 
hřiště najednou,“ říká paní zástupkyně. „Nový 
povrch je v těchto dnech hotový. Věříme, že 
bude při dětských hrách nejen bezpečnější, 
ale splní taky úlohu estetickou a svým způ-
sobem povzbudí v dětech touhu po pohybu 
a po chuti být venku, na čerstvém vzduchu.“

Novinka v mateřské škole
Pavel Veselý, foto autor
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Cílem 24. ročníku bylo podpořit prevenci 
a léčbu nádorových onemocnění ledvin 
a močového měchýře zakoupením tradičního 
květu měsíčku lékařského se zelenou stuhou 
za 20 Kč. Záštitu nad akcí i letos převzala 
Školní žákovská rada ve spolupráci s žáky-
dobrovolníky ve věku od 15 let z obou 9. tříd.

Již v půl sedmé ráno se žáci oblékli 

do žlutých triček a postupně vyrazili na ur-
čená stanoviště. Vidět jste je mohli v podstatě 
po celých Ďáblicích – před školou, u radnice, 
poblíž vybraných autobusových zastávek, 
před budovou ďáblické školky, ale také 
v Březiněvsi u tamější mateřské školy. Ačkoli 
počasí nebylo přívětivé, mnoho lidí bylo mi-
lých, ochotných a neváhalo na dobrou věc 

přispět a umožnit tak nemocným lidem prožít 
svůj život lépe.

Sbírku vnímáme jako úspěšnou. I když jsme 
loňský rekord nepřekonali, jsme rádi, že se 
nám ji podařilo v nelehké situaci a v neobvyk-
lém čase uspořádat, a nakonec jsme na smys-
luplnou věc vybrali pěkných 14 038 Kč.

Jménem vedení školy bych závěrem 
chtěl moc poděkovat všem žákovským 
dobrovolníkům z 9. tříd a v neposlední řadě 
všem zapojeným členům Školní žákovské 
rady, bez nichž bychom tuto prospěšnou akci 
zrealizovat nedokázali.

Tomáš Novotný, zástupce ředitele

Přibližně před patnácti lety vnučka Petra, 
podle vzpomínek svých prarodičů tehdy asi 
devítiletá, jednoho dne řekla: „Dědo, proč v té 
zahrádce před domem jsou jenom kytky? Dej 
mi tam nějakou figurku, bude to veselejší a já 
si s ní můžu hrát.“ Tím dědou byl Václav Tábo-
řík, jehož předzahrádku u domku v Zákupské 
ulici mnozí z vás dobře znají. Jako ji znají nejen 
náhodní kolemjdoucí, ale také děti z ďáblické 
mateřské školy, a dokonce i ty ze sídliště.

První figurka byla gumová, nalezená někde 
mezi hračkami, nicméně nápad vnučky vr-
tal panu Táboříkovi hlavou. Za krátký čas se 
před domem objevily postavičky z pohádek 
a večerníčků, tentokrát vyřezané lupenkovou 
pilkou z překližky a pomalované barvami. 
Jak se ale brzy ukázalo, lepená překližka 
podléhala vlivem dešťových přeháněk rychle 
zkáze a figurky se rozpadaly, takže čím dál 
zkušenější řezbář se modernizoval. Opatřil si 
elektrickou pilku a překližku vyměnil za desky 
určené na plovoucí podlahy.

„Ani to ale nebylo jednoduché, protože 
desky jsme museli odmastit, na plochu na-
kreslit obrázek, pak figurku vyřezat a obarvit. 
Barvy kupujeme vodou ředitelné, které 
po zaschnutí zůstávají stálé a nerozpustí se. 
Manžel pak ještě obtáhne kontury černou 
linkou, aby byla figurka výrazná,“ vysvětluje 
manželka Věra, která s pohádkovým světem 
před jejich domkem pomáhá. V dětských 
knížkách, v omalovánkách nebo časopisech 
hledá nové postavičky, které pak zvětšuje 
a kopíruje na zmiňované desky.

„Děti jsou velmi pozorné,“ říká. „Prohlíže-
jí si figurky a najednou řeknou – ale motýl 
Emanuel měl trochu jinou barvu křídel…“

Naše krátké setkání uzavírá pan Tábořík: 
„Postavičky musejí v terénu pevně stát, pro-
to dospodu vrtám tenké otvory a usazuji je 
na svářecí dráty. Přibližně po měsíci je obmě-
ňuji.“ A potutelně dodá: „Ve sklepní dílně jich 
mám už několik stovek.“ Na nevěřící otázku 
v mých očích dodá: „Pojďte se podívat.“

No, nepočítal jsem je, ale zaplňují osm 
plastových přepravek!

Vyřezávané figurky z dětského světa za-
bydlují předzahrádku přibližně od poloviny 
dubna do poloviny října.

Takže na jaře při procházce nezapomeňte jít 
Zákupskou ulicí.

Naše škola se i přes aktuální nelehkou situaci spojenou s onemocněním 
covid-19 zapojila již potřetí do charitativní akce Český den proti rakovi-
ně známé spíše pod označením Květinový den, která se uskutečnila 
v náhradním podzimním termínu ve středu 30. září 2020. 

Kdo si hraje, nezlobí
říká autor pohádkových figurek

Pavel Veselý, foto autor

Český den proti rakovině 2020 
v Ďáblicích a Březiněvsi
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Oblastní muzeum Praha-východ (OMPV), respektive jeho dvě pobočky, 
se i letos počátkem listopadu 2020 zařadí mezi sběrná místa veřejné 
sbírky pořádané ke Dni válečných veteránů organizací Post Bellum 
v rámci projektu Paměť národa (pametnaroda.cz). 

Paměť národa se zabývá dokumentací příběhů pamětníků z bouř-
livých období 20. století, shromažďováním příslušných fotografií 
i archivních dokumentů. Na projektu se podílí rovněž Český rozhlas 
a Ústav pro studium totalitních režimů. Prozatím pro Paměť národa vy-
právělo již více než deset tisíc pamětníků (mezi nimi více než osm set 
válečných veteránů).

Projekt Paměti národa, tedy další dokumentaci a nahrávání pří-
běhů válečných veteránů, můžete podpořit koupí vlčího máku v are-
álu Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech 
a na hlavní budově Oblastního muzea Praha-východ v Brandýse nad 
Labem, a to od 9. listopadu. 

Den válečných veteránů se slaví celosvětově 11. listopadu, kdy do-
šlo k ukončení první světové války. Symbolem Dne veteránů se stal 
květ vlčího máku, jehož původ hledejme v básni „Na flanderských 
polích“, sepsané J. McCraem, lékařem a přímým účastníkem první 
světové války.

Martin Hůrka

Je na nás, aby se  
na jejich příběhy  
nikdy nezapomnělo

Podzimní  
orientační běh 2020
Nad uspořádáním běhu dlouho visely otazníky – omezí vláda i tyto 
venkovní aktivity? Přijde vůbec někdo kvůli obavě před tajemným 
covidem?

Nakonec se zúčastnil rekordní počet běžců – běželo celkem 75 ma-
minek, tatínků, dětí samostatně, s rodiči či prarodiči. Zúčastnily se 
neplánovaně i děti z oddílu orientačního běhu KOB Tretra Praha, který 
mapu v Ďáblickém háji aktualizuje a spravuje. V prostoru startu jsme 
dodržovali rozptýlené skupinky, v lese už pak byl rozptyl zaručen…

Počasí jako zázrakem všem přálo! Nejrychlejší na dlouhé trase (cca 
5 km, 18 kontrol) byla tentokráte slečna Petra Vahalová v čase 36:50 
min., na krátké trase (cca 2,5 km, 5 kontrol) byla nejrychlejší paní Věra 
Šubrtová v čase 23:40. Gratulujeme všem, kteří doběhli do cíle a mohli 
vyluštit text z písmenek na jednotlivých kontrolách: „Během proti covi-

du!“ Mějme na paměti, že nejlepší „rouškou“ je vlastní imunitní sys-
tém, a jeho posilování v každém věku by mělo být ve vlastním zájmu 
nás všech.

Jan Hrdlička

Borec na konec
K výstavě chovatelů (viz minulý Zpravodaj) doplňujeme výsledky soutě-
ží, jak jsme obdrželi od paní Máčkové, jednatelky ZO Ďáblice:

Za naši organizaci vyhráli v soutěži za odbornost králíků Pavel  
Máček, Jaroslav Purkrt a Milan Dostál.

Za odbornost holubů Vladimír Zurynek a Milan Mareda.
Za odbornost drůbeže Jiří Bohm, který navíc vyhrál i putovní pohár 

za nejlepší výstavní úspěchy za rok 2019.
Jan Hrdlička

Dlouhá varianta trasy – jak byla zaznamenána během roznášení kontrol 
– celkem cca 5 km.

Závěrečná kontrola č. 100 většinou nečinila problémy, ale muselo se k ní 
přiběhnout ze správné strany po pěšině. Houštím ze všech ostatních 
stran to nešlo bez mnohých šrámů, ale několik jedinců to zkusilo také…
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Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu je provoz KC Vlna dočasně zastaven.
MČ je spolu s provozovatelkami připravena obnovit částečný provoz, jakmile  
to podmínky dovolí. V případě nutnosti může být obnoven i omezený režim (výdej, 
info, covid-centrum). Prosíme sledujte stránky dablice.cz nebo KC Vlna.

Kalendář akcí
neděle 29. listopadu od 17 h Ďáblický advent – rozsvícení vánočního   
   stromu – prostranství před Obecním domem

Centrum Ďáblice – sokolovna
V celém centru je dočasně přerušen provoz!
Sledujte naše webové stránky centrumdablice.cz

Hvězdárna Ďáblice je do odvolání uzavřena!
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 –

V rámci zachování fungování městské in-
frastruktury je svoz a sběr komunálního odpa-
du zajištěn následovně:
— svoz směsného odpadu probíhá bez ome-

zení, svoz bude i nadále zajišťován stan-
dardně v nastavených svozových dnech;

— svoz využitelných složek komunálního od-
padu (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, 
bioodpad) probíhá bez omezení, svoz 
bude i nadále zajišťován standardně v na-
stavených svozových dnech.

Sběrné dvory hl. m. Prahy provoz nepřerušen.

Služba přistavování velkoobjemových 
kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – 
nepřerušena a i nadále probíhá dle schvá-
lených harmonogramů přistavení.

Svoz nebezpečného odpadu:
— stabilní sběr a svoz nebezpečného odpadu 

probíhá bez omezení;
— mobilní sběr nebezpečného odpadu probí-

há bez omezení;

— svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapo-
jených do systému hlavního města probí-
há bez omezení.

Provoz kontaktních center svozových 
společností:
— od pondělí 26. 10. se upravuje provozní doba 

pro osobní návštěvy klientů následovně – 
pondělí 8–13, středa 13–18 hodin.
Provozní doba může být upravena i jinak, 

např. u kontaktních míst zřízených v rámci 
budov ÚMČ nebo na základě pokynů vedení 
jednotlivých společností.

Z oficiální informace Ing. Radima Poláka, 
vedoucího oddělení odpadů MHMP

Svoz a nakládání s komunálním odpadem  
v podmínkách hl. m. Prahy od 22. 10. 2020



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. 74/19/ZMČ z 18. 9. 2019 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. Příjem žádostí je dle usnesení 
č. 411/20/RMČ z 29.4.2020 zahájen od 4. 5. 2020. Příspěvek bude poskytnut zpravidla v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. 
Na děti narozené po 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).

Hybrid

Plug-in hybrid

100% elektrický

Nabídka je platná od 3. 11. do 30. 11. 2020. Uvedený maximální bonus se poskytuje na vozidlo Nový Renault ZOE. Nový Renault CLIO Hybrid: spotřeba 4,3 l/100 km, emise CO2 98 g/km. Nový Renault ZOE: kombinovaná spotřeba elektrické energie 
17,3–19,1 (kWh/km), žádné emise CO2 (g/km), třída energetické účinnosti A+. Nový Renault CAPTUR Plug-in Hybrid: spotřeba 1,5 l/100 km, emise CO2 34 g/km. Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných 
právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Renault doporučuje 

Elektromobilita pro vás
CLIO, ZOE a CAPTUR

Nové hybridní a elektrické vozy
Rezervujte si testovací jízdu on line
Mimořádný bonus až 100 000 Kč

www.autoavant.cz
Tel.: +420 286 001 131
AUTOAVANT RENAULT Praha ĎÁBLICE

– inzerce –



Služba ŠKODA Předplacený servis kryje náklady spojené s předepsanou údržbou vozidla a výměnou dílů podléhajících 
běžnému opotřebení dle varianty STANDARD nebo PLUS. Konkrétní úkony jsou definované v popisech těchto 
balíčků. 
Návštěva autorizovaného servisu tak pro vás může být zcela zdarma na dobu 5 let nebo do zvoleného počtu najetých 
kilometrů.

Výhody Předplaceného servisu:
• Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo do nájezdu 60 / 100 / 150 tisíc km.
• Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně bezplatné asistence na cestách.
• Používání výhradně ŠKODA Originálních dílů.
• Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji díky prokazatelné servisní historii.

 BUĎTE V KLIDU
S PŘEDPLACENÝM
 SERVISEM

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

SKO-kapalina-inzerce-210x297mm.indd   1 15.09.2020   12:41

Porsche Praha-Prosek
Liberecká 12
182 00 Praha 8
Tel.: 286 001 711
www.porsche-prosek.cz

– inzerce –


