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První 
adventní 
neděli
se do svátečního oděl 
nejen náš unikátní strom, 
ale i chodba Obecního 
domu Ďáblice.  
V ní si můžete 
prohlédnout betlém, 
snovou výzdobu  
z ručně háčkovaných 
ozdob i výstavu  
prací žáků ze školy  
a školky nazvanou  
Když se řekne Vánoce.  
Podrobnosti najdete  
na stranách 8–9.
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Léto v zimě?
Ano, jde o celorepublikové opatření, pro 
které se vžil název „Milostivé léto“. Takzvané 
exekuční pasti donekonečna potápí mnoho 
lidí od těch nejmladších až po ty nejstarší. 
O to více nyní, v době covidu. Toto zákonné 
opatření je jedinečnou příležitostí, jak se 
některých exekucí konečně zbavit. Prosím, 
pokud víte o někom, komu by toto opatření 
mohlo pomoci, upozorněte ho, povzbuďte 
ho k činu!

Sociální problematiku má dlouhodobě 
na starosti sociální odbor úřadu Prahy 8. My 
jsme pro ďáblické občany prostřednictvím 
evropských fondů získali finanční podpo-
ru na zřízení místa sociálního pracovníka, 
který nad rámec působnosti úřadu Prahy 
8 pomáhá našim spoluobčanům v těžkých 
životních situacích. Naše skvělá kolegyně, 
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Slovo 
starosty
Miloš Růžička

Vážení spoluobčané, 
milí sousedé,
přinášíme do vašich domovů poslední číslo Ďáblického zpravodaje  
roku 2021.

Adventní zamyšlení
Dovolte mi, abych se neohrabaně pokusil o malé přání. Vy, co jste se zde narodili, vy, co jste se 
do Ďáblic řízením osudu nastěhovali v minulosti nebo zde bydlíte třeba jen pár dní, vy, co jste 
navštěvovali ďáblickou školu, i vy, co jste chodili do některé z dalších škol Prahy nebo jste školní 
léta prožili úplně v jiném kraji nebo zemi, my všichni, ať už délku svého života počítáme na měsí-
ce, roky, nebo méně či více desítek let, všichni máme minimálně jedno společné: za několik dní 
si odškrtneme další kalendářní rok spojený s bydlením v Ďáblicích.

Pouze jedno společné?
Přeji si, aby společného bylo více. Společných přání, dobrých zkušeností, zážitků, vzpomínek 
nebo třeba milých či veselých překvapení... Ďáblice pro nás mohou být pouhou, promiňte, ano-
nymní noclehárnou, ale také si můžeme přát Ďáblice jako svůj domov. Příležitosti ku pomoci, 
příležitosti dělat si společně život lehčím, klidnějším a spokojenějším jsou. Hledejme je, beze 
strachu, v úctě a snaze o vzájemné pochopení, ve snaze pomoci. A nepřestávejme. Nic se ne-
stane jen mávnutím kouzelného proutku nebo polknutím zázračné pilulky… snad právě proto 
a právě nyní tyto řádky.
Přeji všem do dalších dní pevné zdraví a spokojené prožití nového roku.

Vážení spoluobčané, milí sousedé, 
přejeme vám všem pohodové prožití vánočních svátků naplněné klidem, radostí a štěstím. 
Do nového roku vám přejeme pevné zdraví a těšíme se na spolupráci a společná setkání.  

Jménem Rady městské části a všech pracovníků Úřadu městské části Praha-Ďáblice

Miloš Růžička – starosta, Jan Hrdlička – místostarosta

Simona Dvořáková, Tomáš Dvořák, Ludvík Tesař – členové Rady MČ
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Plánovaná aktuální omezení provozu  
na pozemních komunikacích  
v Ďáblicích
Komunikace Kostelecká – plánované práce do 17. 12. 2021
— Instalace výtlačného potrubí splaškové kanalizace do komunikace Chřibská  
(investor PVS, a. s., žadatel PVK, a. s.).
Komunikace bude jednosměrně uzavřena v úseku sjezd z Cínovecké–Chřibská!
Průjezd směr Čakovice možný! (ZMĚNA oproti prázdninové uzavírce.) Návrat do Ďáblic 
bude možný přes výjezd z Cínovecké na Březiněves a zpět po Ďáblické ulici.

Uzavírka komunikace Kučerové – do 31. 12. 2021
Přípojky kanalizace a vody pro OS Pod ďáblickou hvězdárnou (investor M Ďáblická, s. r. o., 
žadatel EKVATOR-RN, s. r. o.).
2. etapa: září–prosinec – připojení v komunikaci Kučerové.
Komunikace Květnová zůstane průjezdná v obou směrech.
(omlouváme se za chybu v termínu dokončení při přepisu z vydaného rozhodnutí)

Omezení provozu na ul. Ďáblická – 6.–19. 12. 2021
Úprava přechodu pro chodce Ďáblická–Hřenská vložením dělicího středového ostrůvku 
((investor TSK hl. m. Prahy, a. s., žadatel INPROS Praha, a. s.).
V první fázi bude zkrácena délka dvou stoupacích pruhů směrem do centra. Místem 
úpravy se bude projíždět v každém směru jedním pruhem. Během krátké fáze 
(předběžně plánováno o víkendu a mimo ranní dopravní špičku) bude provoz sveden 
pouze do jednoho pruhu.
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:
— portál opravujeme.to
— informace o významných stavbách TSK Praha: bit.ly/TSK_opravy
— portál dopravniinfo.cz – informace o aktuálních dopravních omezeních v ČR včetně 

aktuálních dojezdových časů.

paní Mariana Kalianková, umí a je připra-
vena i s touto problematikou pomoci. Více 
na straně 4.

Na konci roku  
budou potřeba dvě zasedání 
zastupitelstva
Vaší pozornosti předkládám také závěrečná 
jednání zastupitelstva naší městské části. 
Program je velmi obsáhlý a bude rozdělen 
na dvě jednání: 15. 12. 2021 (provozní 
agenda) a 20. 12. 2021 (rozpočet 2022 
a body vázané na schválení rozpočtu). 
Rozpočet Ďáblic může být schvalován až 
po schválení rozpočtu Prahy, proto je naše 
jednání k rozpočtu připraveno až na termín 
těsně před vánočními svátky. 

Co se děje za našimi humny? Jak vhodně 
musíme reagovat? Jak to ovlivní naši  
budoucnost? – Možná mnohem více  
než si umíte představit.

Jaká opatření připravuje vedení Ďáblic 
ve spolupráci s odborníky a vlastníky 
pozemků pro ochranu pramenů a koryta 
Mratínského potoka a jaká připravuje 
vlastní ochranná opatření proti působení 
přívalových dešťů a hluku z dopravy?

I takto by se v heslech dalo popsat, co zaznělo 
při veřejném projednání zprávy, kterou jsme 
ve spolupráci s odbornými poradci, společnos-
tí Pražská vodohospodářská společnost, a. s., 
a se zástupci Rytířského řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou připravili pro poslední lis-
topadový podvečer 30. 11. 2021. Jednání se 
uskutečnilo jak v sále Obecního domu Ďáblice 
(„radnice“), tak online formou živého přenosu. 
Záznam celé prezentace je k dispozici na FB 
profilu městské části a nejdůležitější sdělení 
přeneseme i na stránky Ďáblického zpravo-
daje. Děkuji i touto cestou za spolupráci všem 
partnerům a spolupracujícím, ostatním za zá-
jem, připomínky a dotazy. 

Územní plán a rozvoj Ďáblic
Jan Hrdlička, Miloš Růžička

Poslední listopadové úterý se konala starostou od září avizovaná beseda, která přinesla
a) aktuální přehled událostí týkající se dalšího rozvoje Ďáblic,
b) seznámení s aktuálním postupem řešení způsobu odvedení dešťových vod (včetně přívalových 
dešťů a tzv. stoleté vody) zastavěným územím Ďáblic a dále po toku Mratínského potoka.

Beseda probíhala v sále budovy radnice v režimu daném současnými vládními nařízeními 
a z toho plynoucí limitovanou kapacitou sálu. I proto jsme se rozhodli zprostředkovat obsah 
prezentací také „živě“ online přenosem všem těm, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohli dorazit. 
Ohlasy nám naznačují, že představená témata zaujala.

V úvodním materiálu představil starosta Miloš Růžička a místostarosta Jan Hrdlička současný 
stav příprav Metropolitního plánu hl. m. Prahy, různé projekty, které rozvoj Ďáblic ovlivňují i sou-
časný stav několika rozvojových ploch držených v soukromém vlastnictví.

K prezentaci dalších témat byli přizváni odborníci. Vzhledem k faktu, že jednání se zadava-
telem celé aktualizace koncepce odvodnění Ďáblic Pražskou vodohospodářskou společnos-
tí, a. s. (PVS), vedla od roku 2019 k paralelním, a poté i ke společným jednáním se zástupci 
Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou (RŘK), bylo logické a správné, že na besedě 
vystoupili všichni. 

Po úvodním seznámení s historií přístupu k řešení odvodnění Ďáblic v podání paní Ing. Ro-
sypalové (PVS) nám všem odborníci ze společnosti Aqua Procon, s. r. o., představili závěry 
studie „odpojení a převedení dešťových vod v povodí MČ Praha-Ďáblice“. Tyto byly následně 
doplněny zástupci RŘK o jejich pohled na navrhované řešení v návaznosti na plány rekonstrukce 
a oživení celého areálu statku, jednotlivých budov i okolních pozemků.

Záznam je pro veřejnost stále k dispozici na adrese bit.ly/beseda3011
Také k závěrům této části besedy se po dokončení a odevzdání studie na magistrát budeme 

v dalších číslech Zpravodaje vracet v detailním představení konečného návrhu a dalších 
kroků nutných pro realizaci jednotlivých částí plánu.

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva  
městské části
Vážení spoluobčané, srdečně 
vás zveme na 20. a 21. veřejné  
zasedání zastupitelstva měst-
ské části, která se uskuteční 
ve středu 15. prosince  
a případně i v pondělí  
20. prosince 2021  
od 17 hodin v sále  
Obecního domu Ďáblice,  
Osinalická 1104/13. 
Podklady jsou uveřejněny 
na webových stránkách dablice.cz –  
Samospráva – Zastupitelstvo MČ – 
Podklady k jednání, zápisy,  
záznamy a usnesení z jednání.
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Podobně jako v minulých letech probíhají 
od konce léta práce nad přípravou rozpočtu 
pro následující rok, a nejinak tomu bylo i v le-
tošním roce. 

Rozpočty jednotlivých městských částí 
Prahy mohou být schváleny až na základě 
platného, tedy schváleného rozpočtu hl. m. 
Prahy. V našem případě čekáme na potvrzení 
faktu, že z celkových plánovaných příjmů MČ 
Praha-Ďáblice ve výši 42,9 mil. Kč tvoří vlast-
ní dotace od magistrátu a státu 33,4 mil. 
Kč, tedy téměř 78%. V této chvíli věříme, že 
podobně jako v loňském roce se podaří Praze 
svůj rozpočet schválit 16.12.2021 a tím pá-
dem bychom mohli schvalovat rozpočet MČ 
v pondělí 20.12.2021 na zasedání ďáblické-
ho zastupitelstva, tedy ještě v letošním roce.  

Přesto jsme připraveni i na variantu, že 
bude možné náš rozpočet schválit až v roce 
2022. V tom případě svolám první jednání 
zastupitelstva roku 2022 ihned po schválení 
rozpočtu Prahy. Do té doby se bude řídit hos-
podaření MČ Praha-Ďáblice řidit pravidly tzv 
„rozpočtového provizoria“, které si schválíme 
(jako už několikrát v minulosti) na prosin-
covém jednání 15. 12. 2021.

Známé termíny pro jednání zastupitelstva 
tedy jsou:
15. 12. 2021 (provozní agenda  
městské části),
20. 12. 2021 (rozpočet 2022 a body  
vázané na schválení rozpočtu).

Všichni občané mají již nyní 
možnost seznámit se  
s návrhem rozpočtu pro rok 
2022 na úřední desce  
(v elektronické i papírové 
podobě).
Navrhované výdaje
Příprava výdajové části rozpočtu vycháze-
la zejména z plánovaných příjmů městské 
části. Pouze na významné investiční akce 
městské části, tj. rekonstrukci „starého“ 
obecního domu Ke Kinu a výstavbu bytové-
ho domu Akcíz II, je navrženo uvolnění části 
finanční rezervy. Výstavba sportovní haly je 
posunuta z důvodu odvolání několika ob-
čanů v sousedství proti vydanému stavební-
mu povolení.

Ve výdajové části rozpočtu jsou kromě 
standardních položek opakovaně posíleny 

kapitoly oprav infrastruktury a údržby zeleně. 
Z tohoto důvodu v rozpočtové rezervě při-
pravujeme prostředky na techniku a služby 
pro možnost kvalitnější a intenzivnější správy 
a údržby veřejných prostranství na našem 
katastru. Z rozsáhlejších oprav plánujeme 
opravy závad na komunikacích Kokořínská 
a Prácheňská.

Ostatní kapitoly rozpočtu zůstávají v po-
dobné výši jako v loňském roce i přes 
skutečnost, že letos nemohly být některé 
plánované akce z důvodu četných vládních 
omezení realizovány. Opět také chceme vy-
členit prostředky na drobné projekty v rámci 
participativního rozpočtu a tuto iniciativu bu-
deme vyhlašovat dříve. Věříme, že zkušenosti 
nabyté z letošního roku využijeme, tak aby 
bylo možné přistoupit k realizacím jednot-
livých vybraných návrhů již během léta.

Rozpočet jediné příspěvkové organiza-
ce, kterou městská část spravuje, tj. zá-
kladní a mateřské školy v Ďáblicích, zůstává 
v podobné výši jako v loňském roce.

Návrh rozpočtu byl v hrubé podobě připra-
ven vedoucí finančního oddělení Miroslavou 
Koubovou, několikrát byl projednán a poté 
schválen členy finančního výboru. Následně 
byl schválen Radou městské části a dopo-
ručen ke schválení našemu zastupitelstvu. 
Po schválení bude rozpočet podle zákona zve-
řejněn na úřední desce a na webových strán-
kách.

Co je milostivé léto?
Jedinečná příležitost, jak se zbavit některých 
exekucí. Stačí, když jednorázově zaplatíte  
původní dluh (jistinu) a správní poplatek 908 
korun.

Jak dlouho akce trvá?
Možnost ukončení exekucí splacením dlužné 
jistiny je časově omezená, začala 28. října 
2021 a končí 28. ledna 2022.

Kterých exekucí se milostivé léto týká?
Jde o exekuce, kde oprávněným, tedy věři-
telem, je tzv. veřejnoprávní subjekt a dluh 
je vymáhán soudním exekutorem (exekuce 
vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným 
podnikům).

Typické příklady exekucí jsou například 
exekuce na zdravotním pojištění, za nájemné 
u obecních či městských bytů, nezaplacené 
poplatky vůči obci (např. odvoz odpadu), 
pokuty za jízdu načerno v MHD, regulační 
poplatky u lékaře (v nemocnicích), dluhy 
na energiích u společností se státní účastí 
(např. ČEZ, Pražská energetika, Pražská ply-
nárenská), dluhy za koncesionářské poplatky 

(tzn. poplatek z přijímače – Česká televize, 
Český rozhlas) a další.

Na které exekuce se milostivé léto ne-
vztahuje?
Milostivé léto nelze použít v případech, kdy je 
oprávněným soukromý subjekt, tzn. bankovní 
i nebankovní půjčky, dluhy u telefonních ope-
rátorů nebo dluhy na nájmu, je-li majitelem 
nemovitosti soukromý subjekt. Dále, když 
původní dluh odkoupil soukromý subjekt, 
a také v situacích, kdy exekuci nevymáhá 
soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém 
a správním řízení (tzn. správní a daňové exe-
kuce).

Akce se také nevztahuje na peněžité tresty 
uložené za úmyslný trestný čin a dluhy vznik-
lé z odpovědnosti za úmyslně způsobenou 
škodu, dále dluhy vzniklé z odpovědnosti 
za škodu na zdraví a dluhy na výživném či 
na náhradním výživném. Dlužník nesmí být 
v insolvenci.

Co musíte udělat?
Požádat exekutora doporučeným dopisem 
o vyčíslení aktuální dlužné jistiny. Uvést, kam 

zaslat odpověď, a doplnit informaci, že se 
jedná o akci Milostivé léto (pokud znáte spi-
sovou značku své exekuce, doplňte ji do do-
pisu). Po obdržení odpovědi je třeba složit 
na účet exekutora nesplacenou jistinu, kterou 
vám exekutor sdělil, a 908 Kč na náklady exe-
kuce. U platby je nutné uvést správně všech-
ny náležitosti a variabilní symbol dle pokynů 
exekutora. Platba musí být připsána na účet 
exekutora nejpozději do 28. 1. 2022.

Exekutor je povinen po splacení dlužné jis-
tiny vydat rozhodnutí, kterým vás osvobodí 
od placení zbytku dluhu. Nic dalšího dělat 
nemusíte, ale doporučuje se po provedení 
platby kontaktovat exekutora pro ověření, že 
vše proběhlo v pořádku.

Pokud si nevíte rady, můžete se obrátit 
na naši sociální pracovnici Marianu Ka-
liankovou, která vám s tímto ráda pomůže 
(poskytnutí dalších potřebných informací, 
pomoc při sepsání dopisu exekutorovi, popř. 
zprostředkování odborné bezplatné pomoci). 
Úřední hodiny: pondělí 9–14 a středa 9–16 
a dále dle individuální domluvy. V případě 
potřeby můžete také kdykoliv využít kontakt 
pomocí telefonátu či e-mailu: 771 139 393, 
socialni@dablice.cz. -mk-

Příprava rozpočtu 2022
Miloš Růžička a Jan Hrdlička

Milostivé léto:  
zbavte se exekucí! 
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Studie Legionářů –  
první reakce
Jan Hrdlička

Děkuji všem, kteří neváhali napsat komentář 
či svůj pohled na dopravní situaci a zejména 
navrhované varianty k představené dopravní 
studii v ulici Legionářů a v okolních komunika-
cích ulic Chřibská, Mšenská a Lobečská.

Jak bylo možné očekávat, návrhy úprav 
jednosměrných provozů vzbudily naprosto 
rozporuplné ohlasy. A i proto věřím, že někte-
ré komentáře ještě dostaneme od těch, kteří 
se nestihli vyjádřit na: podatelna@dablice.cz 
nebo přímo na jan.hrdlicka@dablice.cz.

Nebylo překvapením, že z komentářů vy-
plývá, že si lidé chtějí chránit zejména svou 
část ulic! Jak jsem uvedl již v minulém čísle, 
každé opatření přinese nějaké omezení. Zají-
mavý byl ohlas přímo jednoho z obyvatel Legi-
onářů, kteří si pochvalovali stávající uzavírku 
ulice Kostelecká ve směru od Cínovecké, jež 
dočasně způsobila, že do ulice Legionářů vjíž-
dějí pouze ti, kteří v ní bydlí.

Připomínám, že ve studii bylo představeno 
pět variant. Obdrželi jsme i další, šestý návrh 
a jako variantu sedm je možno považovat 
návrh řešení „nedělejte nic“, který byl zaslán 
opakovaně. Nejvíce pozitivních hlasů je zatím 
pro scénáře „neměňte směry žádné z jedno-
směrek“ (varianta č. 7), varianta č. 5 a va-
rianta č. 2, možné jsou i jejich kombinace. 
Jak jsem uvedl dříve, počítáme s omezením 
rychlosti na 30 km/h v celé oblasti, s pro-
jektanty budeme řešit i možnost vyznačení  
„cyklopruhu“ v ulici Legionářů jako variantu 
pohybu cyklistů k hlavní ulici Ďáblická.

Představení finálního návrhu plánujeme 
přibližně v polovině ledna 2022.

S vypracovanou studií se můžete seznámit 
na stránkách dablice.cz/stavebni-akce.

Zpráva z protipovodňové  
prohlídky Mratínského potoka
Jan Hrdlička, foto autor

Ve čtvrtek 18. 11. 2021 proběhla plánovaná protipovodňová prohlídka toku Mratínského 
potoka. Pracovníky správce vodního toku Povodí Labe, a. s., jsme byli upozorněni, že po ce-
lém toku by se měl užívat název Mratínský potok (tak je uvedeno i ve vyhlášce č. 178/2021 
Sb. v přehledu „významných vodních toků“). S původním názvem této části potoka, Čer-
venomlýnský, se tedy budeme setkávat pouze v historických mapách a dokumentech.

Oproti loňskému roku jsme pozměnili pořadí úseků a trasu prodloužili až na hráz nádrže 
Ohrada, odkud potok vytéká. Prohlídky se kromě zástupců úřadu a městské části účastnili 
správce toku, zástupkyně magistrátu, soukromí majitelé pozemků koryta a břehů potoka 
včetně křižovníků, celkem cca 20 účastníků. Obyvatelé Blat byli pouze na té části prohlídky, 
která se týkala úseku vedoucího přes jejich nemovitosti. Děkujeme tímto všem jak za aktivní 
účast, tak i za zpřístupnění pozemků.

Nálezy budou shrnuty do podrobného zápisu, který bude vyvěšen na stránkách městské 
části. Považujeme však za nutné informovat o některých zjištěních a nálezech, které mohou 
být majiteli odstraněny okamžitě:
— Úsek cca 30 m koryta potoka navazující na multifunkční objekt pod Cínoveckou, zejména 

naplavené sedimenty a odpad, byl pracovníky Povodí Labe koncem léta vyčištěn a poté 
úřad MČ zajistil likvidaci odpadu (polystyren, dřevo apod.). Děkujeme i touto cestou!

— Vzhledem k probíhající výstavbě u přečerpávací stanice odpadních vod Chřibská je 
provizorně upraven průchod potoka pod mostem pro polní cestu a byla zřízena i provizorní 
stavební komunikace přes potok.

— Stále trvají závady (omezení koryta potoka) pod soutokem s pravostranným přítokem 
V topolech. Závady řeší s majiteli samostatně příslušný správní úřad v Praze 8.

— Bylo zjištěno několik „černých odběrů“ vody z potoka. Pracovníci správce toku, tj. Povodí 
Labe, upozornili, že o bezplatný odběr vody z potoka musí i soukromá osoba požádat. 
Jinak je to považováno za černý odběr a dotyčný může být pokutován.

— Majitelé nepovolených odběrů v jednom případě vybudovali poměrně vysokou hrázku 
na potoce. Budou vyzváni k jejímu odstranění (nebyli přítomni osobně), protože taková 
hráz brání odtoku vody a zhoršuje podmínky v záplavovém území nad hrází!

— Na mnoha místech podél toku byla zjištěna existence příčných překážek (plotů) v blíz-
kosti samotného koryta. Připomínáme všem majitelům, že v záplavovém území, zejmé-
na v tzv. zóně aktivního toku, podle Vodního zákona (§ 67, odst. 2 b a c): není dovo-
leno skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty a zřizovat oplocení, živé ploty 
a jiné podobné překážky! Čerstvě vytvořené překážky musejí být majiteli odstraněny 
a ti budou vyzýváni individuálně. Při této příležitosti bylo potvrzeno, že má být v brzké 
době schválena přepočítaná plocha záplavového území včetně aktivní zóny toku. Všem 
majitelům pozemků bude změna oznámena. V této chvíli jsou stále platné údaje v ma-
povém podkladě na stránkách městské části.

Podrobnější informace včetně zápisu z prohlídky a fotodokumentace očekávejte na 
webových stránkách kolem poloviny ledna 2022.

Návrh č.2 a č.5 – řešení jednosměrných ulic

Provizorní propustek pod polní cestou (Chřibská).
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MČ Praha-Ďáblice  
přijme
– technické pracovníky  

pro údržbu veřejného  
prostranství a mobiliáře

– pracovníka na roznos  
Ďáblického zpravodaje.

Podrobné informace včetně 
náplně práce naleznete na 
dablice.cz/zprava- 
uradu/23872-volna-mista

Konsorcium Pražské odpady 2016–2025, 
které tvoří Pražské služby, a. s., a AVE Praž-
ské komunální služby, a. s., zajistí během 
vánočních svátků svoz směsného a tříděného 
odpadu na území metropole. Program svozu 
je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění 
nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

V termínu od 24. do 31. 12. 2021 budou 
zajištěny standardní pracovní směny a svoz 
směsného odpadu bude probíhat dle pří-
slušných svozových plánů, tedy jako v běžných 
dnech. Díky větší zátěži na separačních 
místech provádíme svozy tříděných složek od-
padu v posíleném režimu. U tříděného odpadu 
budou v kritických oblastech posíleny svozy 
v období 23.–31. 12. 2021, jinak bude vše 
probíhat dle příslušných svozových plánů.

Svoz směsného odpadu
23.–31. 12. 2021 standardní svoz 
v pravidelných svozových dnech
1. 1. 2022 svoz až na výjimky neprobíhá, ná-
hradní svoz proběhne v následujících dnech
2.–6. 1. 2022 bude probíhat standardní 
svoz s případným časovým posunem  
(max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu
23.–31. 12. 2021 standardní svoz 
v pravidelných svozových dnech, v kritických 
oblastech budou posíleny svozy ostatních 
složek tříděného odpadu
1. 1. 2022 svoz až na výjimky neprobíhá, ná-
hradní svoz proběhne v následujících dnech
2.–6. 1. 2022 bude probíhat standardní 
svoz s případným časovým posunem 
(max. 1 den)

Otevírací doba  
na sběrných dvorech
23. 12. – standardně otevřeno do 17 h.
24.–26. 12. – zavřeno
31. 12. – zkrácená otevírací doba do 15 h.
1. 1. 2022 – zavřeno

Vánoční stromky  
do popelnice nepatří
V případě, že máte veřejně přístupnou po-
pelnici nebo kontejner na směsný odpad, lze 
stromky volně odložit vedle nich, v ostatních 
případech (činžovní a rodinná zástavba nebo 
nádoby v kleci) prosíme o odložení vánočních 
stromků k nejbližším kontejnerům na tří-
děný odpad. Vyhozené vánoční stromky roz-
hodně nepatří do nádob na směsný odpad, 
protože výrazně snižují jejich kapacitu. Lidé by 
měli stromky vyhazovat nejlépe den před od-
vozem komunálního odpadu, aby nedocháze-

lo k jejich hromadění v ulicích po zbytečně 
dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komu-
nální odpad nakládány v běžných svozových 
dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý 
leden a únor.

Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud 
už stromek dosloužil, rozhodně nepatří 
do kontejneru na tříděný či směsný odpad, 
ale do sběrného dvora.

Sběrné nádoby použitých 
jedlých olejů
jsou na čtyřech stanovištích tříděného odpa-
du – Kostelecká, Květnová u zastávky MHD, 
Statková a Na Blatech. Do nádoby patří pou-
ze takzvaný kuchyňský olej, nikoliv například 
vyjeté oleje z automobilů či hydraulických 
zařízení! -OVS-

Svoz odpadu během vánočních 
a novoročních svátků
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81. jednání 1. 11. 2021
Rada MČ po projednání souhlasila:
— se zrušením výběrového řízení na zakázku 

Výměna balkonových dveří, BD Ďáblická 
161/8;

— se zajištěním akce Ďáblický advent v roz-
sahu uvedeném v předložené kalkulaci;

— s uzavřením dohody o poskytnutí příspěvku 
na vybudování opatření k hospodaření 
s dešťovou vodou a s poskytnutím 
finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč 
pro P. M.;

— s prohlášením vlastníka o změně druhu 
pozemku parc. č. 1253/1, k. ú. Ďáblice, 
ve kterém MČ prohlašuje, že změna druhu 
pozemku z orné půdy na trvalý travní 
porost již byla v terénu provedena;

— s navrženými omezujícími podmínkami 
MČ Praha-Ďáblice v záplavovém území 
Mratínského potoka v k. ú. Ďáblice;

— s objednáním montáže a demontáže 
vánočních dekorací v MČ Praha-Ďáblice 
od společnosti DECOLED, s. r. o.;

— s uzavřením dodatku č. 9 ke smlouvě 
uzavřené mezi MČ Praha-Ďáblice a obcí 
Hovorčovice o spolupráci při zabezpe-
čování požární ochrany;

— s přijetím účelově určeného finančního 
daru pro ZŠ a MŠ od společnosti  
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci 
jejího charitativního projektu „OBĚDY 
PRO DĚTI“, k uhrazení stravného ve školní 
jídelně pro jednoho žáka ve školním roce 
2021/2022, a to v období od 1. 1.  
do 30. 6. 2022.

Rada MČ po projednání schválila:
— cenovou nabídku společnosti GEMOS 

DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a. s., na nákup dvou 

zařízení na měření rychlosti se zobrazením 
registrační značky;

— společnost Kateřina Teplá jako dodavatele 
předmětu zakázky Výsadba stromů 2021 
(Návrh posílení vegetace v Ďáblicích) –  
bez lokalit 8 a 9 (aleje);

— účast Miloše Růžičky a Jana Hrdličky 
na výjezdním zasedání Svazu městských 
částí hl. m. Prahy 18.–19. 11. 2021, které 
nahrazuje zasedání na MHMP.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— petici Za projednání odhlučnění, odvodně-

ní a severního obchvatu Ďáblic na zase-
dání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice.

Radní MČ informovali o:
— aktuálním stavu přípravy besedy 30. 11. 

2021 a potvrzených hostech;
— možných termínech zasedání ZMČ;
— přípravě odměn – občané/členové komisí;
— proběhlém jednání se starostou Březiněvsi;
— Diakonii v Ďáblicích, která nemá již další 

volné kapacity pro ďáblické občany;
— finalizaci listopadového čísla Ďáblického 

zpravodaje;
— obdrženém projektu cyklostezky vypra-

covaného MČ Praha-Čakovice;
— přemostění Cínovecké směr ulice Na Pra-

menech.

82. jednání 15. 11. 2021
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s uzavřením dodatku č. 4, jehož předmětem 

je prodloužení nájemní smlouvy s paní A. V.;
— s ukončením smlouvy o pronájmu plochy 

pro velkoplošnou venkovní reklamu se 
společností Czech Outdoor, s. r. o.;

— s uzavřením plné moci k přístupu i informa-
cím o spotřebě energií a medií a k informa-
cím o budovách, o kterou požádal MHMP.

Rada MČ po projednání schválila:
— příkaz starosty a plán inventur na rok 2021 

a návrh na jmenování inventarizačních 
komisí;

— cenovou nabídku společnosti Bonsoft, 
s. r. o., na zajištění přistavení kontejnerů 
BIO VOK pro rok 2022;

— nákup vybavení/oděvu pro člena SDH 
(určeného pouze na hasičské soutěže);

— rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu MČ 
na rok 2021.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— žádost spolku Senioři ČR, z. s., základní 

organizace Praha-Ďáblice, o bezplatnou 
výpůjčku sálu.

Radní MČ informovali o:
— jednání finančního výboru 23. 11. –  

investice na rok 2022;
— objednaném měření hluku Cínovecká 

a Ďáblická ve dnech 9.–12. 11. – 
předběžné výsledky by měly být  
k dispozici do konce listopadu, zpráva 
do 20. 12. 2021;

— cestách ke hvězdárně – odbor ŽP Praha 
8 požaduje zpracování dokumentace pro 
stavební řízení na úpravu hliněných pěšin; 
do 15. 12. by měl inženýring REINVEST, 
spol. s r. o., připravit plán dalších kroků; 
na odboru ŽP MHMP je stále žádost 
na prodloužení cyklostezky;

— přípravě prezentace – dopravní stavby, 
hluk, odvodnění – na besedu  
30. 11. 2021;

— žádosti Československé církve husitské 
o částku 3 000 Kč na výrobu betlému.

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

O čem jednala rada městské části

Ďáblická  
základní škola
hledá do svého týmu provozní 
pracovníky na recepce a úklid

Na částečné i celé úvazky  
v ranních i odpoledních  
hodinách.

Nabízíme benefity  
např. čerpání FKSP,  
zvýhodněné obědy,  
5 týdnů dovolené  
a příjemný pracovní kolektiv

Zájemci volejte  
na tel. č. 601 214 827

Nová vlna energie zdravotníkům na Bulovce
Každý, kdo chce nyní konkrétním způsobem vyjádřit solidaritu zdravotníkům, má možnost 
zúčastnit se v pořadí druhé sbírky dárkových balíčků na podporu obětavým zaměstnancům 
Nemocnice na Bulovce, kterou pořádá Komunitní centrum Vlna ve spolupráci s naší měst-
skou částí.
Co do balíčku?
Z hygienických důvodů potraviny pouze balené, například: müsli tyčinky, oplatky, sušenky, 
čokoláda, káva, čaj, džus, proteinové tyčinky, oříšky, sušené ovoce, energetické nápoje, tuby 
s energetickými gely, kávové shoty, ginger shoty, ale i krémy na suché ruce a cokoli, co udělá 
radost a bude k užitku. Přibalit můžete i osobní pozdravení nebo obrázek od vašich dětí.
Kdy a kam balíček doručit?
Od 14. 12. 2021 do 11. 1. 2022.
Do Komunitního centra Vlna, Osinalická 1069/26, v otevírací době.
Do Obecní knihovny, Osinalická 910/30, v otevírací době: út a čt 13–18 h, pá 8–13 h.
Mnohokrát děkujeme za vaši spolupráci! Pokud máte jakékoliv dotazy,  
neváhejte se obrátit na Michaelu Ničovou z KC Vlna, tel. 775 990 150,  
e-mail: vlnadablice@gmail.com
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Svatomartinský  
lampionový průvod
Michaela Ničová za tým KC Vlna, foto Pavel Veselý

Svatomartinské oslavy mají v Ďáblicích již několikaletou tradici. 
Každoročně zveme děti a celé rodiny do průvodu, který symbolizuje 
světlo, naději i sounáležitost spojené právě s odkazem svatého 
Martina.

Na letošní průvod jsme se chtěli důkladně připravit předem, 
a proto jsme pozvali všechny děti (a samozřejmě další rodinné 
příslušníky) na svatomartinskou dílnu, ve které jsme pod vedením  
Barbory Sládkové vyráběli z papíru kašírované lucerničky.

Dílna i průvod vedený Martinem na bílém koni vzbudily nemalý 
zájem účastníků. Po „světýlkovém“ okruhu Ďáblicemi jsme ještě 
ve Vlně otevřeli tradičně první letošní vína a ochutnali husí spe-
ciality. Je zkrátka vidět, že svátky a tradice mají v Ďáblicích své 
pevné místo. A to nás velmi těší.

Přejeme všem hlavně dostatek světla na cestu náročným obdo-
bím a těšíme se zase brzy na setkání.

Tradičně  
netradiční advent
Barbora a Jan Sládkovi, foto Pavel Veselý

I přes covidová omezení jsme se již potřetí sešli při rozsvícení ďáblické-
ho vánočního totemu. Kromě zrušení původně plánovaného trhu nám 
covid zavařil i při realizaci. Několik z nás v průběhu příprav onemocnělo, 
takže část prací se musela řešit distančně a některé výrobní kroky jsme 
si v Ďáblicích házeli jako horký brambor doslova přes plot! Letošním 
návrhem byla sestava čtyř adventních věnců z pravého jehličí pově-
šených na totemu do tvaru homole. Obrovská poklona patří akční partě 
Šikovných rukou, která se postarala o krejčovskou část realizace. Tahle 
parta se práce neleká a vždy se ochotně zapojí a pomůže. Dámy si práci 
rychle rozdělily, přišly s pár nápady a díky svým zkušenostem jim šlo dílo 
rychle od ruky. Část práce realizovaly na svých pravidelných setkáních, 
část si nosily i domů. Můj největší dík patří zejména paní Tůmové a paní 
Koubkové, které na svých bedrech nesly největší část příprav.

Druhá etapa realizace byla výroba věnců. Ty jsou letos z živého jehli-
čí a jako zdroj nám posloužily nedávné polomy a kácení na soukromé 
zahradě ve Kbelích. Za obstarání materiálu na věnce patří veliký dík 
Zdeňku Macháňovi a manželům Lukáczovým. Jimi svezený materi-
ál zpracovala během jednoho dne další parta do krásně úhledných 
věnců. Poděkovat bych zde chtěla hlavně Lucce Sandrové a paní 
Šmídové. Škoda, že nám počasí ten den víc nepřálo. Dovedu si před-
stavit, že ve větší partě by z toho mohla být milá společenská udá-
lost. Posledním krokem byla kompletace. Celý páteční den jsme poté 
strávili u totemu s vysokozdvižnou plošinou a velice milou obsluhou ze 
společnosti Fix-up, kterým také patří nemalý dík. Za malinko vlezlé asi-
stence pršo-sněžení a naopak pod velmi milým a zejména vtipným do-
hledem dětí ze školky se totem pomalu začal převlékat do vánočního. 
Škoda, že jsme si vtipy našich milých školkáčků užívali jen já a Míša. 
Mému muži Honzovi a obsluze plošiny bylo v tu dobu docela horko.  
Zejména při navlékání věnců na sloup, za což byli školkou pasováni 
na PATA a MATA roku! 

Autorky letošního stromu

...doprovodit sv. Martina

a v sobotu s nimi v průvodu... 

V pátek vyrobit lucerničky...

Ozdoby z loňského stromu v chodbě radnice
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Mikuláš
se svou družinou opět poctil svou návštěvou ďáblické děti. Odmě-
nou za to, že byly hodné a zazpívaly či zarecitovaly, jim byl tajemný 
balíček.

Atmosféru druhé adventní neděle zachytil Pavel Veselý.

Následující sobotu jsme strávili zdobením chodby. Na ulici jste se nás 
často ptali, zda letos použijeme háčkované ozdoby, které vytvořily Ši-
kovné ruce pro loňský advent. Snažili jsme se tvářit tajemně, ale plán byl 
takový, že s nimi vyzdobíme chodbu u radnice, tak abyste si jejich nád-
heru mohli užít tentokrát zblízka, a také jsme chtěli vytvořit kouzelnou 
atmosféru v okolí betléma. Kromě háčkovaného nebíčka zdobí chod-
bu ještě výstava prací našich školáků a školkáčků (přístupná bude do  
9. 1. 2022). Během instalací v chodbě bylo zábavné pozorovat, jakou 
pozornost adventní totem budí. Kolem projíždějící auta zpomalovala, 
pár jich i zastavilo a cestující se utíkali k totemu vyfotit podobně jako 
řada kolemjdoucích. Obrovský dík za pomoc s výzdobu chodby patří 
i Anně Prokešové a Norbertu Rybářovi. Závěrem jsem si nechala podě-
kování největší, a to Míše Ničové, která se aktivně účastnila úplně všech 
výrobních kroků a fantasticky se postarala o veškerou organizaci. Míšo, 
bez tebe by to nešlo! Jsme rádi, že takovou dobrou duši máme!

Odměnou za tuto práci nám byl nedělní podvečer. U radnice se před 
pátou hodinou sešlo podle fotografií cca 300 malých i velkých milých 
lidí, ze kterých sálala dobrá pohoda a energie. Po krátkém proslovu pana 
starosty a patera Tomáše nastal TEN okamžik a za hudebního doprovodu 
z filmu Láska nebeská se náš ďáblický strom nestrom poprvé rozsvítil. Ze 
srdečných reakcí přihlížejících soudím, že se projekt vydařil a pro mnohé 
z nás byl jedním z prvních ohlášení, že se blíží šťastné a veselé... 

Prohlídka betlému

Děti trpělivě očekávají...

...Mikuláše...

Prodej rukodělných výrobků

Už zase svítí...

...i s andělem

Společné foto na závěr 
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Čtyřletí senioři
Jana Ouředníčková, foto Blanka Šťastná

První listopadový pátek přivítala v sále Obecního domu Ďáblice 
členy ďáblického klubu seniorů sváteční atmosféra. Čtvrté výročí 
od založení naší organizace Senioři ČR bylo dobrým důvodem pro 
důstojnou oslavu i výzvou, aby se tento den zapsal mezi ty, na které 
budeme dlouho a rádi vzpomínat. Pozvání přijali starosta a místosta-
rosta naší obce a všechny nás překvapili nádherným dárkem, 
ovocnou kyticí s nápisem Našim seniorům. U této voňavé „celebri-
ty“ se vytvořil zástup nadšených 
obdivovatelek a snad všichni 
jsme si malé umělecké dílo vyfo-
tili na památku. Byla nejen krás-
ná, ale i moc dobrá, jak jsme se 
o chvíli později osobně přesvědči-
li, nezbyl z ní ani lísteček. 

Pan Hrdlička přinesl vynikající 
vlastnoručně upečený třešňový 
koláč, k chuti přišlo i další ob-
čerstvení, které jsme společně 
připravili, a do posledního kous-
ku se snědly i čtyři narozeninové 
dorty. Hudební vystoupení Vladi-
míra Pecháčka, bývalého člena 
kapely Šlapeto, potěšilo všechny, 
kteří si rádi zazpívají staropražské písničky, a zpěvem jsme do-
provodili i Jarmilku Myslivcovou při hře na harmoniku. Odpoledne 
uteklo všem jako voda a jen neradi jsme se loučili. A ještě pár slov 
na závěr. Jsme spolu už čtyři roky a je to čím dál lepší. Stali se z nás 
opravdoví přátelé. Na činnosti klubu se podílí mnoho členů a všem 
patří velké poděkování. A to patří i vedení MČ Ďáblice, které nás 
podporuje nejen finančně, ale i osobně, např. účastí na našich ak-
cích. Přeji našemu klubu všechno nejlepší do dalších let.

Narozeniny Deváté
Jana Ouředníčková, foto Blanka Šťastná

Dlouho očekávaná beseda s herečkou a spisovatelkou Ivankou  
Devátou a harmonikářem Liborem Šimůnkem se v pátek 26. 11. usku-
tečnila navzdory tomu, že díky vyhlášení nouzového stavu pouhý jeden 
den před termínem setkání se mnoho občanů rozhodlo raději zůstat 
doma v bezpečí. I tak se ve společenském sále Obecního domu sešlo 
v odpoledních hodinách několik desítek Ivančiných fanynek a fanouš-
ků. Tato stále velmi vitální dáma nás téměř hodinu a půl bavila vese-
lými historkami ze svého života, dobu odpočinku vyplnil harmonikář 
písněmi oblíbenými starší generací. 

Jeho poslední píseň byla znamením pro to, abychom připravili pro 
Ivanku narozeninové překvapení. A pak už jsme stoupali na pódium 
a nevěřícně hledící oslavenkyni předali dvě nádherné kytice. Jednu 
od Klubu seniorů, druhou předal za MČ Ďáblice místostarosta Jan 
Hrdlička. Následoval narozeninový dort, šampaňské na přípitek 
a krásný dárek v podobě vánočního stromečku, který uvnitř ukrýval 
její oblíbené červené víno. K našemu přání se přidali i její slavní ko-
legové a kolegyně. Předtočené gratulace přivezli manželé Stebilovi, 
majitelé agentury zastupující umělce, a tak jsme si mohli poslechnout 
např. známého moderátora Aleše Cibulku, naživo z telefonu zpěváka 
Pepíčka Zímu, který si připomněl svá vystoupení v Ďáblicích a všech-
ny přítomné pozdravil, nebo spisovatelku Marii Formáčkovou, blízkou 
spolupracovnici a přítelkyni paní Deváté. 

Následovala autogramiáda, focení a společná oslava jejích 86. naro-
zenin. Každý návštěvník si mohl podle chuti naložit pohoštění ze senior-
kami připraveného bufetu, dát si víno a kávu ve vestibulu před sálem 
a popovídat si s přáteli před odchodem domů. Na konec patří vždy po-
děkování. Děvčatům z klubu za vynikající domácí pochoutky, vedení MČ 
Ďáblice za finanční spoluúčast na celé akci, Nadaci Charta 77 za da-
rované vystoupení a všem, kteří byli v sále, za nádhernou atmosféru.

Zrušení vánočního setkání
Velice nás mrzí, že z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické  
situace jsme nuceny zrušit vánoční setkání seniorů a zdravotně han-
dicapovaných občanů, které se mělo konat v pátek 10. prosince. 
Zdravotní riziko spojené s pořádáním takovéto akce je pro nás příliš 
vysoké. Nechceme ohrozit vaše životy případnou nákazou a chceme 
se také chovat zodpovědně vůči našemu zdravotnictví.

Protože tedy nebudeme mít možnost setkat se s vámi všemi 
osobně, chtěly bychom vám alespoň touto cestou popřát klidné prožití  
vánočních svátků a jen to nejlepší v novém roce.

Děkujeme vám za pochopení a těšíme se na další společná set-
kávání v příštím roce.

Členky sociální komise

Čtyři dorty k zakousnutí...

...zpěv s harmonikou...

Sdílení dojmů po představení

...i povídání se starostou
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Větry už dovanuly a odvanuly poslední ba-
revné dny tohoto roku. Nebe zšedivělo a ďáb-
lické ulice i plácky naplnilo tajemné, typicky 
listopadové ovzduší. V listopadu si připomí-
náme dva významné přelomy moderní his-
torie českých zemí, tedy události listopadu 
1939 a rovněž převratné dění roku 1989. 
Žádnou z těchto událostí jsem nezažil, nicmé-
ně v rámci svého dějinného povědomí jsem 
si vytvořil jakousi představu obou těchto lis-
topadů (schválně – porovnejte je s vlastními 
představami či zážitky a zkušenostmi):

1939 / Poslední silný a otevřený vzdor 
proti německým okupantům, mládež se staví 
na odpor proti nacismu ve jménu masary-
kovských hodnot, tehdy již zmírajících a po-
šlapaných. Popravou studentských vůdců 
a uvězněním stovek protestujících studentů 
začíná doba temna, jež posléze vyvrcholí 
perzekucí českých občanů, zabíjením během 
heydrichiády a umučením většiny českých 
Židů a Romů. Symbolem listopadu 1939 se 
stal Jan Opletal.

1989 / Po čtyřiceti letech diktatury KSČ, 
kdy se již východní blok postupně hroutí, 
přichází konečně dostatečně silné hnutí, jež 
vyjedná smírný přechod směrem k demokra-
tickému zřízení. Symbolem listopadu 1989 se 
stal Václav Havel.

Co mají v mých představách oba listopady 
společného? Události obou listopadů byly 
studentským hnutím, vzpourou především 
mladých, odhodlaných a ještě nezkažených 
lidí, kteří chtěli žít v míru a podle mravních 
ideálů. Obě generace se postavily, každá 
po svém a v rámci okolností, zlu, nesprave-
dlnosti a útlaku. Propříště to bude na vás, 
milé žákyně a milí žáci.

Dne 16. listopadu dopoledne se usku-
tečnilo tradiční setkání u lípy před naší školou 
u příležitosti nadcházejícího Dne boje za svo-
bodu a demokracii, jenž je zároveň Dnem 
studentstva. Vlajkonoši z řad deváťáků při-
nesli vlajku republiky a také naši novou školní 
vlajku. Zazněla státní hymna, ale tentokrát 
nikoli v oficiální instrumentální podobě, ný-
brž v podání umělců Karla Kryla a Karla Got-
ta, tak jak ji společně zapěli v prosinci 1989 
na demonstraci. Zapálili jsme na pamětnou 
tři svíce v barvách trikolory (bílá, červená, 
modrá). Pan učitel Martin Kux představil naši 
novou školní znělku, kterou sám zkompo-
noval. To všechno je spousta symbolů.

Ano, symboly vypadají hezky, případně 
hezky znějí. A také se dobře pamatují. Máme 
tendenci se k nim vztahovat (vzpomeňte 
na vánoční stromeček a na další zvyky, oby-
čeje). Ale musíme si dát velký pozor, aby se 
z nich nestaly pouhé vyprázdněné modly, 
pouhá pozlátka, pod nimiž je jen prázdno-
ta a faleš! Symboly mají svůj smysl a dobře 
plní svoji funkci pouze tehdy, když odkazují 
k důležitým dějinným událostem a ušlech-
tilým myšlenkám a když nás vedou k tomu, 
abychom se neustále učili z chyb (vlastních 

i cizích) a zlepšovali se ve všem, co děláme. 
Symboly jsou nám pomůckou, abychom ne-
zapomněli svoji minulost, smysl svojí přítom-
nosti a naše budoucí směřování. 

A proto se slova chopil deváťák Daniel 
Krauz, jenž si pro nás připravil referát o dě-
jinných událostech obou listopadů. Musím 
říct, že si Daniel zjistil spoustu informací 
a všechny nám je postupně srozumitelně vy-
světlil. Důkladně poučeni a povzneseni jsme 
se odebrali zpátky do tříd, kde jsme usedli 
ke svým úlohám. 

Každopádně jsme si ale z předsvátečního 
shromáždění všichni něco odnesli – dojem, 
myšlenku, dějinnou vědomost a snad i od-
hodlání k tomu, abychom žili nadále v míru 
a svobodně. A děti, nezapomeňte, že s mírou 
vaší svobody roste úměrně míra vaší zodpo-
vědnosti! ;-)

Žáci si připomněli dějinné  
události „obou LISTOPADů“
Mates Friedman

And how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, and how many deaths will it take ’til he knows
That too many people have died?

The answer, my friend, is blowin’ in the wind
The answer is blowin’ in the wind. 
z písně Boba Dylana
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Zprávy z SK Ďáblice
Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice

Hodnocení sezony – muži A
Při pohledu na tabulku můžeme být spokojeni. Malým mráčkem, kte-
rý výsledek trochu kazí, je to, že jsme prohráli derby s Dolními Chabry 
i s Březiněvsí. Co nám je platné to, že jsme v obou zápasech byli lepším 
týmem, ale takový je fotbal. Na jaře bychom měli hrát oba zápasy 
na domácím hřišti, a tak se snad sportovní štěstí otočí na naši stranu.

Družstvo Body
  1 FC TEMPO PRAHA „A“ 43
  2 TJ Spoje Praha 41
  3 SK Čechie Uhříněves 38
  4 SK Dolní Chabry 31
  5 SK Ďáblice 26
  6 FC Háje Jižní Město 26
  7 SK Union Vršovice 22
  8 Sokol Dolní Počernice 22
  9 TJ PRAGA 22
10 SK Slovan Kunratice 22
11 TJ Březiněves 20
12 SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY 18
13 SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE 16
14 TJ Sokol Troja 15
15 TJ Kyje Praha 14 7
16 Spartak Hrdlořezy 4

Hodnocení sezony – muži B
Se šestým místem naprostá spokojenost. Po letech, kdy se náš tým 
juniorky trápil v dolní části tabulky, konečně hezké umístění. A to vše 
za situace, kdy se Muži B stávají juniorkou, ve které většinu týmu tvoří 
mladí hráči, bývalí dorostenci.

Družstvo Body
  1 FK Čechie Dubeč 46
  2 FK Union Strašnice 40
  3 Spartak Kbely 35
  4 PARTISAN PRAGUE F.C. 27
  5 FK Klánovice 26
  6 SK Ďáblice „B“ 23
  7 ČAFC Praha „B“ 22
  8 FK Újezd nad Lesy „B“ 22
  9 SK Újezd Praha 4 „B“ 21
10 Jižní Město Chodov – FK 18
11 SK Junior Praha 1960 18
12 Sokol Kolovraty „B“ 16
13 TJ Kyje Praha 14 „B“ 16
14 FC Háje Jižní Město „B“ 14
15 SK Hostivař „B“ 11
16 SK Třeboradice „B“ 11

Hodnocení mládežnických týmů
Kromě staršího dorostu, kde se klukům nedaří a kde jsme museli 
přistoupit i k výměně trenérů, jsou mládežnické týmy v horních pat-
rech tabulky. Asi nejlepšího umístění dosáhl tým starší přípravky 
ročník 2011 trenérů Ondřeje Mošničky, Tomáše Smetany a Martina 
Malíka, který je po podzimní části sezony na prvním místě v tabulce. 
Gratulujeme!

Projekt, který získal v rámci participativního rozpočtu  
nejvíce hlasů, je již hotový! 
Zrcadlově umístěná druhá vstupní branka na minihřiště u Vlny je již 
hotová. Děkuji všem, kteří projekt v rámci hlasování podpořili, a taky 
panu Jechovi za realizaci. Druhým vchodem/výstupem se omezí po-
škozování síťového oplocení. Průchod brankou bude pro děti a mládež 
snad komfortnější než podlézat sítě a tím je poškozovat.

SK Ďáblice pomáhala při údržbě zeleně 
SK Ďáblice se dle dohody s MČ snažila pomoct, a to ve dvou oblastech. 
Sekání louky, kde se konají čarodějnice, a zastřihávání živých plotů 
nad rámec standardní údržby u výjezdů z vedlejších silnic na hlavní, 
tak aby tyto výjezdy byly bezpečnější.

Centrum Ďáblice – sokolovna
Hrajte s námi… Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy. Tréninky: přípravka čtvrtek 15.00–16.00, ostatní pondělí, středa a čtvrtek 16–17.30 
hodin. Volné hraní pro veřejnost: pondělí, středa, čtvrtek 17–20, neděle 14–20.
Pořádané akce pro veřejnost:
každou neděli od 14.15 Grand Prix CST Ďáblice (turnaj dvouher ve stolním tenise pro veřejnost a rekreační hráče)
4. 12. od 9 hod. Dvojboj ve stolním tenise a šachu
15. 12. od 18 hod. Vánoční turnaj čtyřher
18. 12. Vánoční turnaj mládeže
22. 12. od 18 hod. Vánoční Davis Cup
Podrobnosti naleznete na centrumstolnihotenisu.cz či na telefonu 603 451 965.

zp12_21.indd   13 07.12.21   8:01



Pozvání | Ďáblický zpravodaj

14 | 

zp12_21.indd   14 07.12.21   8:01



| 15

Pozváníprosinec 2021 |  

Hvězdárna Ďáblice 
Pod Hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, 
tel.: 283 910 644
e-mail: dablice@planetum.cz
planetum.cz/hvezdarna-dablice/

Program na prosinec 2021
OTEVÍRACÍ DOBA /  
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
středa a pátek 17–20; sobota a neděle 
10–12, 13–16, 17–20. 24. a 31. 12. 
zavřeno. 27.–30. 12. otevřeno  
13–16, 17–20 hodin.

PŘEDNÁŠKY astronomické, 
přírodovědné a cestopisné  
ve středu od 18 hodin:
15. 12. Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.:  
Hledání mimozemšťanů

POŘADY (komponované večery s pozo-
rováním oblohy) ve středu od 18 hodin:
1., 8., 22. a 29. 12. Hvězdárna,  
dalekohledy, pozorování.
V pátek od 18 hodin:  
Co se děje na obloze?

POHÁDKY pro nejmenší (od tří let)   
Každou sobotu v 10.15 a 15.15 hodin – 
O lovci Orionovi a býku Zlobíkovi.  
Každou neděli v 10.15 a 15.15 hodin – 
Cesta za kometou.

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. Aktuální podmínky vstupu na akce sledujte  
na covid.gov.cz/situace/kultura

sobota 11. prosince od 16 hodin Jiřinčina vánočka (Divadýlko z pytlíčku) – KC Vlna
sobota 18. prosince od 18 hodin Vánoční příběh (Divadlo Víti Marčíka) –  
   sál Obecního domu Ďáblice
sobota 18. prosince od 20 hodin Vánoční karaoke – KC Vlna
pátek 21. ledna 2022 od 19 hodin Abba World Revival – sál Obecního domu Ďáblice  
   (vstupné 150 Kč / 100 Kč, rezervace vstupenek  
   v KC Vlna)
Změna programu vyhrazena.

Bohoslužby Vánoce 2021
Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava
 18. 12. 7.00 roráty – po skončení agapé
 24. 12. 24.00 Půlnoční mše svatá, betlémské světlo
 25. 12. 10.30 Mše svatá, betlémské světlo
              14.00–16.00 prohlídka betléma
 26. 12. 10.30 Mše svatá
 1. 1. 2022 10.30 Mše svatá
 2. 1. 2022 10.30 Mše svatá
kapledablice.cz

Sbor Církve československé husitské
 25. 12. 9.00 Hod Boží vánoční
 26. 12. 9.00 Památka prvomučedníka Štěpána
 31. 12. 17.00 Díkůvzdání za Boží ochranu a vedení (pobožnost)
 1. 1. 2022 9.00 Nový rok
cirkev-husitska-dablice.webnode.cz/

Sbor Církve československé husitské v Tuchoměřicích hledá hudebníka 
(nemusí být profesionál) pro příležitostný doprovod bohoslužeb nebo hudební vstup  
při bohoslužbách. K dispozici je harmonium, ale je vítán jakýkoliv jiný nástroj.  
V případě zájmu volejte prosím tel. 608 434 442.

– inzerce –

K přání příjemného prožití vánočních svátků  
a mnoha úspěchů v novém roce 2022 připojuji jménem svým 
i svých spolupracovníků poděkování za vaši důvěru  
a trpělivost se složitostmi ďáblické samosprávy. 

I v nadcházejícím roce budeme usilovat  
o krásné, zdravé a harmonické Ďáblice.

Martin Tumpach, zastupitel 
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2022
RADOSTNÝCH CHVILRADOSTNÝCH CHVIL
Přejeme Vám krásné Vánoce 
a šťastnou cestu s čistou stopou.

– inzerce –
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