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Metropolitní plán
Nový územní plán Prahy – bude nám dobrým
pomocníkem, nebo špatným pánem? O tom
se bude rozhodovat v příštích měsících le
tošního a příštího roku. Co tedy čeká nás 
a naše děti v blízké i vzdálenější bu
doucnosti?

Jedna důležitá etapa končí
Uzavírá se velmi důležitá, deset let trvající 
etapa ochrany zájmů všech ďáblických ob-
čanů. Končí příprava veškeré mapové a tex-
tové dokumentace k novému územnímu plánu 
hlavního města Prahy. Nechce se mi ani  
věřit, ale územní plán a všechna rozvojová 
i ochranná rozhodnutí jsou běh na hodně 
dlouhou trať: naše vize dalšího rozvoje Ďáblic 
a korekce nevhodných představ některých zá-
jmových skupin a vlastníků jsme představili již 
v letech 2010 (po diskusi z let 2006–2010) 
a pak v roce 2013! V roce 2018 jsme je sice 
ještě upravili dle nových požadavků Prahy 
a doplnili o několik nových podnětů občanů, 
ale v zásadě lze říci, že to, co vzniklo před cca 
12 lety, se začne do reality propisovat až nyní, 
v letech 2022 a 2023 – tedy až po volbách. 
A navíc ne po 12 letech čekání, ale soustavné 
práce, studia a obhajoby našich zájmů. 
Doufám, že v živé paměti ještě máme třeba 
skládku.

Začíná ještě důležitější etapa 
Končí starý územní plán a jeho neustálé změny 
a začíná etapa nová, pro nás ještě důležitější. 
Teď bude potřeba dvou věcí: musíme zajistit, 
aby Ďáblice byly i nadále odbornou autoritou 

a podařilo se po tolika letech konečně schválit 
a do nového plánu propsat maximum našich 
požadavků a zkušeností, které jsme za po-
sledních deset let s cílem ochrany kvality života 
v Ďáblicích zpracovali, na hlavní město předali 
a postupně projednali.

A jako vždy bude ještě důležitější jak, kým 
a s jakým cílem bude nový územní plán jako 
nástroj používán. Mnohým se může toto téma 
zdát moc vzdálené, nepraktické, odborné, ne-
konkrétní, teoretické atp. Ale ovlivní na mnoho 
let bez rozdílu každodenní životy nás všech. 
Proto je potřeba, abychom se všichni o tuto 
problematiku alespoň částečně zajímali 
a učili se ji chápat. I kdyby jen z pohledu nej-
bližšího okolí místa, kde bydlíte.

Prosba a výzva k veřejné debatě o novém 
územním plánu a o budoucí podobě Ďáblic. 
Výzva k podávání návrhů na úpravy a změny 
Metropolitního plánu
Proto jsme průběžně připravovali a předávali 
ve Zpravodaji, na oficiálních webových strán-
kách, FB profilu a veřejných setkáních co nej-
lepší podklady a informace pro vaše svo-
bodné a co nejlepší rozhodování. Předkládali 
jsme vlastní urbanistické mapy a dokumenty 
o historii a současnosti Ďáblic, o historickém 
i nově vznikajícím centru Ďáblic, o zmařených 
plánech VŠUP, o plánech Prahy a největších 

vlastníků pozemků atd., abychom se s jejich 
pomocí uměli lépe podívat do blízké i vzdá-
lené budoucnosti. A uměli si každý lépe před-
stavit svá přání budoucí podoby a směřování 
rozvoje naší obce a mohli popsat z pohledu 
velké Prahy třeba jen drobné, ale pro nás dů-
ležité úpravy a vylepšení veřejných a spo
lečně užívaných míst v obci.
Věnujte prosím tomuto rozsáhlému tématu 
svou pozornost také na str. 6–7, kde přiná
šíme další informace důležité pro vaše roz
hodování. 

Detailní popis všech připomínek nalezne
te na dablice.cz/uzemniplanulicniplan
mapy. Na ďáblickém Facebooku pak najde
te videozáznamy z obou veřejných besed, 
které vás pohodlně a kompletně seznámí  
se všemi aktuálními tématy a problémy:  
(bit.ly/beseda3011 , bit.ly/beseda1705).

Zpráva o údržbě zeleně 
v Ďáblicích
Ohlédnutí do historie
Pro připomenutí souvislostí, které ovlivnily or-
ganizaci údržby zeleně v Ďáblicích, uvedu 
několik skutečností z období před rokem 
2010. Naše městská část prodala nebo uva-
žovala o prodeji některých budov s pozemky, 
minimálně z dnešního pohledu pro fungování 
obce velmi důležitých. Například prodala  
budovu 1. stupně základní školy (tzv. 
„dřevěnku“), naštěstí pod tlakem veřejnosti 
nedošlo k prodeji např. pavilonů školky či 
chodníku ke škole (spojnice nádvoří s ulicí 
Na Terase). Za nejcitelnější ztrátu ale pova
žuji prodej technického areálu v sousedství 
základny motorizované jednotky PČR na okra-
ji zástavby (ulice U Chaloupek). Ďáblice se 
tímto prodejem kromě měsíčních pra-
videlných příjmů do obecní pokladny zřekly 
možnosti budovat vlastní technické zázemí 
údržby a oprav. Tento stav byl v minulosti 
mnohokrát diskutován všemi volebními sub-
jekty a vždy po zvážení všech výhod a nevýhod 
bylo rozhodnuto pokračovat cestou nákupu 
služeb od specializovaných firem bez rozši-
řování pracovních míst úřadu. Takto postupo-
valo i mnoho jiných městských částí. Mnoho 
let to skutečně byla cesta smysluplná bez 
řady vedlejších a neproduktivních finančních 
nákladů spojených s agendou pracovních po-
měrů a pojištění. Situace se v neprospěch 
tohoto postupu mění v posledních letech 
krize, která nemá v polistopadovém období 
obdoby. Rozpad řady firem, nedostatek pra-
covníků, odliv zahraničních pracovníků, ne-
schopnost firem obnovovat strojový park, ga-
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Slovo 
starosty
Miloš Růžička

Vážení spoluobčané, 
milí sousedé,
jarní příroda nám naplno ukazuje svou krásu a sílu, kterou předává 
všemu živému kolem nás i nám samotným.

Tentokrát bych chtěl zopakovat a doplnit své zamyšlení z minulého 
čísla: Doba není jednoduchá a přinese nám ještě mnoho obtíží a zkou-
šek. Ale za všech okolností je kolem nás (i v nás!) stále spousta toho,  
co nám může přinášet spokojenost, radost a vzájemnou oporu.

Proto si přeji: pomáhejme si, držme pospolu, nezavírejme oči před 
špatnostmi, ale také se nenechme rozdělit ani strachem, ani lhostejnos-
tí, ani zlými úmysly. Raději spolu otevřeně mluvme, potkávejme se, ať již 
pracovně, oficiálně, nebo třeba při akcích. Ať už je pořádáme pro děti  
či dospělé, vždy je smyslem pro jejich pořádání právě i vytváření příleži-
tostí pro setkávání, poznávání, vzájemné porozumění a pochopení.

Přeji nám všem hodně sil, zdraví a radosti do dalších společných dní 
v Ďáblicích.

Věnujte prosím pozornost i následujícímu, i když tentokrát  
asi složitějšímu textu. Děkuji.



rantovat termíny atd. je všeobecný problém 
na trhu a není spojen s kvalitou výběrového 
řízení.

Jak dál
V rámci možností se nové situaci přizpůso-
bujeme i my a okolní městské části. Nyní se 
nacházíme v mezifázi – mix práce dodavatel-
ských firem řádně vybraných ve výběrovém 
řízení schváleném zastupitelstvem, doplň-
kových a specializovaných firem (např. od-
borné a bezpečnostní řezy stromů), spoluprá-
ce s místními občany, hasiči a SK Ďáblice, až 
po vytvoření nových pracovních míst úřadu. 
Právě končící rekonstrukce OD Ke Kinu nám 
v tom také pomůže.

Postupná změna  
organizační struktury úřadu
Naposledy bylo vytvořeno pracovní místo ve
doucího technickohospodářského pra
covníka a jsem rád, že vám mohu představit 
nového kolegu, kterým je Pavel Krejčí. 
Od prvního dne nástupu do funkce je jeho 
práce vidět. Mimo jiné zastane i řadu řeme-
sel, která bychom jinak složitě objednávali. 
Pokud vám bude odněkud povědomý, nemýlí-
te se. Znáte ho z mnoha akcí městské části 
nebo samostatných akcí jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Ďáblice (nebezpečné 
stromy, likvidace vosího hnízda, námrazy 
na střeše, ohňostroj, závody, ukázky techniky 
a zásahu na tradičním Dětském dni atp.). Pan 
Krejčí je velitelem jednotky. Spolu s rozší-
řením týmu byla pořízena i další technika 
údržby (sekačka nožová a strunová, šintovací 
stroj, elektrocentrála, plotové nůžky).

Aktualizace pasportu zeleně –  
výměry udržovaných ploch  
zeleně a počet stromů  
stále rostou
Kdo se domnívá, že starost o veřejnou zeleň 
za veřejné peníze je stejná nebo obdobná 
jako starost o vlastní zahradu, mýlí se, stejně 
jako jsem se v době nástupu do funkce mýlil 
já. A je to pořád složitější, výběrová řízení 
a garance odbornosti zásahů stále ná-
ročnější. Evidujeme a spravujeme tyto tzv. 
„prvky“:
— keřové skupiny (43 039 m2)
— les (85 013 m2)
— trávníky (73 835 m2)
— záhony (420 m2)
— vodní plochy (208 m2)
— zahrady (41 536 m2)
— živé ploty (3 583 m2)
— lavičky (93 ks)
— 10x dětská hřiště a fitness (cca 17 000 m2)
— odpadkové koše (103 ks)
— dále samostatné stromy, aleje, keře, mo-
bilní zeleň…
Jen nových stromů jsme za poslední dva 
roky vysadili 440 a keřů 240. V celkové 
hodnotě cca 4,313 mil. Kč.

Aktuálně probíhá
Požádal jsem úřad o informace k právě probí-
hajícím pracím údržby. Ale v podstatě nej-
výstižnější je shrnutí, že na jednom konci Ďáb-
lic práce skončí a na druhém konci už není 
vidět, že se např. sekalo a začíná se znovu. 
Právě probíhá rozsáhlý zásah – šintování. 
Požádali jsme úřad, aby na toto čištění letos 
zaměřili svou pozornost. V minulých letech se 
na některých místech objevila řada problémů 
se zarůstajícími hranami mezi vozovkou a ob-
rubníkem, případně mezi chodníkem a plo-
tem. I proto jsme si pořídili vlastní šintovací 
stroj. Užívání těchto strojů začíná být stále 
častější od doby, kdy definitivně došlo 
k úplnému zákazu používání chemických po-
střiků na hubení trávy a plevele ve spárách 
plotů, chodníků atp. Účinnost je samozřejmě 
omezená, přesto je to dobrý pomocník při 
udržování přijatelnější míry.

Stříkat, nebo nestříkat?
Je přijatelné použít účinné chemické postřiky 
pro plošné čištění chodníků? Záměrně nebe-
ru v úvahu zákaz chemických postřiků, ale 
očekávání a postoje občanů. I v této proble-
matice jsou spoluobčané názorově rozděleni 
a zdá se, že zatímco dříve bylo zastánců che-
mie mnohem více, tak nyní, s posunem po-
znání a množstvím osobních zkušeností např. 
s alergiemi u dětí, je postupně stále více těch, 
kteří raději volí pampelišku v chodníku než 
herbicidy v ovzduší a ve vodě. A tak se učíme 
zvládat nerovný „boj“ s přírodou šetrnými, ale 
pomalejšími, dražšími a méně účinnými po-
stupy. 
Děkujeme za vzájemné pochopení a já 
znovu přidávám (jako již mnohokrát) podě
kování všem, kteří mohou a chtějí se starat 
o předzahrádky a části chodníků před vlast
ními domy.
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Ulice v horní i dolní části obce 
po zásahu šintováním.

Na některých místech tráva stihne přerůst dříve než dojde k pravidelnému plánovanému sekání.
Někde dojde i k opomenutí, jako třeba zde. V takových případech děkujeme za vaše upozornění. 
Věcná, v klidu podaná upozornění vítána. Děkujeme.



Volby do Zastupitelstva  
MČ Praha-Ďáblice  
a hlavního města Prahy
Renata Henych, tajemnice

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 81/2022 Sb. byly dne 5. 4. 2022 vyhlášeny volby 
do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských 
obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy 
a zastupitelstev městských částí, tedy i do Zastupitelstva městské části Praha-Ďáblice.

Dny konání těchto voleb byly stanoveny na pátek a sobotu 23. a 24. září 2022. Hla
sování bude probíhat v pátek 23. 9. 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. 9. 
2022 od 8.00 do 14.00 hodin. Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do  
zastupitelstev obcí v roce 2022

Kdo může kandidovat do zastupitelstva obce?
Občan České republiky, který
— alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let;
— má v obci trvalý pobyt;
— nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva;
— nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

Občan jiného členského státu EU, který
— alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let;
— je držitelem potvrzení o přechodném pobytu v ČR nebo povolení k trvalému pobytu;
— nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva;
— nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu?
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou podat volební strany typu:
— registrované politické strany nebo politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, 

a jejich koalice;
— nezávislí kandidáti;
— sdružení nezávislých kandidátů;
— sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Registrovanou politickou stranou a politickým hnutím se rozumí strana a hnutí zapsané 
v rejstříku politických stran a politických hnutí. Kandidát může kandidovat pouze na jedné 
kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce, a jsou-li vytvořeny 
volební obvody, pouze v jednom volebním obvodu. Každá volební strana může podat pouze 
jednu kandidátní listinu do téhož zastupitelstva obce. Je-li však v obci vytvořeno více vo-
lebních obvodů, může volební strana podat kandidátní listinu v každém volebním obvodě. 
Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro volby 
do téhož zastupitelstva obce. Pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně 
kandidátní listinu, nemohou již být součástí jiné volební strany pro volby do téhož zastupitel-
stva obce. Volební strany, s výjimkou nezávislého kandidáta, podávají kandidátní listinu 
prostřednictvím svého zmocněnce.

Komu a v jaké lhůtě se kandidátní listina podává?
Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce 
(tj. 19. července 2022 do 16.00 hodin) registračnímu úřadu, kterým je je v rámci MČ 
Praha-Ďáblice Úřad městské části Praha-Ďáblice (Osinalická 1104/13).

Podání kandidátní listiny úřad potvrdí zmocněnci nebo nezávislému kandidátovi.
Informaci, jak podat kandidátní listinu za použití prostředků komunikace na dálku, náleži-

tosti kandidátní listiny, vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, počty podpisů 
na petici naleznete na webu dablice.cz/volby22

Projednání a registrace kandidátních listin
Registrační úřad přezkoumá ve dnech od 19. července do 25. července 2022 předložené 
kandidátní listiny. V případě, že zjistí nedostatky (kandidátní listina nemá zákonem stano-
vené náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje), vyzve písemně prostřednictvím zmocněn-
ce nebo nezávislého kandidáta nejpozději 27. července 2022, aby závady byly odstraněny 
do 1. srpna 2022. Registrační úřad pak v návaznosti na předchozí úkony rozhodne ve lhůtě 
do 6. srpna 2022 o registraci bezvadné kandidátní listiny.

Další informace budeme zveřejňovat průběžně na dablice.cz/volby22,  
neboť Český statistický úřad i ministerstvo vnitra připravují aktualizace počtu voličů.
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Parkování
Markéta Köhlerová

Původně jsem si myslela, že tento článek 
bude určen pouze řidičům. Ale vlastně bude 
i pro chodce, protože problém, o kterém vás 
chci informovat, se v konečném důsledku 
týká úplně všech.

Na úřadě, na poště nebo u lékařů byl 
v „novém“ obecním domě asi každý z vás. 
Pokud ne, možná jste šli okolo na procházku, 
účastnili se nějaké akce ve společenském 
sále či před budovou. I když nejsem z Ďáblic, 
troufnu si tvrdit, že toto místo všichni velmi 
dobře znáte.

Tak kde je problém? Před budovou se na-
chází parkoviště pro občany, kteří si potřebují 
v multifunkčním domě něco zařídit. Parkování 
je stále ještě dostačující a v kteroukoliv hodi-
nu každý pohodlně zaparkuje a může si jít vy-
řídit, co potřebuje. Vjezd na toto parkoviště je 
pouze z ulice Osinalická. Na opačném konci 
parkoviště z ulice Prácheňská je umístěna do
pravní značka zákaz vjezdu všech vozidel, 
tzn. i do odbočky na parkoviště. Průjezd par-
kovištěm, stejně jako odjezd zaparkovaných 
vozidel je tedy jednosměrný od Osinalické 
směrem do Prácheňské ulice (shora–dolů).

Bohužel jsme každý den svědky nerespek-
tování dopravního značení, kdy se Prácheň-
skou ulicí vyřítí na parkoviště v protisměru ně-
jaké vozidlo. Proč vyřítí? Protože řidič ví, že by 
měl na parkoviště přijet vjezdem z Osinalické, 
ale když na parkoviště rychle vjede z protismě-
ru, možná to nikdo neuvidí, nikdo si toho třeba 
nevšimne. Že pak nejde dobře zaparkovat? 
No, to nejde, protože šikmé parkovací pruhy 
jsou přizpůsobeny pro příjezd z Osinalické. Ale 
i s touto nástrahou si řidič, který přijede pro-
tisměrem, umí poradit. Prostě si párkrát 
couvne a popojede, znovu couvne a znovu po-
pojede, nebo se otáčí do protisměru. Všimli 
jste si, že od dětského lékaře chodí maminky 
s malými dětmi, z pošty často senioři? Umíte 
si představit, jak uskakují před vaším autem, 
protože vás jednoduše nečekají přijíždět zdola 
z Prácheňské ulice? Zkuste se, prosím, zamys-
let nad tím, jak je asi řidiči, který couvá z par-
kovacího místa a chce z parkoviště odjet, ale 
cestu mu zablokuje jiné auto ze směru, odkud 
žádné auto odjíždějící řidič nečeká a ani čekat 
nemá? Že se přece nemůže nic stát? Bohužel 
může a naštěstí se zatím nic nestalo. Ale něko-
likrát jsme byli svědky, že tomu moc nechybě-
lo. Někteří asi namítají, že jednosměrné ulice 
okolo multifunkčního domu nejsou dobře na-
stavené. Možná máte pravdu, ale jiné řešení 
nebylo při přípravě projektu nové radnice 
schváleno. Ale určitě není řešením porušování 
dopravních předpisů, vjíždění do protisměru. 
Podélně parkovat se po většinu dne dá v ulici 
Hořínecká, případně v ulici Prácheňská.

Děkujeme všem, kteří jsou ohleduplní 
k ostatním!
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Tři hodiny  
pro život
Ve čtvrtek 26. května se v sále Obecního 
domu Ďáblice uskutečnil kurz základů první 
pomoci pro veřejnost organizovaný Červeným 
křížem Praha 9. Kurzem velmi příjemně 
provázela studentka Lékařské fakulty UK Alž-
běta Paholíková. Jelikož naše městská část 
pořídila do prostor obecního domu defibrilá-
tor, část kurzu byla věnována právě jeho prak-
tickému použití.

Jak jsme se dozvěděli z některých zpětných 
vazeb samotných účastníků, byly tři hodiny 
na toto obsáhlé téma skoro málo, ale i tak si 
každý z nich odnesl množství užitečných infor-
mací o současných postupech v poskytování 
první pomoci, trendech, ale i mýtech, které se 
této tématiky týkají. Vzhledem k užitečnosti 
takovéto osvěty podobný kurz pro naše obča-
ny jistě v dohledné době zopakujeme.

Míša Ničová

Po pořízení „obecního“ defibrilátoru na pod-
zim roku 2020 jsme přislíbili i besedu, ško-
lení, jak tento „moderní lékařský přístroj“ ur-
čený k poskytování první pomoci používat. 
Podobný přístroj je navíc i v areálu SK Ďábli-
ce. Bohužel šíření koronaviru a s ním spojená 
omezení setkávání odsunula termín školení 
až na letošní jaro. I tak jsme rádi, že bylo třeba 
z kapacitních důvodů přesunout školení 
z prostor KC Vlna do sálu Obecního domu 
Ďáblice. Věřím, že čas strávený dotazy a infor-
macemi z praxe na téma první pomoc není 
nikdy zbytečný! A neposkytnutí první pomoci 
může být i trestný čin, zejména neposkytnutí 
pomoci řidičem dopravního prostředku. Ale 
vědí všichni jak? Linku 155 na zdravotnickou 
záchrannou službu snad znají všichni!

I tímto ještě jednou děkuji za organizaci 
paní Ničové, která celé školení a následnou 
besedu pro naše spoluobčany zajistila. Bude-
li o toto téma zájem, rádi zopakujeme.

Jan Hrdlička

Plánovaná omezení provozu  
na pozemních komunikacích 
v Praze-Ďáblicích
Během následujícího období a zejména během prázdnin proběhne několik dlouho 
plánovaných stavebních akcí, které omezí provoz a zejména průjezd přes Ďáblice a některé 
komunikace.

Uzavírka křižovatky Kostelecká–Chřibská v obou směrech – 
15.–31. 7. 2022
Propojení výtlačného potrubí splaškové kanalizace mezi komunikacemi Chřibská a Koste-
lecká. Průjezd po komunikaci Kostelecká by měl být ZCELA UZAVŘEN po dobu 2 víkendů 
(investor PVS, a. s., žadatel PVK, a. s.).
Přesný termín bude znám v rámci odsouhlaseného DIO.

Uzavírka komunikace U Parkánu 
(úsek mezi kaplí a požární zbrojnicí) bude ZCELA UZAVŘEN v obou směrech –  
od 7. do 28. 7. 2022. Následně jednosměrný provoz směr Šenovská od 29. 7.  
do 18. 9. 2022.
Přechod BESIP U Parkánu – vybudování bezpečnostního prahu s přechodem pro děti, šest 
parkovacích stání K+R před školou, úpravy chodníků a obrubníků včetně nájezdů pro inva-
lidy ke kapli (investor TSK Praha, žadatel INPROS Praha, a. s.).
Termín dokončení je uveden jako maximálně možný.
Provizorní přístup k nemovitostem bude zajištěn.

Uzavírka komunikace Legionářů 
(úsek Lobečská–Mšenská) – 6.–19. 7. 2022
Přípojky kanalizace a vody (investor Ing. Koníček a Mgr. Chytková, žadatel Ing. Krejčová).
Průjezd ulicí Legionářů směr Kokořínská bude ZCELA UZAVŘEN. Vjezd do ulice Lobečská 
bude možný. Objízdná trasa ulicí Ďáblická a Kokořínská. Provoz bude znovu obnoven 
po dokončení nových povrchů.

Postupná uzavírka komunikace Statková – 
od 27. 6. do 11. 9. 2022
Přípojky kanalizace a vody pro jednotlivé stavební objekty po jednotlivých etapách  
(investor Doma-je-doma, s. r. o., žadatel Stavby Šíd, s. r. o.):
Přípojky vody:
etapa č. 1: 27. 6. – 1. 7.
etapa č. 2: 4.–8. 7.
etapa č. 3: 11.–15. 7.
etapa č. 4: 18.–22. 7.
etapa č. 5: 25.–29. 7.
Přípojky plynu:
etapa č. 1: 1.–14. 8.
etapa č. 2: 15.–28. 8.
etapa č. 3: 29. 8. – 4. 9.
etapa č. 4: 5.–11. 9.
Průjezd ulicí Statková bude v daném úseku zcela vyloučen. Přístup k zahrádkám a ostat-
ním nemovitostem bude možný přes provizorní komunikaci vedoucí z ulice U Spojů areá-
lem nových domků přímo na ulici Statková nad bývalým areálem Spojů (nyní Evergreen).

Omezený provoz po komunikaci Na Pramenech – 
předběžně od 15. 6. 2022
Přeložky kabelů PRE (NN a VN) v místě napojení výtlačného kanalizačního řadu splaškové 
kanalizace (investor PVS, a. s., žadatel Voltcom, a. s.).

Plánovaná částečná uzavírka komunikace. Rozsah a časový průběh omezení bude 
upřesněn po odsouhlasení DIO. Příjezd do ulice Na Pramenech zůstane zachován, bude 
však omezen vždy po jedné polovině komunikace.

Podrobné informace včetně plánků DIO naleznete na elektronické úřední desce MČ  
(dablice.cz/urednideska), vyvěšeny jsou na úřední desce vedle vchodu do úřadu.

Veřejné informace pro řidiče o dopravních omezeních
— portál www.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.

Všichni účastníci si mohli vyzkoušet přiložení 
elektrod defibrilátoru na zkušební figurínu.
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Prosba a výzva k veřejné  
debatě a k podávání  
návrhů na úpravy a změny  
Metropolitního plánu
Jménem Rady městské části vyzýváme 
a prosíme vás starousedlíky i nové sousedy, 
vlastníky pozemků v k. ú. Ďáblice, zástupce 
firem působících v Ďáblicích a živnostníky, 
abyste se s ohledem na svůj zájem seznámili 
se stávající podobou naší obce. Ti s hlubším 
zájmem a potřebou aby se seznámili také 
s dosud platným územním plánem, s dosud 
vydanými stanovisky a připomínkami Ďáblic 
a s plány developerů a vlastníků pozemků.

Samozřejmě velkým a vysoce odborným 
problémem Ďáblic zůstává plánovaná výstav-
ba silničního okruhu dálničního typu s nej-
větším mimoúrovňovým křížením okruhu 
s dálnicí D8 (ulice Cínovecká) a dopravní regio-
nální trasou MHD (ulice Ďáblická). Problémem 
zůstává, i přes výrazné zlepšení, skládka, ale 
i nebezpečí příliš velkého rozšiřování letiště 
v Ruzyni.

Prosíme, abyste nám předávali pro inspi
raci, nebo přímo k projednání a dalšímu 
uplatnění své připomínky a návrhy úprav 
územního plánu.

Vaše podněty se mohou týkat jak Prahy, 
tak Ďáblic jako celku, nebo určité části 
Ďáblic, kde žijete, kde vlastníte své nemovi
tosti, ke které máte nejbližší vztah a dobře 
ji znáte.

Vaše podněty nám můžete předat osobně 
či poštou, písemně i ústním projednáním se 
starostou nebo přímo na besedě či veřejném 
jednání zastupitelstva městské části.

Jsme připraveni každého zájemce vyslech-
nout, být vám všem k dispozici informací 
a pomocí pro snazší orientaci ve spleti map, 
hesel a termínů a případně sami předat větší 
požadavky k projednání radě a zastupitelstvu.

Pro zajímavost několik otázek, tak jak 
jsme je postupně zaznamenali na veřejných 
debatách v letech 2013 až 2022:
— Historické, současné a budoucí uspořá-

dání naší obce? (téma každého setkání)
— Jak vidí budoucnost Ďáblic pražští 

plánovači a politici? Máme svou představu 
o tom, jak má vypadat místo, kde vy-
chováváme děti, pracujeme, podnikáme, 
bavíme se a vzájemně potkáváme?  
Co chceme zlepšit? Co bránit? Jak? (v mi-
nulosti byl veliký nesoulad našich představ 
a Prahy)

— Kolik místa a peněz chceme a opravdu 
potřebujeme věnovat automobilům, zej-
ména nákladním (kamionům) z celé ČR 
i celého světa? (Ďáblice čelily třeba i tlaku 
na výstavbu asfaltové silnice s par-
kovištěm přímo u hvězdárny!)

— Proč se staví široká zpevněná cesta 
ke hvězdárně? Tam se určitě začnou stavět 
domy! (žádná fakta o skutečném smyslu 
cesty v době projektování nepomohla, snad 
až čas některé spoluobčany přesvědčil)

— Která místa v Ďáblicích jsou ta, kde se 
cítíte dobře, kam chodíte relaxovat 

a naopak, která místa se vám nelíbí 
a proč?

— Doprava a dopravní stavby na území Ďáb-
lic – klady a zápory – co nás ještě čeká? 
(dálnice, kolejová vysokorychlostní trať, 
kolejová MHD, cyklostezky, nová propojení 
se sousedními částmi Prahy – stále je co 
studovat, o čem jednat, na co odpovídat, 
otázek neubývá)

— Kdy bude v Ďáblicích sportovní hala, proč 
ještě není?

— Proč v Ďáblicích parkují cizí auta? Budou 
u nás modré zóny?

— Jaká opatření plánujete a připravujete 
k ochraně půdy, zdraví a majetku? Jak 
chcete zadržovat dešťové vody? Jak se 
rozvíjí kanalizační síť?

— Platný a připravovaný územní plán – jak 
s touto dvoukolejností?

— Jak budou chráněny naše parky a dětská 
hřiště? Kde se bude rozšiřovat veřejná 
zeleň?

— Jak a kde může městská část regulovat 
stavební aktivity občanů, velkých vlastníků 
půdy, soukromých investorů na soukromých 
pozemcích, ale i státu? (plánovaný silniční 
okruh je v seznamu prioritních staveb státu)

— Ďáblicím ani Praze na našem katastru nepat-
ří žádné vhodné pozemky, přesto: Kde bude 
možné stavět prodejny, další sportoviště, 
školská a sociální/seniorská zařízení? Kdy 
bude zájem živnostníků a obchodních řetěz-
ců postavit přímo v Ďáblicích nákupní cent-
rum? A nezhorší se pak doprava? A co na-
bídka nových pracovních míst? 

V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali 
o procesu přípravy, představení a připo-
mínkování návrhu Metropolitního plánu  
(metropolitniplan.praha.eu)

Během druhé besedy týkající se územního 
rozvoje Ďáblic měli naši spoluobčané 
možnost seznámit se zejména s vypořádáním 
jednotlivých připomínek městské části 
Praha-Ďáblice k úvodnímu návrhu Metropo-
litního plánu z roku 2018, se způsobem jejich 
zapracování či odmítnutí.

Přehled konkrétních připomínek městské 
části k navrhovanému MP spolu s mapkou, 
kterých území se připomínky týkaly, je uveden 
v přiložené tabulce. 

Detailní popis všech připomínek, tedy 
včetně těch obecných, připomínek k SEA 
a vyhodnocení vlivů návrhu MP na soustavu 
NATURA 2000 včetně odůvodnění od zpra-
covatele a pořizovatele plánu k jednotlivým, 
ať již schváleným, či odsouhlaseným připo-
mínkám, naleznete na dablice.cz/uzemni
planulicniplanmapy. 

Na této stránce je uveden i odkaz na face-
bookový profil městské části, na kterém je 
zveřejněn i záznam z celého jednání dne  
17. května 2022 (bit.ly/beseda1705).

Jak jsme s panem starostou uvedli během 
besedy, některé připomínky, i ty nepřijaté, 
bude městská část uplatňovat znovu s ak-
tuálním odůvodněním.

Metropolitní plán a rozvoj Ďáblic
Miloš Růžička a Jan Hrdlička

2

1
6

13

3

14

5

17

9

7-8

4 9

9

17
10

11

1

19

16

18

7

7 9

15

17



červen 2022 |  Zprávy z radnice

| 7

Ve druhé části programu besedy o rozvoji 
Ďáblic představili zástupci Rytířského řádu 
Křižovníků s červenou hvězdou konkrétní od-
povědi na otázky kolem dalšího rozvoje 
severních a východních rozvojových ploch 
v majetku řádu.  

Do jejich záměru jsou postupně zapra-
covávány i aktuální poznatky a požadavky vy-
plývající ze studie PVS o odvedení dešťových 
vod a jejich zadržení v této části Ďáblic a vý-
stupy z měření hluku a následných hlukových 
studií poskytnutých naší městskou částí. 

Představeny byly projekty revitalizace kři-
žovnického statku a území severně od statku 
a projekt architektonické studie „Křižovnické 
sady“ – tj. území mezi Cínoveckou, Koste-
leckou, Chřibskou a Mratínským potokem (viz 
obrázek na straně 10). 

Tato studie je v naprostém souladu i se 
stávajícím územním plánem. Zejmé na vybu-
dování nádrže a protihlukového valu s umí-
stěnou kaplí sv. Kryštofa pomůže značně od-
lehčit této části Ďáblic, kde je zatížení hlukem 
od provozu na Cínovecké největší.

Zájemci o seznámení se s těmito záměry 
odkazuji v této chvíli na stránky o územním plánu 
dablice.cz/uzemniplanulicniplanmapy. 
Později budou přesunuty k jiným záměrům.

Tímto bychom chtěli pozvat všechny, kteří 
se zajímají o problematiku územního plánu 
i o praktické otázky, jak budou Ďáblice vypa-
dat, kde jsou plánovány případné rozvojové 
plochy a co na nich může být umístěno, 
na další besedu, která se bude konat v úterý  
14. června od 18 hodin v sále Obecního 
domu Ďáblice.
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Připomínka č. 1: Požadujeme z návrhu MP v lokalitě 237 Ďáblice 
vypustit transformační a rozvojovou plochu 415/237/4006.  
Zásadní – bude vyhověno jinak

Připomínka č. 2: Požadujeme nerozšiřovat skládku Ďáblice 980/N 
(20) P (S). Městská část žádá, aby antropogenní krajinné struktury 
– mezi něž patří například těleso skládky – byly potlačovány a nedo-
cházelo k jejich dalšímu rozšiřování. Již současný stav podstatně 
narušuje měřítko krajiny.  
Zásadní – bude vyhověno

Připomínka č. 3: Propojení s Letňany – požadujeme jen pěší- a cyk-
lopropojení (bezmotorová doprava).  
Zásadní – nebude vyhověno

Připomínka č. 4: Požadujeme v rozvojové ploše 413/237/2236 
stanovit park propojující krajinu s centrem městské části, a to v mi-
nimální rozloze dnešní plochy ZMK. Skrz budoucí území požadujeme 
stanovit značkou uliční napojení.  
Zásadní – bude vyhověno částečně

Připomínka č. 5: V případě rozvojové plochy 413/237/2068 poža-
dujeme, aby: 1. přesná trasa silnice 610/-/7 byla navržena s ohle-
dem na vzniklou strukturu rozvojového území, v plánu zakotvit pouze 
nutnost propojení; 2. bylo vyřešeno oddělení obytné části a roz-
vojového území – navrhujeme vrátit zpět pruh zeleně a zároveň s tím 
posunout rozvojovou plochu do oblasti rezervy stávajícího ÚP.  
Zásadní – bude vyhověno částečně

Připomínka č. 6: V oblasti Mratínského potoka požadujeme do návr-
hu MP zakotvit plnohodnotnou liniovou zeleň nepřerušenou sou-
kromými parcelami domů. Požadujeme umístit značku retenční 
nádrže k prameništi Mratínského potoka.   
Zásadní – bude vyhověno jinak

Připomínka č. 7: Požadujeme vymezit místa pro občanskou vybavenost 
bodem, a to v centrální části Ďáblic u náměstí (viz značka 1 na obráz-
ku k bodu 7/ přílohy č. 1), u sportovišť ve stávající ploše VV (viz znač-
ka 2 na obrázku k bodu 7/ přílohy č. 1) a v nově rozvíjeném západním 
území Ďáblic (viz značka 3 na obrázku k bodu 7/ přílohy č. 1).  
Zásadní – bude vyhověno částečně a jiným způsobem

Připomínka č. 8: Ďáblické náměstí – požadujeme konkrétní vymezení 
stávajícího náměstí, které je již ve výstavbě, do Metropolitního  
plánu ve smyslu čl. 80 návrhu MP.  
Zásadní – bude vyhověno

Připomínka č. 9: Pro rozvojové plochy 413/237/2201, 
413/237/2236, 413/237/2068 a 415/237/4005 požadujeme 
shodně zakotvit tyto parametrické regulativy: minimální podíl 
uličních prostranství: 15 %; minimální podíl městských parků: 5 %. 
Zásadní – nebude vyhověno

Připomínka č. 10: U transformační plochy 411/237/2045 požaduje-
me posunout hranici zastavitelného území u Mratínského potoka, 
aby tak byla umožněna revitalizace jeho koryta a bezprostředního 
okolí minimálně v rozsahu biokoridoru (síť ÚSES) dle současného ÚP.  
Zásadní – bude vyhověno

Připomínka č. 11: Požadujeme do návrhu MP promítnutí změny 
územního plánu – záměr „Koňské louky“. Požadujeme zapracovat 

probíhající změnu územního plánu, kterou městská část připomín-
kuje a podporuje.  
Zásadní – bude vyhověno

Připomínka č. 12: „Propojení u Beranova“ – požadujeme vytvořit 
propojení mezi zeleným prstencem na obvodu Prahy a Trojskou 
kotlinou.  
Zásadní – bude vyhověno jinak

Připomínka č. 13: Železniční doprava: 630/-/107 Severní vstup 
Rychlého spojení – západní trasa (stopa ZUR) — územní rezerva. 
Požadujeme prodloužit tunel severním směrem.  
Zásadní – nebude vyhověno

Připomínka č. 14: Požadujeme vymezit min. 30 m široký pás, který 
umožní umístit protihlukovou ochranu (umístění protihlukových 
prvků – např. valy) a les podél ulice Cínovecká.  
Zásadní – bude vyhověno částečně

Připomínka č. 15: KL 980 – Skládka Ďáblice – požadujeme vymezit 
pás lesa mezi zástavbou a skládkou. S tím souvisí přesun navr-
hovaného koridoru pro vysoké napětí jižním směrem. Zároveň stojí-
me o přeměnu skládky na park pro obyvatele jako o prioritní oblast 
rekultivace.  
Zásadní – bude vyhověno částečně

Připomínka č. 16: Požadujeme upravit výškovou regulaci v centrální 
části Ďáblic dle níže uvedeného obrázku k bodu 16/ přílohy č. 1. 
Zásadní – bude vyhověno

Připomínka č. 17: Požadujeme upravit hranice zastavěného území 
ve východním cípu lokality č. 415/237/4005 a dále lokalit č. 411/ 
237/2045 a č. 413/237/2609 takto: 1. upravit zastavitelnou hrani-
ci dle platného územního plánu – požadujeme nezahrnovat plochu 
PZO; 2. upravit zastavitelnou hranici dle platného územního plánu, 
tak aby byla umožněna revitalizace Mratínského potoka; 3. upravit 
zastavitelnou hranici se stejnou logikou, jako je ZP zahrnuto jižněji  
do rozvojové plochy – zahrnout ho v této části do plochy obytné.  
Zásadní – bude vyhověno jinak

Připomínka č. 18: Výstavba paralelní RWY06R24L ruzyňského letiště 
– městská část v souvislosti se záměrem výstavby paralelní RWY-
06R24L ruzyňského letiště nesouhlasí s vymezením tzv. ochranného 
hlukového pásma ani s jeho rozšířením u stávající hlavní dráhy 
RWY24L06R. Požadujeme doplnit a přepracovat Vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) ve vztahu k záměru na rozšíření 
letiště, tak aby hodnocení vlivů vycházelo zejména z aktuálně při-
pravované podoby záměru, z řádného vymezení provozu letiště nebo 
aby byla v rámci VVURÚ stanovena limitní podoba záměru na zákla-
dě přiměřené únosnosti neodstranitelných negativních dopadů 
provozu letiště pro okolní území.  
Zásadní – bude vyhověno částečně

Připomínka č. 19: SOKP (silniční okruh kolem Prahy) – městská část 
nesouhlasí s vymezením ploch pro nadmístní liniovou stavbu trans-
evropské silniční sítě TEN-T Pražský okruh přes hustě obydlená 
území městských částí, a to včetně souvisejících staveb  
(např. MÚK Březiněves/Ďáblice).  
Zásadní – nebude vyhověno

Konkrétní připomínky MČ Praha-Ďáblice k návrhu MP
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Procházka územním plánem
Komentáře k několika vybraným lokalitám

Navrhujeme vysvobodit toto odvodňovací 
koryto od 3 metry vysoké navážky suti 
a využít ho pro odvedení dešťových vod  
při přívalových deštích.


Na Velké ohradě: pomístní název již 
desítky let nepřístupných míst Ďáblic. 
Před 50 lety zde parta z ďáblické školy 
hrála hokej (když byl Parkán příliš plný 
dětí) nebo zde rybařila. Celá oblast  
bude na základě připravovaných smluv 
s vlastníkem veřejně přístupná  
a pod touto vodní plochou vznikne  
ještě jedna. 


Koryto Mratínského potoka bude upraveno 
přírodě blízkým způsobem a zpřístupněno 
pro pěší, viz též odkaz na videozáznamy 
z besed (strana 2).

Chceme zajistit opravu a zprůchodnění 
koryta Mratínského potoka u pramenišť. 
Právě projednáváme smlouvy s vlastníkem 
pozemků. 

V nejnižší části údolnice smluvně 
zajišťujeme vznik nové přírodní  
vodní plochy s funkcí zadržování vod 
z přívalových dešťů. 
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Vlevo od křižovatky požadujeme vybudovat ochranné hlukové  
valy s parkovou zelení a stezkou podél potoka k ulici Ďáblická  
(viz bytový projekt Křižovnické sady připravovaný dle územního 
plánu platného již od roku 2000). Vpravo, přímo v křižovatce,  
je připravována výstavba menšího prodejního centra  
(dle dostupných informací zejména prodej potravin). 

Z jihovýchodního cípu zástavby (ul. Zářijová) plánujeme obnovit jižním směrem  
polní cestu se stromořadím. 

Městská část využila příležitosti a přikoupila další pozemky 
s funkcí „sport“ a „parková zeleň“. Smlouvou bude potvrzeno,  
že tyto veřejně přístupné pozemky budou propojeny s novou 
parkovou zelení, kterou bude možné dojít od hřišť až 
ke křižovatce ulic Cínovecká/Kostelecká. Otevíráme debatu 
k budoucímu využití celého tohoto zeleného pásu. 

Pozemky nad ul. Hřenská směrem na jih a ke hvězdárně stále chráníme jako přírodní 
nezastavitelné plochy zeleně. To je promítnuto do návrhu Metropolitního plánu. Stejně 
tak jsme nesouhlasili s návrhy zastavění tohoto území pomocí změny dosud platného 
územního plánu. 

Kolem vodní plochy bude více ochranné zeleně. Zelený pás se bude táhnout údolnicí 
od vody nahoru západním směrem. Nesouhlasíme s odsunutím stromořadí na obzoru  
dál od Ďáblic kvůli prodlužování skládky. 

Tudy stále požadujeme vést pouze pěší- a cyklopropojení 
s Letňany + stromořadí. Praha cestou územního plánu 
stále říká, že tudy má pokračovat i silnice pro 
automobily. 

Jsme rádi, že i přes počáteční nedůvěru se nám podařilo vybudovat tuto cestu a přilehlou 
rekreační louku. Čas ukázal, že není pravda, že cesta je přípravou pro bytovou výstavbu. 
Naopak: žádáme tuto lokalitu v Metropolitním plánu evidovat jako chráněný přírodní 
koridor Ládví – Ďáblický háj – Čimický háj – Velká Skála – Troja. 
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n Zveřejnění Metropolitního plánu: Jak dál? Příležitosti a hrozby pro Ďáblice?
n Jak a kde budou mít Ďáblice v příštích letech možnost chránit a rozšiřovat  

veřejnou zeleň?
n Kde zůstávají a kde mohou vzniknout nové přírodní a parkové plochy odpočinku 

a rekreace? Kde mohou vzniknout polní cesty a stromořadí? Kde nová škola, výroba 
či obchod s novými pracovními místy? Budou výhody převažovat nad negativy?

n Jak a kde bude Praha v příštích letech regulovat nebo naopak podporovat  
stavební aktivity občanů, velkých vlastníků půdy, soukromých investorů a státu?

n Kde požadovat rozvoj veřejných služeb? Kde a kdo bude moct postavit  
v Ďáblicích prodejny, sportoviště, cyklostezky, školu nebo třeba seniorský dům?

n Více silnic pro auta nebo raději městská hromadná doprava? Chceme se  
do "Prahy" dopravovat autobusem, tramvají, nebo jsou nejdůležitější auta?  
A co vlak podél ul. Cínovecká?

n Zlepší Metropolitní plán životní podmínky v Ďáblicích?  
Jaké jsou výhody a nevýhody života na okraji metropole?

Beseda bude zaměřena na:
stručnou prezentaci návrhu Metropolitního plánu;
představení připravovaných připomínek Ďáblic;
získání a projednání nových podnětů a připomínek vás,  
občanů Ďáblic.

Teď je čas pro náš hlas. Děkujeme za návštěvu besedy a vyslovení 
vašich názorů, očekávání nebo za osobně podané připomínky.

Na setkání se jménem Rady MČ těší Miloš Růžička.

Přijměte prosím srdečné 

pozvání k další společné besedě 
na téma

Územní plán Prahy 
    a rozvoj Ďáblic
14. června 2022 od 18 hodin
Osinalická 1104/13, sál Obecního domu Ďáblice.

Mimoúrovňová křižovatka s označením Březiněves, 
přestože leží na podstatně větším území Ďáblic. 

Zdroj: ŘSD

Vybraná problémová místa na území Ďáblic.

Projekt „Křižovnické sady“, který byl představen na besedě dne 17. 5., by se měl nacházet na severním okraji Ďáblic  
mezi Kosteleckou a Chřibskou ulicí, Mratínským potokem a Cínoveckou. Kromě využití plochy na bydlení, parku s kaplí, hřištěm  
a cyklopropojením by měl navržený projekt a protihlukový val spolehlivě ochránit zástavbu v této části Ďáblic proti šíření hluku  
z provozu na Cínovecké. Vodní nádrž by měla mít mimo jiné i retenční funkci.     Převzato z prezentace RŘK, 17. 5. 2022



23. zasedání 27. 4. 2022
Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo:
— rozpočtové opatření č. 3/2022;
— zprávu hlavní inventarizační komise k in-

ventarizaci majetku a závazků MČ 
Praha-Ďáblice k 31. 12. 2021;

— účetní závěrku MČ Praha-Ďáblice za rok 
2021;

— nabídku vkladového termínovaného účtu 
předloženou J&T bankou a Raiffeisenbank 
a uložení rezervních finančních prostředků 
za účelem zhodnocení na term. vklad.

Zastupitelstvo MČ po projednání  
souhlasilo s:
— odpisem rozpracované investice z roku 

2020 týkající se projektu „Rekonstrukce 
chodníku Ďáblická“;

— odpisem rozpracované investice z roku 
2020 týkající se projektu „Dopravní zna-
čení na ulici Květnová“.

Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo  
na vědomí:
— Radou městské části schválenou účetní 

závěrku příspěvkové organizace základní 
škola a mateřská škola za rok 2021;

— informaci starosty o aktuálním stavu a ča-
sovém harmonogramu dalšího postupu 
pořizování nového Územního plánu hl. m. 
Prahy (Metropolitního plánu);

— informaci starosty o aktuálním stavu pří-
prav smlouvy o spolupráci mezi městskou 
částí Praha-Ďáblice a Rytířským řádem 
Křižovníků s červenou hvězdou.

Informace radních a zastupitelů:
M. Růžička informoval o:

— přehledu pozemků v k. ú. Ďáblice,  
o které městská část vede nebo vedla  
soudní spory;

— Mratínském potoce v souvislosti a návaz-
nosti na připravované odvodnění;

— činnosti městské části související 
s uprchlíky před válečným konfliktem 
na Ukrajině.

J. Hrdlička informoval o:
— průběhu rekonstrukce OD Ke Kinu a stavbě 

BD Akcíz II;
— jednom podaném návrhu v rámci Parti-

cipativního rozpočtu 2022, který ale pře-
kračuje stanovený finanční limit – proběh-
ne schůzka s předkladatelem návrhu.

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

94. jednání 25. 4. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila s:
— pronájmem pozemku ve vlastnictví MČ 

Praha-Ďáblice za účelem zemědělského 
využití pro AGRO KMÍNEK, spol. s r. o.;

— výběrem firmy David Němec na opravu 
bytu Ďáblická 160/4;

— odepsáním pohledávky ve výši 2 000 Kč 
z důvodu úmrtí;

— výběrem společností Ing. T.D. a Lesarb 
company, s. r. o., na prořez stromů ve vy-
braných lokalitách;

— ukončením nájemní smlouvy s firmou EKVA-
TOR-RN, s. r. o., která měla na části pronaja-
tého pozemku umístěné stavební buňky.

Rada MČ po projednání schválila:
— smlouvy o výpůjčce prostor pro uprchlíky 

z válečné Ukrajiny: Legionářů 88/51 
a U Parkánu 18/9 do 30. 6. 2022;

— smlouvu o zřízení věcného břemene se 
společností PREdistribuce, a. s., jejímž 
předmětem je zřízení a vymezení věcného 
břemene za účelem umístění a provozování 
součásti distribuční soustavy (nadzemního 
vedení VVN a telekomunikačního vedení);

— smlouvu o zřízení věcného břemene se 
společností PREdistribuce, a. s., jejímž 
předmětem je umístění a provozování 
součásti distribuční soustavy (podzemního 
vedení NN a VN);

— revokaci usnesení č. 865/21/RMČ – 
cenovou nabídku společnosti Volej Ferdu, 

s. r. o., na ošetření dřevěného obložení 
budovy, vrátek a schodů KC Vlna 
(společnost se stala plátcem DPH);

— tři dodatky č. 2 ke smlouvám o nájmu sálu 
v Obecním domě Ďáblice – jedná se 
o prodloužení doby pronájmu do 30. 6. 
2022.

Radní MČ informovali o:
— žádosti o součinnost při řešení duplicity 

pozemku (dohledání archivních materiálů);
— přípravě besedy pro veřejnost na téma 

Rozvoj severní části Ďáblic, zapracování 
prvků studie odvodnění PVS 2022;

— přípravě květnového čísla Ďáblického 
zpravodaje;

— nutnosti důsledné kontroly výšky keřů, 
které jsou v blízkosti křižovatek;

— Metropolitním plánu – termínech a způso-
bu veřejného projednání;

— hrazení obědů pro děti z Ukrajiny v adap-
tační skupině a v mateřské škole;

— zápisu dětí do ZŠ a MŠ pro ukrajinské děti 
– informovat na ZMČ o červnovém termínu;

— přípravě spolupráce SK Ďáblice s MČ – 
osetí a údržbou pozemku.

95. jednání 9. 5. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s pronájmem části pozemku o výměře  

60 m2 na dobu určitou za účelem využití – 
zahrádka.

Rada MČ po projednání schválila:
— uzavření smlouvy o nájmu s M. N.;

— uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 
s J. H.;

— rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu MČ  
na rok 2022;

— dodatek č. 3 smlouvy o dílo se společností 
ACG-Real, s. r. o.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— demografickou studii „Dosavadní demo-

grafický vývoj a prognóza budoucího vývoje 
Městské části Praha-Ďáblice do roku 
2040“.

Radní MČ informovali o:
— stavu pozemku v Ďáblickém háji, který má 

MČ ve svěřené správě;
— Metropolitním plánu – připravovaná bese-

da 17. 5. včetně plánovaného rozvoje;
— jednání ministra dopravy se starosty při-

lehlých obcí a městských částí o přípravě 
SOKP 519 a 520;

— žádosti ZŠ o hrazení psycholožky pro děti 
z adaptační skupiny v ZŠ;

— zatravnění pozemku u fotbalového hřiště;
— probíhajících jednáních se zástupci ZUŠ 

Taussigova;
— žádosti ZŠ a MŠ – navýšení rozpočtu 

o neuvedenou částku z důvodu skokového 
nárůstu cen energií;

— zpřístupnění geoparku u ZŠ;
— blížícím se konci projektu sociální pra-

covnice v Ďáblicích.

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

O čem jednala rada městské části

Z jednání zastupitelstva městské části

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Vážení spoluobčané, srdečně vás zveme na 24. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice, která se uskuteční  
ve středu 22. června 2022 od 17 hodin v sále Obecního domu Ďáblice, Osinalická 1104/13.
Na programu jednání bude mimo jiné i téma Metropolitního plánu a projednání spolupráce s Rytířským řádem křižovníků: požadavky Ďáblic 
na ochranu pramenišť Mratínského potoka, vznik nového rybníku, likvidace dešťových vod z ulic Šenovská a Ďáblická, vznik páteřní komunikace 
severozápad pro samostatné dopravní napojení lokality. Podklady jsou uveřejněny na webových stránkách dablice.cz – Samospráva –  
Zastupitelstvo MČ – Podklady k jednání, zápisy, záznamy a usnesení z jednání.
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Participativní rozpočet v roce 2022
Jan Hrdlička

Pěkné májové počasí a zájem přítomných dětí přispěly k pohodové atmosféře v rámci „slavnost-
ního“ otevření geoparku na pozemku před budovou naší školy. Nápad, který by za „standardních“ 
okolností převyšoval jak organizační, tak i rozpočtové možnosti naší městské části. Díky nadšení 
manželů Lustikových a jejich kontaktů, díky podpoře vedení školy a pracovnímu zapojení 
samotných dětí, žáků naší školy, byl dokončen projekt, jehož rozměr neumíme v této chvíli asi 
nikdo dostatečně docenit. I když přesněji řečeno – byla dokončena jeho první fáze! Bude 
do značné míry záležet na zájmu dětí, jejich rodičů a „přátel školy“ o zdánlivě „neživé“ kameny. 
Pak teprve uvidíme směr, kterým by se geopark mohl v budoucnosti dále rozrůstat. Geologie je 
jednou z cest poznávání historie naší Země, podněcuje myšlení k mnoha otázkám směřujícím 
do širokého spektra současných přírodovědných, fyzikálních, chemických i společenských oborů 
s nepřeberným množstvím praktického využití. Podrobnosti o ďáblickém geoparku se chystáme 
s autory uveřejnit i na webových stránkách MČ spolu s popisem vystavených kamenů.

Vzhledem k zájmu, jaký participativní rozpočet v roce 2021 vyvolal (bylo podáno a předsta-
veno celkem 13 návrhů, z toho zrealizováno bylo šest), jsme byli překvapeni faktem, že nám le
tos, tj. v roce 2022, došla pouze jedna přihláška.

Jediný došlý záměr zaslaný e-mailem bez potřebných údajů o navrhovaném projektu neobsahoval 
ani žádnou podporu spoluobčanů (tj. podpisový arch), což je nutnou podmínkou pro všechny 
projekty participativního rozpočtu. Záměr se týká instalace bezpečnostních kamer na hřištích v ulici 
Kučerová a mateřské školy. S autory záměru se nám nedaří spojit za účelem získání lepší představy 
o rozsahu jejich návrhu, přesných místech instalace nejen kamer, ale zejména dalších instalací, 
nákladech na vlastní realizaci a provozování, a zejména role navrhovatelky během přípravy a realiza-
ce záměru. S vedením Základní a mateřské školy v Ďáblicích problematiku instalace bezpečnost-
ních kamer v areálu školky projednáme a budeme informovat přes vedení MŠ.

Jak vznikal geopark u ZŠ
Olga Lustiková, třídní učitelka 1.A a vyučující fyziky

Jménem učitele Tamáse Besskó jsme požádali v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2021 
o možnost vybudovat na pozemku u historického vchodu do základní školy geopark. Ďábličtí 
občané nás podpořili v hlasování a během prázdnin se začal projekt realizovat.

Na konci července jsme začali přivážet první vzorky. Duchovním otcem geoparku byl můj muž 
Antonín Lustik, který vybral lokality, odkud byly jednotlivé exponáty přivezeny. Nejbližší byly z oko-
lí Prahy: Klecan, Radotína, Přední Kopaniny či Slivence, nejvzdálenější z Lomečku u Domažlic, 
lomu Proseč nedaleko Železného Brodu nebo z Černé Studnice v Jizerských horách. Vzorky hornin 
mají v průměru hmotnost 300–600 kg, ale největší vzorek liberecké žuly má přes 1 100 kg. 
K jejich přepravě a instalaci bylo zapotřebí použít těžkou techniku – nákladní auto s jeřábem.

Geopark je rozdělen na dvě části. Spodní část je komponovaná jako výstavní, s velkými expo-
náty a popisnými cedulemi. Horní část, s malými očíslovanými vzorky, slouží pro práci s pra-
covními listy. Ty jsou pro zájemce namnoženy v recepci školy. S úpravou horní části pomáhali 
žáci 7. ročníku naší školy v rámci hodin pracovních činností. Přes zimu geopark odpočíval 
a na jaře, když již půda nebyla promrzlá, proběhly poslední dokončovací práce.

V úterý 10. května dopoledne se náš geopark slavnostně otevíral. Přítomni byli zástupci obce 
–místostarosta Jan Hrdlička a radní Tomáš Dvořák, za školu ředitel Josef Buchal a zástupci To-
máš Novotný a David Pařík, dále realizátoři projektu Antonín Lustik a Lukáš Tisoň z Přírodově-
decké fakulty UK a také členové školní žákovské rady. Po úvodním poděkování a krátkých 
projevech nás překvapil místostarosta Hrdlička, který nám přinesl dárek – dostali jsme do ge-
oparku další vzorek, tentokrát buližník, který se v okolí Ďáblic hojně vyskytuje. Potom jsme pana 
ředitele a pana místostarostu požádali o slavnostní přestřižení pásky a geopark byl oficiálně 
otevřen. Všem přítomným byl podán odborný výklad. Členům školní žákovské rady pak byly 
do dvojic rozdány pracovní listy, aby se je pokusili vyřešit. Pro některé z nich to bylo obtížné, však 
to také neměla být jednorázová akce. Za aktivní přístup k řešení pak žáci dostali časopis Pří-
rodovědci – tematicky věnovaný minerálu roku 2022 – křemeni.

Abychom zvýšili motivaci k řešení úkolů, připravili jsme pro úspěšné řešitele soutěž o krásný 
exemplář kalcitu z vlastní sbírky (je k nahlédnutí v recepci školy). Jednou za měsíc provedeme 
slosování všech správných odpovědí a cenu předáme. Potom vyměníme čísla vzorků a vybere-
me další cenu pro úspěšné řešitele.

Cílem projektu bylo a je seznámit žáky školy i širokou veřejnost s krásou neživé přírody a zá-
roveň zpestřit výuku přírodovědy a přírodopisu. Přijďte se podívat, jak se nám to povedlo. V bu-
doucnu bychom rádi geopark propagovali na Instagramu a dále vybudovali cestičky ve spodní 
části, aby byl geopark pohodlně přístupný i v nepříznivém počasí. Pokusíme se uspět v dalším 
kole participativního rozpočtu a uvidíme.



Ve čtvrtek 5. května 2022 jsme si v základní 
škole po nějakém čase připomněli události 
májových dnů, letos nejen těch roku 1945. 
V tomto kalendářním roce si totiž také připo-
mínáme jedno významné jubileum spojené 
s druhou světovou válkou a našimi zeměmi, 
a tím je kulaté 80. výročí operace Anthropoid. 
Škola proto domluvila přednášku pro žáky  
9. ročníku, učitele dějepisu a několik dalších 
zájemců s panem Zdeňkem Ležákem, auto-
rem knihy Anthropoid, zabili jsme Heydricha. 
Na přednášce provázené obrázky z komiksové 
publikace se posluchači dozvěděli velmi 
mnoho informací a získali řadu podnětů 
k přemýšlení o hrdinství, zbabělosti, odpo-
vědnosti, principu kolektivní viny, hodnotě 
lidského života…

Pan Ležák neodmítl pozvání na následující 
tradiční dopolední shromáždění školy pod 

lipou. Slavnostní akt na rynku začal s úderem 
desáté hodiny.

Zazněly tradiční tóny husitského chorálu, 
historická hymna zpívaná československými 
letci ve službách britské Royal Air Force, 
a písně, jež se staly symboly vítězství nad třetí 
říší – Kaťuša, píseň o dívce čekající na svého 
milého odvedeného do války, a mezinárodně 
známá Roll out the Barrel, původem česká 
polka Škoda lásky. Shromážděné svými 
projevy oslovili ředitel školy Josef Buchal, 
místostarosta Jan Hrdlička a také děti z ukra-
jinské adaptační skupiny. Uvádíme doslovný 
překlad do češtiny jejich vystoupení:

„Chceme, aby nikdy nebyla válka, chceme 
se smát, učit se, hrát si. Přejeme si žít v míru. 
Vážení přátelé! Děkujeme vám za laskavé uví-
tání nás dětí z Ukrajiny v ďáblické škole. I my 
s vámi rádi oslavíme vítězné májové dny.“

Shromáždění bylo tradičně seznámeno se 
základními historickými událostmi, jež vedly 
k druhé světové válce, jakož i s průběhem 
tohoto nejničivějšího konfliktu v lidských ději-
nách, s jeho oběťmi, něco málo se dozvědělo 
o některých hrdinech z řad Čechoslováků. 
V neposlední řadě byly uvedeny naprosto 
devastující důsledky války pro celý evropský 
kontinent.

Shromáždění si připomnělo také Den Ev-
ropy, tedy 9. květen 1950, kdy Francie inicia-
tivou svého tehdejšího ministra zahraničí de-
klarovala myšlenku mírové spolupráce, tj. 
snahu zamezit dalším ničivým konfliktům 
v Evropě, a též základ dnešní Evropské unie. 
Na počest této myšlenky zazněla evropská 
hymna.

V závěru slavnosti odnesli žáci Školní žá-
kovské rady a pan místostarosta květiny k po-
mníku obětem první a druhé světové války.

Škola | Ďáblický zpravodaj 
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1942, 1945, 1950
Tomáš Novotný, zástupce ředitele
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Open House Praha v ďáblické 
škole i v roce 2022
V letošním roce se ďáblická škola již tradičně zapojila do festivalu Open House Praha. Budova 
základní školy návštěvníkům, zájemcům nejen o architekturu, otevřela své brány v sobotu  
21. května od 10 do 17 hodin.

Návštěvníci si prostřednictvím komentovaných prohlídek mohli během celého dne pro-
hlédnout plány budovy a na fotografiích porovnávat stav objektu před generální rekonstrukcí 
z roku 2017 s jeho současnou podobou. K vidění byla též vizualizace tzv. zahradního pavilonu, 
který by měl vznikat v budoucnosti. Autorem rekonstrukce i pavilonu se zahradou je kancelář 
Ing. arch. Václava Škardy. Ve dvoraně byly návštěvníkům k dispozici rovněž panely s historickými 
fotografiemi zachycujícími vývoj a život školy od počátku 20. století.

Přístupná byla dvorana školy, střecha dvorany, střešní botanická učebna s pěkným výhledem 
na Ďáblice a jejich okolí, ředitelna a kanceláře, sborovna, respirium, tři vybrané kmenové učeb-
ny, každá reprezentující dobu svého vzniku, v letošním školním roce při příležitosti 120. výročí 
nově slavnostně otevřená odborná učebna fyziky a chemie, některé společné prostory, knihov-
na, jídelna a salonek, kde mohli zájemci ochutnat tradiční české buchty. Hosté rovněž mohli 
nahlédnout před historickou budovu, kde v květnu vznikl školní geopark, a též na zahradu, kde 
je umístěna voliéra s odchovanými kuřaty.

Návštěvníci mohli poznat nejen architekturu školní budovy a její specifika v průběhu histo-
rických období, ale zejména mohli poodhalit možnosti využití budovy a jejího vybavení pro účely 
školního provozu.

Školu v průběhu soboty navštívilo zhruba 50 osob. Zájem veřejnosti projevený i v několika 
reflexích do školní kroniky nás potěšil.

„Moc děkuji za ohromnou prohlídku s výkladem i za práci pro děti, která je výjimečná 
a ´kape´ ze všeho, co tady člověk viděl a slyšel.“ Paní Marie

Tradiční poděkování za průvodcovské služby patří učitelce Vladimíře Nepomucké. Jsme moc 
rádi, že se letos k provádění návštěvníků nově připojila i učitelka Petra Viltová, asistentka Eva 
Kotrčová a učitel Tamás Besskó.

Co je to KUPOZ?
Svatava Štolbová, speciální pedagog

Dovolte mi, abych vás všechny – jako 
speciální pedagožka ďáblické školy – se-
známila s tímto programem. Na naší ško-
le realizuji tento více než tříměsíční 
program již od listopadu minulého roku. 
Probíhá pod mým vedením a jsem vyba-
vena i patřičnou certifikací.

Má vaše dítě potíže s pozorností?
Je roztěkané a neklidné?
Nechce dělat domácí úkoly?
Nevěří si a ani se moc nesnaží ve škole 
uspět?
Máte pocit, že má na víc, že jeho výsledky 
neodpovídají jeho inteligenci?

Pokud je mu 8–12 let, s tím vším vám 
může pomoci program KUPOZ.
V 15 týdnech se může vše změnit.
15 lekcí hravých a zábavných cvičení 
na doma, hodnotící samolepky, pra vi-
delné vedení a podpora rodiny speci-
álním pedagogem může celé rodině vý-
razně ulevit!
— je to jen asi 15 minut denně
— je to zábava
— děti KUPOZ milují
— zvláštní stránka každé lekce je věnová-
na i rodičům
V případě zájmu vás provedu metodickým 
výkladem, vše osobně v prvních lekcích 
vysvětlím a celou dobu trvání KUPOZ 
budu k dispozici v případě potřeby na e-
mailu, telefonicky nebo po domluvě 
osobně.

Rodiče naší školy platí pouze skripta 
s jednotlivými úkoly. Některá odborná 
pracoviště na rozdíl od nás vyžadují fi-
nanční částku mnohonásobně vyšší!

Jaká je úspěšnost KUPOZ?
— Úspěšnost celého projektu závisí 

na denní práci rodiče s dítětem podle 
pokynů speciální pedagožky.

— Jak nám ukázaly první zpětné vazby 
dětí, které KUPOZ absolvovaly, je pozi-
tivní výsledek zaručen!
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Tento text je reakcí na mail čtenáře, který má 
výhrady k článku Pomáhejme lesu, zvláště 
pak k části týkající se cyklistů. Hlavním cílem 
článku bylo poděkování desítkám dobrovolní-
ků, kteří s velkou pečlivostí uklidili Ďáblický 
háj. Mnozí z nich v něm byli poprvé, jsme rádi, 
že se do akce zapojili. Nikdo snad nevěří 
tomu, že sbírání často nechutných odpadků 
a odstraňovaní pozůstatků opileckých mej-
danů je jejich koníček. Dělají to právě proto, 
že chtějí pomoci přírodě, lesu. A jak ještě po-
moci lesu. Jak je vidět – osvětou.

To, co mnozí pokládají za šikanu, je dáno 
literou zákona. Tzv. lesní zákon (289/1995 
Sb.) vyjmenovává činnosti v lese zakázané. 
Mezi ně patří i jízda na kole mimo lesní cesty 
nebo vyznačené trasy, či provádění terénních 
úprav. Obecně lze říci, že zákon zakazuje 
v lese jízdu v terénu, stejně jako budování te-
rénních překážek.

I když zákon umožňuje jízdu po lesních 
cestách, platí, že ne každá pěšinka nebo stez-
ka vedoucí lesem je lesní cestou. Pokud něja-
kou pěšinu, stezku apod. označí vlastník, re-
spektive osoba, která les spravuje, zákazem 
vjezdu kol, dává tím jasně najevo, že se o lesní 
cestu nejedná a cyklisté na ní nemají co dě-
lat. Bohužel, životnost takovýchto značek 
v Ďáblickém háji je doslova jepičí.

Další problém – značení tras  – na-
sprejované různobarevné terčíky na stromech 

prý slouží běžcům. Naši běžci jsou čahouni, 
většina značek je totiž umístěna poměrně vy-
soko, nepodstatná indicie, ale podstatné je 
to, že toto značení nebylo oficiálně povoleno 
a jeho rozmístění vykazuje vzácnou shodu 
s mapou trailů, cyklistických tras, která je zve-
řejněna na internetu.

Navíc stopy pneumatik terénních kol se 
opravdu nedají zaměnit s lidskými. Např. ná-
jezdy na „skokánky“ jsou značeny žlutými šip-
kami na stromech, a také na lavičce, což lze 
doložit fotografiemi, stejně jako klády, ze kte-
rých byly terénní úpravy vybudovány.

Je to jistě dobrá zpráva pro pisatele mailu, 
nebude k jejich nalezení potřebovat ani ba-
terku, ani svačinu.

Za hlubokou neúctu k národnímu dědictví 
lze považovat sjíždění svahu přírodní památky 
Ládví, přitom dvě tabule s označením PP 

a státním znakem nelze přehlédnout. Přírodní 
památka má kolem sebe tzv. ochranné 
pásmo. Bohužel zvláště tato oblast je ber-
mudským trojúhelníkem lesa, neboť zde 
všechny tabulky se zákazy vjezdu cyklistů 
prakticky okamžitě zmizí.

Na internetu jsou dostupné komerční na-
bídky na výuku terénní jízdy v Ďáblickém háji. 
Tyto hromadné akce jsou provozovány 
dlouhodobě, a zveřejněná videa se ani netají 
tím, že jde o jízdy v lesním porostu.

Všichni bychom si měli uvědomit, že příro-
da není spotřební zboží. Žijeme v prostředí, 
které nám zanechaly předcházející generace. 
Naší povinností, tak to cítím já, je zachovat ji 
i pro generace, které přijdou po nás.

Ztráta respektu k zákonu, nekázeň, so-
beckost nikdy nepřinesla nic dobrého.

Pavel Marvánek

Pomáhejme lesu podruhé

Na Slovensku byl s účinností od 1. července 
2007 novelou zákona o lesích (326/2005 
Zb.) v § 31 rovněž zakázán provoz cyklistů 
a jezdců na koni v lese mimo lesní cesty 
nebo vyznačené trasy, avšak vzhledem 
k tomu, že lesní cesta (v doslovném překla-
du „lesní silnice“) je v příslušné STN 
73 6108 „Lesná dopravná sieť“ definována 
minimální šířkou 4 metry, fakticky je tak za-
kázán provoz cyklistů na neznačených stez-
kách (slovensky „cestičky“) a pěšinách (slo-
vensky „chodníky“).

Zdroj: Wikipedie

Chtěl bych reagovat na pana Pavla Marvánka a jeho článek Pomáhejme lesu (ĎZ 05/22).  
V první řadě tam není sebemenší zmínka o tom, jak lesu pomáhat, že bychom si měli s se-
bou odnést vše, co jsme si přinesli, případně využívat koše na určitých místech, netrhat, 
nekácet, nebýt hlučný a podobně, protože i přes nepochopitelné snahy z lesa udělat park 
tam mají domov zvířata.

V druhé řadě je článek, minimálně celá jeho druhá polovina sporná, neaktuální a nepřes-
ná, ba až lživá. Do lesa chodím od školky a jezdím skrz něj na kole přes 25 let, s tím, že 
drobné terénní úpravy se děly tak před 7–10 lety naposledy, některá místa jsou expo-
novanější z covidové doby, kdy byly uzavírky, ale tou dobou bylo v lese tolik lidí, kolik ani 
v centru ne, ale převážně pěších, co hledali osamocené cestičky bez dalších potenciálně 
nakažlivých osob.

Značení na stromy samozřejmě nepatří a není z dílny cyklistů, nýbrž běžců. Prosím rozli-
šovat.Prosím, projděte se po lese a ukažte mi jediný skokánek udělaný z klád. Doporučuji 
s sebou hodně jídla a pití, baterku, protože pátrání by bylo dlouhé a marné. Les má i funkci 
rekreační, slouží všem, dokáže svlažit i horké hlavy, kterou bezesporu pan Marvánek je.

Petr Štuka Bikerské překážky v Ďáblickém háji
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Umístění kontejnerů na bioodpad červenec–listopad 2022
den datum přistavení stanoviště  stanoviště 
sobota 9. 7. 2022 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
sobota 23. 7. 2022 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
sobota 6. 8. 2022 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
sobota 20. 8. 2022 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
sobota 3. 9. 2022 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
sobota 10. 9. 2022 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
sobota 17. 9. 2022 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Na Blatech do naplnění, max. do 11.00
sobota 24. 9. 2022 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
sobota 1. 10. 2022 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Chřibská do naplnění, max. do 11.00
sobota 8. 10. 2022 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
sobota 15. 10. 2022 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
sobota 22. 10. 2022 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
sobota 29. 10. 2022 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
sobota 5. 11. 2022 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Na Blatech do naplnění, max. do 11.00
sobota 12. 11. 2022 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
sobota 19. 11. 2022 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00

Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů vhazovali opravdu jen biologický odpad.
Do kontejnerů patří ovoce a zelenina ze zahrad, tráva, plevel, drny se zeminou bez květináčů, květiny, listí, větvičky, rozřezané větve, seno, sláma, 
štěpka, vychladlý popel ze spalování dřeva.
Tři čtvrtiny přistavovaných kontejnerů hradí naše městská část ze svého rozpočtu, čtvrtina je hrazena MHMP.

Kulturní komise MČ Praha–Ďáblice 
a Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

 pořádají v rámci Noci kostelů

KONCERT 
V ĎÁBLICKÉ KAPLI

10. června 2022 v 18:00 hodin
 Děti a mládež z Ďáblic a okolí 
zahrají skladby starých mistrů 

na flétnu, klarinet, saxofon, 
klavír, housle, violoncello a harfu.

Vstupné dobrovolné



KEMP SE PSY
11.-15. 7. 2022, 1.-5. 8. 2022

 
 SPORTOVNÍ KEMP

25.-29. 7. 2022
 

ZOOLOGICKÝ KEMP
22.-26.8. 2022

 TANEČNÍ KEMP
25.-29. 7. 2022

 

DETEKTIVNÍ KEMP
11.-15. 7. 2022

 

Různé | Ďáblický zpravodaj 

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. 185/21/ZMČ dne 15. 12. 2021 může být příspěvek ve výši 2 500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice 
od 0 do 18 let věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti, podaného zákonným zástupcem s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice. 
Podání žádosti je možné pouze od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla v průběhu následujícího měsíce převodem 
na účet. Na děti narozené od 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15. 1. roku následujícího. Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně 
s občanským průkazem nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti 
další doklady (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).
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sobota 25. června 2022

Dětský den

         od 14 hodin

Večerní 
zábava

od 19.30 hodin

na hřišti SK Ďáblice / Kokořínská 400
www.skdablice.eu / www.dablice.cz

SK Ďáblice a MČ Praha-Ďáblice

ddvz.indd   1 27.05.22   14:58

Ordinační hodiny  
lékařek v létě 2022
Dovolená v ordinaci lékařky pro děti  
a dorost MUDr. Romany Benešové
Ordinační hodiny MUDr. Benešové od 4. do 22. července  
pro nemocné: pondělí–pátek od 11 do 14 hodin, pro pozvané zdravé:  
pondělí–pátek od 8 do 11 hodin.
25. července – 12. srpna. Zástup: MUDr. Jana Hejhalová,  
Tišická 396/1, Praha 8, tel. 739 702 000.
11.–19. srpna. Zástup: MUDr. Gabriela Štádlerová, Spořická 
300/58, Praha 8, tel. 233 544 420.
Ordinační hodiny MUDr. Benešové od 22. do 26. srpna pro nemocné: 
pondělí–pátek od 11 do 14 hodin, pro pozvané zdravé:  
pondělí–pátek od 8 do 11 hodin.
K vyšetření dětí se vždy objednávejte dopředu, zkrátíte tím dobu čekání 
v ordinaci. Zastupující lékař ošetří děti s akutním zhoršením zdravotní-
ho stavu. Nemá oprávnění vydávat jakékoliv posudky, zprávy apod.
Informace pro těhotné ženy a matky novorozenců: Narození nového 
miminka nám prosím zavolejte z porodnice na tel. 774 820 600, 
abychom se mohli s vámi domluvit na první prohlídce dítěte. V přípa-
dě, že máme dovolenou a telefon vám nezvedneme, domluvte se 
na 1. vyšetření dítěte se zastupujícím lékařem, který je uveden výše.  
Po dovolené si vás hned do péče převezmeme.

Dovolená v ordinaci praktické lékařky  
pro dospělé MUDr. Kateřiny Auzké
8.–17. 6, 4.–8. 7. Červnový zástup: MUDr. Hana Culková,  
Oderská 333, Praha 9, tel.: 283 931 499

Bohoslužba za krajinu 2022
Renata Wesleyová, foto Libor Fettr

Poslední květnovou sobotu se již po patnácté konala Bohoslužba 
za krajinu. Tato ekumenická bohoslužba se koná ve volné krajině – za-
hradě na ostrohu Sedleckých skal s krásným výhledem na Prahu,  
Vltavu a Hrad. Po bohoslužbě je možné si vyslechnout přednášku se 
zajímavými ekologickými tématy, letos to byla přednáška Obydlování 
krajiny jako její tvorba (z prostředí Norska). Akci každoročně pořádá 
Ekologická sekce České křesťanské akademie.

Přednáška o Masarykovi
Na konci dubna jsme vyslechli přednášku o T. G. Masarykovi a jeho 
vztahu k náboženství, i mnoho dalších zajímavých informací z jeho 
života politika a prezidenta. Strhujícím způsobem nám představil tuto 
osobnost našich novodobých dějin ThDr. Martin Chadima, vysokoškol-
ský učitel a farář.

Všestranná Jarunka Beranová opět bodovala. Tentokrát v bowlingu.

Zveme rodiče dětí narozených v roce 
2021 a 2022  
na slavnostní přivítání 
nových občánků,
které se uskuteční v září 2022.
Přihlásit se můžete emailem:  
socialni.komise@dablice.cz nebo osobně v podatelně 
úřadu naší městské části. Podmínkou účasti na této 
slavnosti je trvalé bydliště dítěte na území Ďáblic. 
Těšíme se na setkání s vámi!



NAŠE TEPNY 
UDRŽUJÍ MĚSTO  
V CHODU
www.praha-cista.cz
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Hvězdárna Ďáblice 
Pod Hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, 
tel.: 283 910 644
e-mail: dablice@planetum.cz
planetum.cz/hvezdarna-dablice/

Program na červen 2022
Otevírací doba / pozorování oblohy 
dalekohledy
středa 13–23; pátek 13–19, 21–23; 
sobota a neděle 10–12, 13–19, 21–23.

POŘADY (komponované večery s pozo
rováním oblohy) ve středu od 18 hodin:
Hvězdárna, dalekohledy, pozorování.
V pátek od 21 hodin: Co se děje  
na obloze?

POHÁDKY pro nejmenší (od tří let)
- každou sobotu v 10.15, 14.15  
a 16.15 hodin – Paxiho dobrodružství  
ve Sluneční soustavě
- každou neděli v 10.15, 14.15 a 16.15 
hodin – O spanilé Jitřence  
a tajuplné Večernici

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, na MČ Ďáblice i FB KC Vlna. 

čtvrtek 9. června od 19.30 h. Karel Plíhal (koncert) – sál Obecního domu Ďáblice

pátek 10. června od 18 h. Noc kostelů

sobota 11. června od 10 h. Výlet seniorů na Konopiště a do Benešova

úterý 14. června od 18 h. Metropolitní plán (prezentace a beseda) –  
   sál Obecního domu Ďáblice

pátek 17. června od 18 h. Dája Šimíčková & Shadde Yadda (letní swingová tančírna)  
   – terasa KC Vlna (při nepříznivém počasí:  
   sál Obecního domu Ďáblice)

úterý 21. června od 19 h. Muzikoterapeutická relaxace  
   (více informací na vlna.dablice.cz) – zahrada KC Vlna

středa 22. června od 17 h. Zastupitelstvo MČ – sál Obecního domu Ďáblice

sobota 25. června od 14 h. Zábavné odpoledne pro děti a večerní zábava  
   pro dospělé – hřiště SK Ďáblice

čtvrtek 30. června od 16 h. Hurá na prázdniny (dětská diskotéka s DJ Bobbym) –  
   KC Vlna

čtvrtek 30. června od 21.30 h. Millerovi na tripu (letní venkovní kino) – amfiteátr KC Vlna

pátek 15. července od 21.30 h. film dle výsledku hlasování (letní venkovní kino) –  
   amfiteátr KC Vlna

pátek 12. srpna od 21.30 h. film dle výsledku hlasování (letní venkovní kino) –  
   amfiteátr KC Vlna

Změna programu vyhrazena.

Noc kostelů 2022
Srdečně zveme k účasti na Noci kostelů v Ďáblicích,  
která se koná 10. června.

Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava 
17.55–18 hodin Zahájení Noci kostelů zvoněním na zvon
18–18.30 hodin Dětský koncert – vystoupení dětí a mládeže
19.30–21 hodin Tvořivá dílna pro děti – kreslení na chodník, omalovánky, kvíz pro větší děti
19.30–21 hodin Co skrývá sakristie – prohlídka liturgických předmětů
19.30–21 hodin Prohlídka kaple a jejího okolí, informace o historii kaple
19.45–20 hodin Prezentace Křižovnické půjčovny kompenzačních pomůcek
20–20.55 hodin Beseda s duchovním správcem P. Tomášem Gregůrkem O.Cr.
21–21.30 hodin Společná modlitba růžence
21.30–22 hodin Osobní modlitby a ztišení při svíčkách

Sbor Církve československé husitské
19–22 hodin. K zhlédnutí bude výstavka Biblí včetně výtisků v původních jazycích – hebrejšti-
ně a řečtině. Prohlédnout si také můžete výpravnou publikaci o sborech Církve československé 
husitské v České republice, které jsou zapsány v seznamu kulturních památek.
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Centrum Ďáblice – sokolovna
Hrajte s námi… Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy.  
Tréninky: přípravka čtvrtek 14.45–15.45, ostatní pondělí, středa a čtvrtek 16–17.30 hodin.
Volné hraní pro veřejnost: pondělí 18–21, neděle 17–20 hodin.
Pořádané akce pro veřejnost: 
každou neděli od 14.15 Grand Prix CST Ďáblice (turnaj dvouher ve stolním tenise  pro veřejnost a rekreační hráče)
18. 6. od 9 hodin Rodinný turnaj dvougeneračních dvoučlenných týmů
Oddíl mládeže TTC Praha pořádá v srpnu příměstské tábory zaměřené na stolní tenis: 
pětidenní (22.–26. 8.) a jeden třídenní (29.–31. 8. 2022). Příměstské tábory se konají v Centru stolního tenisu Ďáblice,
Kokořínská 204/28.Podrobnosti naleznete na centrumstolnihotenisu.cz či na telefonu 727 834 421.



S měsíční splátkou již od
Rozjeďte se vstříc novým zážitkům v inovovaném provedení modelu KAROQ. K financování CHYTŘE  
navíc zdarma získáte předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 najetých kilometrů.

Vzorový příklad úvěru na vůz  ŠKODA KAROQ 1,0 TSI 81 kW Ambition v ceně 638 900 Kč, při financování se ŠKODA Financial Services v ceně 638 900 Kč, splátka předem 
191 670 Kč (30 %), výše úvěru 447 230 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 534 263 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 581 975 Kč, RPSN vč. 
pojištění 11,410 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 366 011 Kč, měsíční splátka úvěru 4 674 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 5 999 Kč, úroková sazba p. a. 
7,09 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10 % spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění 
skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: min. 31 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Platí při předání vozu zákazníkovi do 30. 11. 2022.

NOVÁ ŠKODA

Již od
KAROQ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km Ilustrativní fotografie

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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