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Vážení spoluobčané, 
milí sousedé,
často od vás v posledních letech slýchám názor,  
že nežijeme v lehké době. Odborníci společenských 
věd říkají, že je to zákonité. Že přicházejí období 
častých, chaotických změn (často i změn jen pro 
změnu samotnou), abychom si připomněli, jak  
důležitá je pro současnost i budoucnost stabilita.  
Víme také, že po obdobích vytváření hojnosti  
a bohatství přicházejí období pocitového nedo- 
statku, abychom si připomněli, co vše dokážeme  
i ve skromných podmínkách zvládnout a co je ve  
skutečnosti tím pravým bohatstvím každého z nás.  
Platí to v rodině, ve škole, v obci, zkrátka všude.

A tak přeji vám všem klidné a pohodové léto  
plné zdraví, odpočinku a inspirace pro další  
dny letošního roku.

Slovo starosty | Ďáblický zpravodaj 

Slovo 
starosty
Miloš Růžička

Ďáblická střecha

Ďáblice od pramenišť

Dokonalá práce přírody  
nad hvězdárnou

Květina, houba  
nebo výtvarné dílo?

Na Znělci

Jezírko dříve plné ryb a čolků. Žil tu i rak Evžen

Velká ohrada I zde bylo možné dříve nalézt trilobita
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Společně s aktivními sousedy vymyslet  
a postavit je jedna věc, udržet je věc 
druhá… a ještě těžší
Než jsem si uvědomil, že v přírodě naplno propuklo jaro, je za námi 
polovina. Obojí je období naší nejčastější přítomnosti v parcích, ulicích 
a na hřištích. 

Proto mi dovolte několik poznámek a proseb, které se týkají vzniku 
a následné údržby vybraných veřejných míst. Týkají se ale i mnoha 
dalších nejmenovaných míst našich Ďáblic.

A ještě dovětek: V přeneseném slova smyslu by bylo možné stejný 
nadpis použít i v souvislosti s našimi pravidelnými oblíbenými akcemi, 
jejichž tradici se podařilo založit. A považuji za velký úspěch všech or-
ganizátorů, že se daří tyto větší i menší akce a kroužky nejen opakovat, 
ale i rozvíjet. Kdo organizuje, kdo nám pomáhal nebo se obdobně 
angažuje třeba někde mimo Ďáblice a pokusil se o něco podobného, 
ten bude nejspíše souhlasit s mým názorem z nadpisu, že jednou něco 
uspořádat je jedna věc, ale vydržet, pravidelně, spolehlivě a s novými 
nápady opakovat je věc druhá a ještě těžší. Jsem moc rád, že v Ďábli-
cích žijí takoví lidé.

Mám radost, jak naše „střešní hlediště“ Vlny funguje jako bobová 
dráha, kino, divadlo, rozhledna, tělocvična, atd., atd. Abychom stáli, 
seděli nebo se slunili vždy v čistém a nezablátili sebe i lavice, bylo 
technicky i ekonomicky dostupným řešením vysypat stupně kamením 
potřebné velikosti. Je ale složité udržovat trávník pod hledištěm, když 
je neustále zanesený tímto kamením. Pomozte, prosím, toto dětem 
vysvětlit, ať kameny nevyhazují do trávníku. 

Neustále protrhané, ale hlavně cíleně prořezané sítě jsou bohužel 
v našem pravidelném programu oprav a peněžních výdajů.  Foto na této dvoustraně: Miloš Růžička

Tanec i několika žáků současně (deseti a víceletých) na pingpongo-
vém stole nebyl cílem nákupu tohoto stolu. Stůl byl do vlněné zahrady 
dodatečně instalován v rámci realizace nápadů, které nám poslali 
spoluobčané. O to více nás takové jednání, někdy i za přítomnosti 
dospělých, mrzí. 

Altán často slouží právě tak, jak bylo plánováno. Jen to nakonec 
nejsou rodiny s dětmi, ale starší děti a dospívající mládež, která je 
v altánu v podstatě pořád, i dlouho do noci. Vlastně je to tak dob-
ře. Chtěli jsme u volně přístupného hřiště nabídnout alternativu 
k typickému posedávání na autobusových zastávkách nebo i vý-
čepech. Pokusme se ale ve větším počtu dát pozor na vandalismus. 
Aleš Pícha (děkujeme) vlastnoručně vyrobil „nezničitelné“ masivní 
lavice – jedna již shořela. Střešní desky, zdánlivě v nedostupné výšce, 
jsme museli nedávno dávat nové, a mohl bych jmenovat dál a dále.  

Nejdéle jsme byli plni očekávání, zda se i růžové loubí se svou kovovou 
konstrukcí (v provedení ďáblického uměleckého kováře Vladimíra Sai-
lera) stane přirozenou součástí vlněné zahrady. Nejprve sloužilo jen 
nárazově při oslavách a svatbách. Ale stalo se. Pnoucí růže po něko-
lika letech nerovného boje s našimi botami si s pomocí zahradníků již 
uhájily prostor pro svou krásnou a voňavou existenci, naplno se začí-
nají rozrůstat a zdobit kdysi prázdnou konstrukci.  
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2. Územní plán – postoj Ďáblic, ochrana před hlukem z dálnice 
a navazující dohody: V prvním pololetí roku 2022 se nám propojily dva 
úkoly ve společné veřejné projednání. Jedním úkolem bylo shromáž-
dit a s občany projednat připomínky a návrhy vás občanů i naší měst-
ské části k návrhu nového územního plánu Prahy a Ďáblic. Druhý úkol 
v podstatě logicky navazoval. Představili jsme občanům úvodní návrhy 

Nový územní plán Ďáblic –  
splněný úkol, ale hlavně šance  
pro zdravé bydlení i zhodnocení  
našich bytů, domů a zahrad
Vzhledem k tomu, že každý nápad, připomínka nebo územní doku
mentace týkající se rozvoje našich Ďáblic jsou velmi důležité, ještě 
jednou pro přehlednost a porozumění připomínám rozhodující udá
losti posledních měsíců, které přímo a zásadním způsobem v bu
doucnu ovlivní charakter a kvalitu života v Ďáblicích:

1. Vodní plochy, voda z dešťů, prameniště, pěší a cyklocesty, splaš
ková kanalizace: Severozápadní oblast Ďáblic byla územním plánem 
závazně vymezena a schválena pro stavební rozvoj již od roku 2002. 
Líbí, nelíbí, to je prostě právně zakotvený stav. Je však možné v rámci 
stanovených pravidel ovlivnit výslednou podobu tohoto území. A právě 
na to jsme se soustředili. Zprvu, bohužel, jen formálně a obecně – 
nebylo totiž vyjasněno vlastnictví dotčených ďáblických pozemků. 
V posledních dvou letech se ale vše zúročilo. V průběhu roku 2021 
pokračovala jednání a uzavírali jsme dohody s vlastníky pozemků, bez 
kterých by nemohla vzniknout nová stromořadí, nebylo by možné lépe 
a více zadržovat vody v krajině, nedošlo by k odvodnění nebezpečných 
ploch a nebylo by možné uskutečnit stavební opatření na ochranu před 
extrémními dešti, které také připravujeme. Celé toto snažení, před-
stavené na několika veřejných jednáních, bylo souhrnně představeno 
30.11. 2021 a všechny informace i z něj jsou stále k dispozici všem 
občanům na oficiálních webových stránkách, v tomto případě ve formě 
videozáznamu: bit.ly/beseda3011

Vliv kombinace navržených opatření na eliminaci záplavy.  
Ukázka z listopadové prezentace, neuspokojivý výsledek vyplynul 
z porovnání dříve navrhovaných čistě technických a velmi drahých 
úprav na kanalizační síti. 

Ukázka umístění vodních prvků. Ukázka z listopadové prezentace, 
z návrhu nových přírodě blízkých vodních ploch pro zadržování vody 
v krajině. 

Rekapitulace přínosů 
navrženého řešení. Ukázka 
z listopadové prezentace, 
žlutá barva vyjadřuje, že 
kombinací více relativně 
jednoduchých dostupných 
opatření jsou ochráněny 
celé Ďáblice.


Ve stínu popsaných událostí spojených s vodou zůstává neprávem 
mimo naši pozornost tato technicky velmi náročná stavba. Její nepo-
stradatelnost pro Ďáblice bychom pocítili až ve chvíli, kdyby nebyla 
funkční nebo nebyla vůbec. Jedná se o modernizaci a navýšení kapa-
city čerpací stanice odpadních vod v Ďáblicích. Jde o investici  
za cca 120 mil. Kč. Na fotografii výstavba retenční stoky DN2000  
v délce 70m před vlastní rekonstruovanou ČSOV Chřibská. 

www.dablice.cz/
zprava-uradu/
24044-14-6-2022-
beseda-uzemni-
plan-prahy-
rozvoj-dablic
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3. Rozhodnutí zastupitelstva – rozšíření sportovních ploch ďáblické
ho areálu, k hluku z dálnice, parkové plochy i pro dolní část Ďáblic:
Finální schválení dosavadní práce a konkrétních smluv proběhlo 
za účasti občanů a odborníků na jednání zastupitelstva 22.6. 2022. 
Tam byly projednány velmi důležité dohody, díky kterým mohou např. 
vzniknou po celé délce východního okraje Ďáblic (podél dálnice D8 – 
ulice Cínovecká) protihlukové valy a produkční stavby s protihlukovou 
funkcí, pásy ochranné i rekreační parkové a lesní zeleně, cest a spor-
tovních staveb, i chybějící nákupní centra. Vše přehledně naleznete  
i v tomto případě na oficiálních webových stránkách Ďáblic.

Ukázka z květnové prezentace, matematické porovnání účinnosti valů 
a protihlukových stěn v závislosti na jejich výšce – teprve kombinace 
valů a stěn o výšce 10 – 14 m! (případně stejně vysokých budov nebo 
jiných překážek) začne chránit před denním i nočním hlukem. 

Ukázka z květnové prezentace. Žluté kolečko: Díky již nakoupeným 
pozemkům východně od fotbalových hřišť a díky našim dohodám 
o využití navazujících pozemků (budoucí parkové koridory směrem 
severním i jižním) lze již tvrdit, že je tu poměrně slušný základ a před-
poklad, že vznikne třetí centrum Ďáblic – centrum sportu, které se 
stane součástí většího sportovně rekreačního areálu. Důležitou pod-
mínkou vzniku areálu je i naplnění dohod o budoucím využití pozemků 
navazujících na ty naše. Jedna z dohod byla představena i v této  
přehledné obrazové podobě. 

Ukázka z květnové prezentace. Ukázka z květnové prezentace. Náš 
názor doložený urbanistickými studiemi z let 2010 – 11 se ukazuje být 
platný: postupně přirozeně vznikají 2 centra kultury a služeb. Novodo-
bé centrum je již vymezené Vlnou, oběma obecními domy a pozemky 
po VŠUP. Historické centrum – zahájení příprav k jeho vzniku bylo ohlá-
šeno Rytířským řádem křižovníků a je uvažováno v areálu křižovnického  
„zámečku“ a statku. Nebo se bude jednat po mnoha stoletích jen  
o obnovu kdysi přirozeného centra? Co nám napovídá historie?  

Bezpečněji do školy i do kaple
Ďáblická škola a školka se opět velmi důstojně a pro mne inspirativně 
rozloučila se školním rokem 2021/22. Několik dní poté došlo k úplné 
dopravní uzavírce ulice U Parkánu. Děkujeme za pochopení, má to pro 
nás všechny veliký smysl, hlavně pro děti. Ulice a přilehlé chodníky 
budou podstatně upraveny, budou bezpečnější, ale především kolem 
kaple povedou ke škole chodníky po obou stranách ulice, vzniknou 
nová K+R parkovací stání, u školy bude chráněný vyvýšený přechod. 
Doufám, že i v současné složité době bude akce včas dokončena, tzn. 
do zahájení nového školního roku.

Již tradiční slavnostní shromáždění školy – zatím vždy s krásným 
počasím…

Terénní úpravy z poloviny července již naznačují rozsah a cíl stavební 
akce.

„Třetí centrum Ďáblic“ 
(nové, historické, sportovní)

smluv o spolupráci – tedy dohod městské části s vlastníky pozemků 
o tom, jak bude jejich výstavba doplněna a korigována veřejnou zelení, 
vodními a dalšími prvky, nejlépe volné krajiny.

To nejdůležitější bylo představeno a diskutováno během veřejných 
setkání s občany 17. 5. a 14. 6. 2022. I z těchto akcí jsou vám stále 
k dispozici videozáznamy: bit.ly/beseda1705 a bit.ly/beseda1406

Připravené smlouvy mezi naší městskou částí a řádem křižovníků řeší 
nové, pro kvalitu bydlení výhodnější využití pozemků. Bližší vysvět-
lení lze dohledat v záznamech z besed a podkladech z červnového 
jednání zastupitelstva. 

V Ý C H O D  –  R O Z V O J O V Á  
P R O D U K Č N Í  P L O C H A
Popis navrhovaných úprav 
metropolitního plánu

n Přesun zástavby blíže 
k dálnici / k ulici Cínovecké
Navrhovaný horizont:
•nerušící výroba a služby
•zachování možnosti 
•podlažnosti pro výšku 
•protihlukových opatření –
•14 metrů

n Rozšíření a prodloužení 
oddělujícího pruhu  
městské zeleně

n Rozšíření pruhu území 
pro bydlení
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Participace aneb občané 
spoluvytvářejí budoucí 
podobu areálu a způsob 
jeho využití…
Jak vyplývá z předchozího textu i článků star-
ších čísel Ďáblického zpravodaje, ďáblický 
sportovní areál (na pozemcích ve vlastnictví 
Ďáblic, provozuje SK Ďáblice) má před sebou 
mimořádnou budoucnost.

Vzniká příležitost náš areál  
významně zkvalitnit, rozšířit 
a dokonce provázat s navazující 
rozsáhlou parkovou, lesní 
a izolační zelení, která bude 
v budoucnu obklopovat Ďáblice 
od jihu až k Mratínskému potoku 
a jeho prameništím na severu 
s severozápadu. 

Plán a již uzavřené dohody s Křižovníky umožní, aby zeleň s pěší 
prostupností navázala na východní plochy a od Ďáblické ulice 
pokračovala ještě dále na západ, od křižovnického statku údolnicí až 
k cyklotrase se stromořadím (A 276) při severozápadním okraji Ďáblic.

  Nový sportovní a rekreační areál
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Den otevřených dveří –  
Bytový dům Akcíz II
Zažít Ďáblice jinak? Jak jiné budou budoucí byty 
v objektu nově budovaného bytového domu v sou
sedství „starého“ Akcízu?
Nedejte na řeči a přijďte se podívat sami!

Den otevřených dveří v dokončovaném objektu by-
tového domu Akcíz II uspořádá městská část Praha- 
Ďáblice společně s dodavatelem stavebních prací, 
společností PRAGOTRADE, spol. s r. o., v týdnu od  
12. do 15. září. „Otevření“ objektu pro veřejnost pro-
běhne nejspíš v úterý v odpoledních hodinách. Přesné 
datum a časové rozmezí prohlídky bude ještě po-
tvrzeno s ohledem na postup dokončovacích prací.

Mimořádná příležitost bude nejlépe využita, pokud 
se spolehlivost, profesionalita a odbornost propojí 
s neotřelými nápady a veřejnou kontrolou.

Proto budeme velmi rádi, když budete vznik areálu 
sledovat a když se nyní přidáte svým hlasem,  
nápadem, otázkou či nabídkou spolupráce. 

  Nový sportovní a rekreační areál

Pozn.: žlutá barva = existující hřiště ve vlastnictví MČ Ďáblice,  
nově městskou částí nakoupené a smluvně zajištěné pozemky  
pro sport a sportovní zařízení“

Inspirujte se zobrazenými aktivitami.  
Nevidíte zde oblíbené aktivity vašich dětí  
nebo vaše? Máte přání mít v Ďáblicích a užívat  
něco netradičního, neobvyklého nebo jinak  
nedostupného? Předejte nám o tom zprávu. 

Své reakce můžete průběžně posílat cestou osobní 
návštěvy, mailové zprávy na adresu starosta@dablice.cz, 
podatelna@dablice.cz nebo můžete reagovat  
přímo u participativního stánku při akcích městské části 
tak, jak tomu bylo v případě Dětského dne.  
Děkujeme za zájem!
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„Velké“ akce
Před čtyřmi lety jsem očekával, že se má aktivi-
ta bude dotýkat především větších investičních 
projektů. A i v tom jsem se mýlil. „Velké“ in-
vestiční akce městské části provázel základní 
problém – získání povolení k výstavbě. Ome-
zené fungování úřadů z důvodu covidu-19 
a připomínky účastníků řízení oddálily zahájení 
všech těchto staveb. Přesto je rekonstrukce 
„starého“ OD Ke Kinu již ukončena a objekt byl 
zkolaudován. Výstavba bytového domu Akcíz II 
finišuje k závěru (viz pozvánka na Den 
otevřených dveří počátkem září). Podařilo se 
mimo původní plán dotáhnout rekonstrukci 
služebny městské policie v Ďáblicích. Rekon-
strukce objektu hasičárny byla započata již 
před mým nástupem a doporučuji každému 
přijít si prohlédnout tuto „základnu“ a techniku 
během nejbližšího „otevření“ pro veřejnost. 
Podotýkám, že zásadní ochranu před pří-
valovými povodněmi vymysleli a zrealizovali 
příslušníci jednotky sami!

Z projektů v objektu základní školy nemohu 
zapomenout na rekonstrukci kuchyně a jejího 
zázemí, která se do celkové rekonstrukce ško-
ly před cca šesti lety nevešla. Termíny byly ši-
beniční (během prázdnin) a zpráva o uva-
řených těstovinách první školní den byla 
skutečnou odměnou. A co teprve pozdější 
osobní ochutnávka jídla z nové multifunkční 
pánve! Po rekonstrukci školy se dodatečně 
provedla montáž regulačních ventilů. Ty již 
dva roky slouží k efektivnější regulaci topení 
v celém objektu školy. Budování učebny fy-
zika–chemie řídilo samo vedení školy (veliký 
respekt!) a na mě zbyla role konzultanta, ko-
ordinátora apod. Výsledek mohli zhlédnout 
všichni během oslav 120. výročí otevření bu-
dovy školy před rokem. Bohužel se po roce 
projednávání nepodařilo prosadit rekonstruk-
ci podkroví západního traktu, původně za-
mýšleného pro učebnu fy–che, z důvodu ná-
mitek a podmínek památkářů i nesouhlasu 
souseda. Ale – vlastně hlavně z tohoto důvo-
du jsme začali s projektantem rozvíjet záměr 
tzv. zahradního pavilonu ZŠ, který je pro další 
rozvoj školy tolik potřebný. 

K mému překvapení byl podobný projekt 
„pavilonu“ na stejném místě naplánován již 
na počátku devadesátých let minulého 
století, ale tehdy bohužel již v průběhu zpra-
covaní dokumentace a projednávání projektu 
přístavby ZŠ došlo k prodeji sousedních ob-
jektů soukromému vlastníkovi a projekt pavi-
lonu ZŠ nebylo možné v původním rozsahu 
realizovat. Škoda. Nyní se vedení městské 
části musí vypořádat s oprávněnými připo-
mínkami vlastníků sousedních nemovitostí.

Objekt mateřské školy a jejího okolí doznal 
také mnoha úprav – rekonstrukce chodníčku 
kolem školky, vybudování barevných pružných 
dopadových ploch kolem všech herních prv-
ků, rekonstrukce topení a výměna nejstarších 
kotlů v pavilonech MŠ, rekonstrukce „za-
hradního“ sociálního zařízení, opravy 
vstupních schodišť – toť výčet těch nejvidi-
telnějších. Jednotlivé pavilony stárnou. 

O projektu sportovní haly kolují v Ďáblicích 
různé "zaručené" informace. Od zpracování 
projektu a zahájení jeho projednávání jsou 
proti realizaci haly v této lokalitě někteří 
spoluobčané, kteří se aktivně přihlašovali 
jako účastníci řízení. Nakonec po projednání, 
vypořádání všech připomínek a vydání 

stavebního povolení odpůrci projektu podali 
odvolání a po několikaměsíčním posouzení 
byl projekt vrácen odvolacím orgánem k nové-
mu projednání. Na odstranění nedostatků 
postupně pracujeme, možné úpravy polohy 
haly byly představeny během projednávání 
návrhu Metropolitního plánu. Situace bude 
vyžadovat úpravu stávající projektové doku-
mentace, nové projednání a podání žádosti 
o nové společné povolení pro halu a všechny 
související objekty. Na projektu dále spolu-
pracujeme s SK Ďáblice, tak aby bylo možné 
stavbu této „malé“ haly konečně dokončit.

Příprava výstavby dalších sportovních ob-
jektů v okolí stávajícího areálu SK Ďáblice 
na pozemcích městské části byla zahájena – 
anketou během dětského sportovního dne. Co 
by si vlastně budoucí uživatelé přáli? Anketa 
bude určitě pokračovat ještě před zadáním 
projektantovi. Věřím, že kontinuita v tomto 
směru bude zachována a sportoviště spolu 
s „parkovým pásem“ a dalšími objekty v rámci 
tohoto pásu (cyklostezka, pump-track, ska-
tepark apod.) budou postupně zrea lizovány. 
S podporou vedení SK se podařilo zrealizovat 
záměr ozvučení obou hřišť. Příprava protihlu-
kové stěny podél celého hřiště se zjednodušila 
po projednání s dotčenými sousedy. Snad 
ještě letos se zaměříme pouze první část stěny 
tam, kde je. Jen pro znázornění situace 

na stavebním trhu dodávám, že o tuto zakázku 
neměl již dvakrát žádný dodavatel zájem. Bu-
deme tyto práce poptávat znovu, aby mohly 
být letos dokončeny.

„Drobné“ projekty
Kromě „velkých“ stavebních akcí jsme zrea-
lizovali mnoho drobných projektů. Mnoho 
malých projektů, mnoho starostí pro více lidí. 
Hned v roce 2019 přibyly plánované infor-
mační tabule a systém byl již doplněn i o další 
nové směrovky. Po dlouhých diskusích byla 
vyznačena parkovací stání v Kokořínské, do-
pravní studie v celé oblasti ulic Chřibská 
a Legionářů směřuje k zachování stávajících 
jednosměrek, ale provoz by měl být „zklidněn“ 
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Zamyšlení místostarosty
Jan Hrdlička, foto autor

Jsem si vědom, že následující řádky mohou vyvolat různé reakce,  
ale během jara jsem se několikrát zamýšlel nad smyslem své práce zde 
v Ďáblicích. A tehdy jsem si začal dělat poznámky na téma, co se po-
vedlo a co se nepovedlo. S vědomím, že závěrečné hodnocení po čtyřech 
letech provedou občané-voliči. A od počátku mého zamyšlení bych rád 
uvedl na pravou míru, že výsledků by nebylo dosaženo bez podpory 
pana starosty, který mimo jiné trpělivě a úspěšně zajišťoval pro měst-
skou část dotační finance zejména pro velké i malé investiční projekty,  
bez kolegů radních a zastupitelů, a koneckonců všech pracovnic  
úřadu městské části i všech, kteří s námi úzce spolupracují.  
Neboť, jak celkem trefně označila jedna z pracovnic úřadu,  
nejsem „nic víc, než uvolněný zastupitel!“

Zvenku vypadá „starý“ obecní dům již nově. Uvnitř, zejména suterén, patro a schodiště prošly 
výraznými změnami. Nejpozději během akce Zažít Ďáblice jinak budou moci posoudit všichni.
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značením (zóna 30) a stavebními úpravami 
v prostoru všech křižovatek v tomto úseku. 
A konečně povolení na umístění nových rada-
rů na Šenovské a přemístění stávajícího rada-
ru na ulici Kosteleckou by mělo být po do-
plnění brzy vydáno a systém zaktivován ještě 
do podzimu.

Kdybychom nevyjmuli vybudování přístřeš-
ku u zastávky MHD K Letňanům z projektu TSK 
(později začleněnému do projektu rekon-
strukce Ďáblické), nebyl by dodnes… Do 
podzimu by se měl objevit i přístřešek u za-
stávky Květnová včetně gabionových stěn 
a úpravy kontejnerového stání na Květnové, 
které by dle dohody měl realizovat investor 
nových rodinných domků Pod Hvězdárnou. 
Do budoucnosti jsou již předjednané realiza-
ce podobných přístřešků na zastávkách Ďáb-
lice v obou směrech (jeden v rámci rekon-
strukce Ďáblické, druhý u bytového domu 
Křižovnického družstva).

Stav místních komunikací ve správě měst-
ské části zůstává jednou z oblastí, na kterou 
se bude třeba v nadcházejícím období zamě-
řit více systematicky. Ano, nikdy se to tak ne-
dělalo. Bude to stát finanční prostředky, ale 
bez těch nebude možné provést ani základní 
průzkum a vytvoření nějaké dlouhodobé kon-
cepce. Nyní se rozpočet plánoval více méně 
dle aktuální potřeby v rámci ročních plánů. 
I proto dáváme do oprav chodníků a komu-
nikací několikanásobně více prostředků než 
v minulosti. A náprava stávajícího stavu bude 
vyžadovat více – věřím, že s lepším výsledkem 
pro nás všechny.

Dokončení stavby veřejného osvětlení v uli-
cích Buližníková, Skalnická, Poděbradova 
a Myslivecká a předání osvětlení do správy 
THMP patří k výrazným milníkům v této části 
Ďáblic. Po letech postupného projednávání!

Byla započata a postupně zrealizována in-
stalace ohrádek a jednoduchého aretačního 
systému u kontejnerových stání. Věříme, že 
tento systém pomáhá ke kulturnějšímu 

prostředí okolo stávajících sběrných bodů  
tříděného odpadu. Ještě bude doplněn na 
sta noviště Květnová/Hřenská.

Projekty „třetích stran“
A pokud nebylo dost „vlastních“ projektů, in-
vestičních akcí třetích stran, ať již developerů 
obytných domů, organizací hl. m. Prahy, či sou-
kromých investorů nebo jednoduchých posou-
zení staveb obyvatel Ďáblic, bylo nespočet. 
Každý projekt vyžadoval a vyžaduje individuální 
posouzení, ty „větší“ projednání s odborníky, 
v radě a zastupitelstvu. Podotýkám, že ani za-
hájením výstavby vše nekončí. Smlouvy s jed-
notlivými investory a vzájemné závazky je ob-
vykle třeba kontrolovat a naplňovat před 
i po ukončení výstavby, po kolaudaci domů. 
A tyto kroky jsou nesmírně důležité pro uzavření 
majetkových vztahů po realizaci, nehledě na fi-
nanční vyrovnání všech závazků ze stran in-
vestorů. Pro budoucnost bude velkým příno-
sem, že se městská část bude moci přidat k již 
schváleným Pravidlům pro spolupráci s in-
vestory, která platí v rámci hl. m. Prahy. Toto 
bude prvním krokem pro budoucí nové zastu-
pitelstvo, aby každý investor předem a transpa-
rentně věděl, co ho čeká.

Poněkud odlišná pravidla platí pro in-
vestiční akce pražských organizací, zejména 
PVS a TSK. Ale i zde jsou nabyté zkušenosti 
takové, že lze projednat, a v mnoha případech 
to je i zájmem investorů, zlepšování stávající-
ho prostředí. Nová dlážděná komunikace 
vzniklá v souvislosti s budováním šachty PVS 
v Květnové je toho příkladem. Zakomponování 
nových přechodů přes ulici Ďáblická do 
projektu její rekonstrukce také. Z velkých 
projektů nemohu nezmínit areál bývalých Spo-
jů, nyní Evergreen, kde již začala fungovat re-
tenční nádrž na zadržování dešťových vod, 
funkční je i svedení dešťových vod ke kořenům 
vysazených stromů. Vše namísto toho, aby 
dešťová voda stékala na Šenovskou a odtud 
dolů… K novým domkům v oblasti Kučerové – 

K Náměstí přibude již zmíněný přístřešek auto-
busové zastávky a ohrazení stání tříděného 
odpadu. A tak bychom mohli pokračovat 
projekt po projektu. Finanční prostředky 
od jednotlivých investorů budou zapojovány 
do rozpočtu městské části postupně tak, jak 
budou splatné. I v tomto ohledu nám „praž-
ská“ pravidla pro investory pomohou.

Ve spolupráci s TSK Praha byly dotaženy 
projekty přechodů BESIP přes Ďáblickou (pod 
Akcízem), nyní probíhá realizace přechodu BE-
SIP a šesti parkovacích stání K&R U Parkánu. 
Včetně chodníku okolo kaple a úprav všech 
přechodů v tomto úseku do bezbariérové 
podoby. Další pozornost směrujeme na vy-
lepšení bezpečnosti přechodů Na Štamberku 
a na Šenovské (křižovatka U Spojů).

Rekonstrukce ulice Ďáblická (je rozdělena 
na dvě etapy – horní a centrální) mají již 
stavební povolení, prodlužuje se jejich 
platnost. Po další havárii vodovodního řadu 
v úseku u hřbitova věřím, že PVS provede vý-
měnu tohoto řadu již letos, jak bylo v plánu, 
a tím se odblokuje provedení rekonstrukce 
Ďáblické v tomto horním úseku. Pozitivní do-
pad na hlučnost by měl být ihned znatelný. 
Centrální část Ďáblické by měla být zrekon-
struována až poté. Obnova povrchu Koste-
lecké je již projekčně zpracována, rekonstrukci 
ulice Šenovská požadujeme dát do rea-
lizačních plánů TSK hl. m. Prahy, která má veš-
keré hlavní komunikace v Ďáblicích ve správě. 
Stav a dopravní zatížení této komunikace jsou 
argumenty pro uspíšení příprav akce.

Podobně je zájmem nejen mým prosadit 
potřebná zlepšení stávajícího stavu do dal-
ších zahajovaných projektů, tj. do dohod 
s Rytířským řádem Křižovníků s červenou 
hvězdou, developery na území v majetku 
řádu, majiteli/developery různých bytových 
domů – nezapomeňme, že ne všechny deve-
loperské projekty jsou a priori špatné. Mnohé 
mění neudržované budovy a jejich okolí 
k lepšímu. A objektů, které podobný zásah 
v samotném historickém jádru i mimo ně po-
třebují, je v Ďáblicích stále mnoho.

Zamyšlení tedy končím s nadějí i povzde-
chem, že práce bude stále dost!

Přeji všem krásné dny letního odpočinku.

Není to krása? Podle projektu MČ zrealizova-
la PVS, a. s., v roce 2021.

Původně samostatný projekt v režii TSK hl. m.Prahy, a. s., byl odsouzen k odkladům kvůli za-
hrnutí rekonstrukce samotné zastávky k plánované rekonstrukci Ďáblické. Projednáním a vy-
jmutím realizace tohoto přístřešku ze schválené dokumentace s povolením se nám podařilo 
potřebné – zastávka stojí. I s připomenutím mamutů, kteří tudy museli přece kdysi procházet, 
když jednomu nedaleko vypadla „slavná muzejní ďáblická“ stolička. Škoda, že i tato nová 
zastávka se již dvakrát stala terčem vandalů…
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Obecní dům v novém
Jan Hrdlička, foto Pavel Veselý

Odkaz pana starosty Jiřího Veselého z devadesátých let bude žít i nadá-
le. My všichni věříme, že po rekonstrukci zůstane multifunkčním místem 
pro setkávání spoluobčanů, vzdělávání a kurzy, s ordinacemi i sociální 
službou, s lékárnou a kadeřnictvím, s pohybovým sálem s novým soci-
álním zázemím, se zázemím pro aktivity seniorek a seniorů, zázemím 
pro úřad atd. Akorát – jak mu budeme zkráceně říkat? "Starý"? To už 
není. Obecní dům Ke Kinu? Nebo ještě jinak, zkráceně?

Třeba se nějaký vhodný nápad ujme po akci Zažít Ďáblice jinak, kdy 
bude objekt zpřístupněn.
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96. jednání 23. 5. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila s:
— cenovou nabídkou na stanoviště tříděného 

odpadu na Koníčkově náměstí od firmy  
ASACONT, s. r. o.;

— protokolem o převodu hmotného majetku 
získaného investiční výstavbou zaslaným 
na magistrát (odbor investiční, oddělení 
vyvádění majetku);

— výběrem společnosti Vladař a synové, s. r. o., 
na opravu školní zahrady včetně schodů se 
zábradlím;

— výběrem společnosti AGRO CS, a. s.,  
na nákup travní směsi;

— výběrem společnosti LOKIT, s. r. o., na opravu 
hasičského automobilu Renault Midlum;

— záměrem pronajmout části pozemků za  
účelem umístění informativních cedulí (re-
staurační zařízení) pro GASTRO BROTHERS, 
s. r. o.;

— výběrem firmy A. Ch. na opravu bytu 2+1, 
Ďáblická 161/8;

— přijetím účelově vázaného finančního daru 
pro ZŠ a MŠ pro školní rok 2021/22 od Na-
dace Charty 77 k uhrazení školních pomů-
cek, obědů a asistentů pedagoga pro děti 
rodin přicházejících z válkou zasažených 
oblastí Ukrajiny.

Rada MČ po projednání schválila:
— uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se 

společností CETIN, a. s., pro umístění a provo-
zování komunikačního vedení a zařízení;

— licenční smlouvu o veřejném provozování se 
společností OSA – Ochranný svaz autorský 
pro práva k dílům hudebním, z. s., jejímž 
předmětem je poskytnutí licence k veřejnému 
provozování hudebních děl z repertoáru OSA.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— informaci o zahájení vyvlastňovacího řízení 

ve prospěch PREdistribuce, a. s.: předmětem 
vyvlastnění je omezení vlastnického práva 
odpovídajícího věcnému břemeni.

Rada MČ po projednání nepřijala usnesení:
— o udělení výjimky na pronájem kolumbárních 

schránek na veřejném pohřebišti v Ďáblicích 
pro občany s trvalým bydlištěm mimo Ďáblice.

Radní MČ informovali o:
— oznámení MHMP, odboru ochrany prostředí, 

o zahájení řízení o změně integrovaného 
povolení pro zařízení Skládka odpadů;

— urbanistické studii Křižovnické sady Rytířské-
ho řádu Křižovníků s červenou hvězdou;

— připravované další besedě na téma územní 
rozvoj;

— plánovaném zasedání ZMČ 22. 6.;
— 32. ročníku dětského hudebního festivalu 

Jarní petrklíč, který pořádá ZŠ Ďáblice;
— proběhlém festivalu Open House v Ďáblicích 

– pozitivní ohlasy;
— proběhlé schůzce se ZUŠ Taussigova;
— dotazu na zřízení stání pro VZP;
— záznamu z poslední besedy k územnímu 

plánu – zveřejněn na Facebooku a webu MČ;

— konání tradičního dětského dne na hřišti SK 
až 25. 6.; pro ďáblické děti připraveno 
na 1. 6. malé překvapení v KC Vlna;

— školení první pomoci pro veřejnost dne 26. 5.

97. jednání 6. 6. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila s:
— návrhem Závěrečného účtu MČ Praha-Ďábli-

ce za rok 2021;
— celoročním hospodařením městské části 

za rok 2021 a doporučuje Zastupitelstvu 
schválit Závěrečný účet za rok 2021 bez 
výhrad;

— uvolněním finančních prostředků z rozpočtu 
MČ Praha-Ďáblice na financování sociálního 
pracovníka na poloviční úvazek od 1. 7. 
do 31. 12. 2022;

— změnou závazku investora BD U Prefy: vy-
sazení pěti stromů na dětském hřišti U Prefy 
nahradit finančním příspěvkem;

— vyřazením majetku MČ Praha-Ďáblice –  
likvidací tiskárny Laser Jet a mini trouby 
(zůstatkové ceny 0 Kč);

— protokoly, které byly zaslány z MHMP –  
předání a převzetí podílu čtyř pozemků 
do správy MČ Praha-Ďáblice.

Rada MČ po projednání schválila:
— smlouvu o nájmu části pozemku se 

společností GASTRO BROTHERS, s. r. o., 
jejímž předmětem je umístění informačních 
cedulí;

— udělení výjimky z Pravidel pro vydávání Ďáb-
lického zpravodaje pro potřeby inzerce poli-
tických stran v rámci kampaně pro volby 
do zastupitelstva městské části Praha-Ďábli-
ce v rozsahu ½ strany (tzn. A5 na šířku) 
za podmínek dodržení zákona a slušnosti 
s uzávěrkou do 28. 8. 2022.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— návrh příkazu starosty k odstranění nedostat-

ků v Závěrečné zprávě o přezkumu hospo-
daření MČ za rok 2021;

— zápis z jednání k plnění dle „Dohody o in-
vestiční činnosti a vzájemné spolupráci“ 
uzavřené mezi MČ Praha-Ďáblice 
a společností Areál Ďáblice, s. r. o.;

— připravovaný návrh dohody o investiční 
činnosti a vzájemné spolupráci a při-
pravovaný návrh smlouvy o vzájemné spolu-
práci s Rytířským řádem Křižovníků s čer-
venou hvězdou.

Rada MČ po projednání jmenovala:
— komisi pro otevírání obálek a hodnocení 

nabídek pro výběrové řízení – ordinace  
lékařů – OD Ke Kinu.

Radní MČ informovali o:
— stížnosti občanů na Šenovské ul.

98. jednání 13. 6. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila s:
— výběrem společnosti PROBO-NB, s. r. o., 

na nákup vybavení pro JSDH;
— záměrem pronajmout nebytové prostory  

(kancelář, kuchyňka + umývárna, sklad) 

v OD Ke Kinu za účelem poskytování veřejně 
prospěšné pečovatelské služby pro občany.

Rada MČ po projednání schválila:
— návrh smlouvy o spolupráci se společností 

Chřibské domy, s. r. o., a pověřila starostu 
předložením smlouvy na nejbližší zasedání 
ZMČ;

— dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností 
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a. s., jehož 
předmětem je doplnění jednoho měřiče 
rychlosti o solární panel;

— program 24. zasedání ZMČ  
dne 22. 6. 2022 od 17 hodin;

— dohodu o údržbě pozemků s SK Ďáblice.
Radní MČ informovali o:
— přípravě veřejné besedy s občany – Územní 

plán Prahy a rozvoj Ďáblic dne 14. 6. 2022 
včetně představení připravovaných připomí-
nek MČ k Metropolitnímu plánu;

— zájmu MČ na pokračování působení ZUŠ 
v Ďáblicích;

— zvyšování cen energií s dopadem na ZŠ i MŠ.

99. jednání 27. 6. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila:
— se záměrem pronajmout v OD Ke Kinu neby-

tové prostory v 1. nadzemním podlaží pro 
kadeřnictví a sociální zázemí;

— se smlouvou o provádění služeb spojených  
se svozem odpadu s firmou AVE Pražské 
komunální služby, a. s., pro bytový dům 
Legionářů 88/51;

— s třístrannou dohodou o oprávněné osobě: 
provozovatel – PVK, a. s., odběratel –  
MČ Praha-Ďáblice a oprávněná osoba – 
 J. S. v objektu Květnová 598 – Restaurace 
pod Hvězdárnou;

— se smlouvou o připojení k distribuční sou-
stavě kategorie maloodběratel – domácnost, 
s firmou Pražská plynárenská Distribuce, 
a. s., k připojení volného bytu v bytovém 
domě Ďáblická 160/4 k plynové soustavě;

— se smlouvou o připojení z důvodu požadavku 
navýšení hlavního jističe před elektroměrem 
s firmou PREdistribuce, a. s., k připojení 
volného bytu v bytovém domě Ďáblická 
160/4.

Rada MČ po projednání schválila:
— nájemní smlouvu se společností Diakonie 

ČCE – středisko křesťanské pomoci v Praze, 
která bude prostory v OD Ke Kinu využívat 
pro poskytování veřejně prospěšné pečova-
telské služby;

— vnitřní předpis č. 3/2022 – Nakládání s po-
hledávkami a tvorba opravných položek 
k pohledávkám;

— dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě s M. N., jehož 
předmětem je prodloužení trvání smlouvy;

— dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě s L. S., jehož 
předmětem je prodloužení trvání smlouvy;

— smlouvu o zřízení věcného břemene se 
společností PREdistribuce, a. s., jejímž 
předmětem je umístění a provozování sou-
části distribuční soustavy;

O čem jednala rada městské části

zp7_22.indd   11 25.07.22   22:34



Zprávy z radnice | Ďáblický zpravodaj 

12 | 

Z jednání  
zastupitelstva  
městské části
24. zasedání 22. 6. 2022
Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo:
— návrh Závěrečného účtu MČ Praha-Ďáblice 

za rok 2021;
— rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu MČ 

na rok 2022;
— dohodu o investiční činnosti i smlouvu o vzá-

jemné spolupráci s Rytířským řádem Kři-
žovníků s červenou hvězdou;

— připomínky MČ k Metropolitnímu plánu  
i připomínky k vyhodnocení vlivů Územního 
plánu hl. m. Prahy (aktuální verze 2022) 
na životní prostředí z hlediska vlivů  
na ovzduší;

— smlouvu o spolupráci se společností  
Chřibské domy, s. r. o.;

— dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci  
s BD U Prefy.

Zastupitelstvo MČ po projednání stanovilo:
— počet členů Zastupitelstva městské části 

Praha-Ďáblice pro volební období  
2022–2026 na 15 členů.

Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo  
na vědomí:
— rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu  

MČ na rok 2022.
Informace radních a zastupitelů:
M. Růžička informoval o:
— oznámení z MHMP o příjmu dotací pro MČ.

J. Hrdlička informoval o:
— proběhlé kolaudaci OD Ke Kinu a přípravách 

vyhlášení záměru pronájmu pro volnočasové 
aktivity;

— připravovaném dodatku č. 2 k BD Akcíz;
— zahájení kolaudací bytů a RD v rámci 1. etapy 

s předpokládaným dokončením kolaudací 
na podzim 2022, následně bude uhrazeno 
finanční plnění městské části společností 
Doma-je-doma.

R. Henych informovala o:
— volbách.

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

— prodloužení prominutí místního poplatku z po-
bytu, které se týká pouze fyzických osob, jež 
přicházejí do ČR z Ukrajiny v souvislosti se stále 
trvajícím válečným konfliktem na Ukrajině;

— smlouvy o nájmu bytu s H. H., S. R., S. A., 
O. S., jejichž předmětem je poskytnutí uby-
tování na dobu určitou;

— rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu MČ 
na rok 2022;

— dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností 
PRAGOTRADE, spol. s r. o., týkající se  
investiční akce: „Bytový dům Akcíz 

v Praze-Ďáblicích“, jehož předmětem je 
navýšení ceny a změny termínu dokončení;

— odměnu J. B., řediteli ZŠ a MŠ;
— licenční smlouvu o veřejném provozování se 

společností OSA – Ochranný svaz autorský 
pro práva k dílům hudebním, z. s., jejímž 
předmětem je poskytnutí licence k veřejné-
mu provozování – Karel Plíhal.

Rada MČ po projednání ukládá:
— tajemnici vypsat výběrové řízení na jednoho 

pracovníka odd. technické služby v odboru 
vnitřní správy.

Radní MČ informovali o:
— volbách;
— záměru J. S. nadále neprovozovat Restauraci 

pod Hvězdárnou (Květnová ul.);
— základních školách v Praze 8 – mají plnou 

kapacitu v souvislosti se zápisy dětí z Ukrajiny;
— proběhlém jednání o cenách energií v ZŠ 

v souvislosti se zvýšením nákladů za plyn.

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

PRONÁJEM  
Restaurace pod Hvězdárnou
Vzhledem k výpovědi podané současným nájemcem Restaurace  
pod Hvězdárnou, Květnová 598, vypisuje městská část záměr  
o pronájmu této restaurace.
Žádáme zájemce, aby sledovali úřední desku úřadu městské části,  
dablice.cz/urednideska, kde budou zveřejněny veškeré  
podrobnosti k vyhlášenému záměru včetně termínu pro případné 
prohlídky a podání nabídek ze strany zájemců.

Plánovaná omezení provozu  
na pozemních komunikacích 
v Praze-Ďáblicích
Uzavírka komunikace U Parkánu 
(úsek mezi kaplí a požární zbrojnicí) bude uzavřen v obou směrech – min. do 28. 7. 2022. 
Následně jednosměrný provoz ve směru Ďáblická–Šenovská 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 invali-
dy ke kapli (investor TSK Praha, žadatel INPROS Praha, a. s.).
Termín dokončení je uveden jako maximálně možný.
Provizorní přístup k nemovitostem bude zajištěn.

Postupná uzavírka komunikace Statková – 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. 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.
Vjezd do ulice Statková zůstává zachován! Pouze průjezd ulicí Statková bude v úseku bu-
dování jednotlivých etap zcela uzavřen. Přístup k zahrádkám a ostatním nemovitostem 
bude možný přes provizorní komunikaci vedoucí z ulice U Spojů areálem nových domků 
na ulici Statková.

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.
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Dokázali  
jsme to!
Marie Maříková, foto Adam Kilián

Pod vedením naší tutorky, ďáblické knihovni-
ce Tatjany Zapletalové, jsme v Ďáblicích vy-
studovali Univerzitu třetího věku pořádanou 
pražskou Českou zemědělskou univerzitou 
která se nám hodně věnovala. Během uplynu-
lých tří let jsme se toho hodně naučili i dozvě-
děli, prostudovali jsme témata od českých 
dějin až po Leonarda da Vinci. Získali jsme tak 
absolutorium této vysoké školy ukončené 
promocí, která byla velice krásná a dojemná. 
Děkujeme, Tanjo. Tvoji studenti

Gratulace jubilantům
Simona Dvořáková, sociální komise, foto Pavel Veselý

V úterý 21. června jsme se starostou a místostarostou MČ měli opět 
možnost sejít se s některými ďáblickými jubilantkami a jubilanty, kteří svá 
životní výročí oslavili v prosinci minulého roku a v první polovině tohoto 
roku. Sešlo se nás dohromady 15 a při kávě a drobném občerstvení jsme 
si společně zavzpomínali na staré dobré časy a popovídali si o tom, co 
nás těší, či naopak trápí. Pro mě, která jsem se do Ďáblic přistěhovala 
teprve před dvaceti lety, bylo obzvláště zajímavé vzpomínání rodaček 
a rodáků na to, jak Ďáblice vypadaly dříve a jak se v nich tehdy žilo.

Všem přítomným děkuji za příjemně strávené odpoledne a jménem 
sociální komise i starosty a místostarosty přeji všem jubilantům, i těm, 
kteří se oslavy nemohli zúčastnit, pevné zdraví a hodně štěstí 
a spokojenosti v dalších letech.
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Hodnocení sezony  
2021/2022
Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice, foto Pavel Veselý

Muži A na jaře zvítězili nad Dolními Chabry  
i Březiněvsí
Páté místo v tabulce z šestnácti týmů je velmi hezké umístění. Mě 
osobně nejvíce potěšily a předpokládám, že i ďáblické fanoušky, jarní 
výhry v derby na domácím hřišti, a to 3:2 s Chabry a 2:0 s Březiněvsí, 
kdy na zápase bylo více než 250 diváků.

Muži B – optimální střed tabulky
Se sedmým místem naprostá spokojenost. Po letech, kdy se náš tým 
juniorky trápil v dolní části tabulky, jde o hezké umístění. A to vše 
za situace, kdy je tým Muži B složený většinou z mladých hráčů, býva-
lých dorostenců.

Hodnocení mládežnických týmů: dorost 
bude dále hrát nejvyšší soutěž, do této elity 
postoupí i mladší žáci
Starší dorost bude po reorganizaci dorosteneckých soutěží nadále hrát 
nejvyšší pražskou soutěž – Pražský přebor. Do nejvyšší soutěže postou-
pil nakonec i tým mladších žáků, což nám kompletuje nejvyšší soutěže 
u všech A týmů mládeže (mladší a starší žáci, mladší i starší dorost). 
Tyto soutěže se v Praze postupně zkvalitňují, a tak mladší žáci budou 
mít za soupeře týmy Bohemians Praha, Viktorii Žižkov, Duklu Praha, 
Tempo, Motorlet, Aritmu a Meteor, což je záruka velmi kvalitní soutěže. 
I když se v soutěžích přípravek nepostupuje ani nesestupuje, musím 
ocenit velmi hezké výsledky starších přípravek – jednoznačné první 
místo v soutěži ročníku 2011 a druhé místo ročníku 2012, kde nás 
od prvního místa dělila pouze jedna jediná branka.

Liga gentlemanů +40
Jirka Černý je trenér Mužů A, ale také kapitán a hráč ligy gentlemanů, 
což jsou hráči +40 a ti postoupili do nejvyšší soutěže. Za postup pře-
bírá pohár od předsedy a místopředsedy Pražského fotbalového svazu.

Sportovní olympiáda pro děti ze školky
Sportovní komise MČ společně s SK Ďáblice připravila pro ďáblickou 
mateřskou školu sportovní olympiádu. Z akce jsem měl doopravdy 
ohromnou radost, neboť vše vyšlo podle našich představ.

Dětský den s večerní zábavou
V sobotu 25. 6. od rána prší a postupně se mění předpověď na déšť 
i v odpoledních hodinách. Ale zázraky se dějí a jeden se stal. Před za-
hájením dětského dne přestává pršet a celé odpoledne probíhá za pří-
jemného počasí. Ještě v dopoledních hodinách jsem řešil několik tele-
fonátů, zda celou akci nezrušit, ale nakonec vše proběhlo. Zrušení akce 
by bylo velká škoda, neboť se letos povedl připravit doopravdy velice 
kvalitní program. Toto mohu konstatovat, protože to byl pro mě jubi-
lejní, 20. dětský den, který jsem pomáhal připravovat.

A jedna perlička na závěr: známí mi říkali, že nejen po dětském dni, 
ale ještě i v neděli potkávali děti s medailí na krku, kterou získaly 
po absolvování všech stanovišť nebo za zápas fotbalové školičky. A to 
je vlastně ta hlavní odměna pro organizátory.

Zápasem odpoledne začalo

Jsme borci!

Oblíbený hod na terč
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Máme rádi trenéra
To by řeklo každé z dětí, které za dlouhá léta působnosti v čele ďáb-
lického fotbalového klubu trénoval Michal Mošnička. Férový a laskavý 
člověk, jenž umí v našich nejmenších dětech probudit zápal pro sport 
a zdravou soutěživost, která je ve fotbale podmínkou pro dosažení 
dobrých výsledků. V průběhu mnoha let, kdy jsem byla zastupitelkou 
obce, jsem mohla sledovat zvyšující se úroveň nejmasovějšího ďáb-
lického sportu i stoupající kvalitu zázemí, které naši fotbalisté mají. 
Díky Michalově intuici vsadit na „správné koně“ má dnes SK Ďáblice 
skvělý tým kvalitních trenérů i dalších spolupracovníků, kteří dětem 
z naší obce a okolí pomáhají vytvořit dobrý základ pro budoucnost. Ne 
nadarmo se říká: „Ve zdravém těle zdravý duch.“

Letošní sezonu jsem měla možnost jako prababička jednoho z jeho 
svěřenců sledovat Michalovu práci s fotbalovým „potěrem“. Byl to pro 
mne pokaždé velký emoční zážitek. Tuto radost trochu zkazil fakt, že 
v zimních měsících byly děti nuceny dojíždět na tréninky do základní 
školy v Letňanech, zatímco v naší nově zrekonstruované škole využívali 
tělocvičnu sportovci odjinud.

Michal Mošnička se angažuje nejen ve fotbale, ale organizuje i různé 
společenské akce pro děti i pro dospělé Ďábličáky. Tímto jemu a jeho 
týmu s úctou děkuji za vše, co dělají pro naši mládež, a stejně jako můj 
pravnouček se těším na další fotbalové roky.

Táňa Dohnalová

Pěna nikdy nezklame

Zdolat labyrint ze Sládkovny vyžaduje trpělivost...

Hudebně soutěžní vystoupení Katky a Gábiny

...i přemýšlení
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Na začátku tohoto článku se musím vrátit 
do období před několika lety, kdy se zbytečně 
prováděl průřez, vyvětvování lip v červnu, 
v době květu. Nechť si čtenář představí odříz-
nutou větev, na řezu v průměru 13–15 cm. 
Tato větev při padání vnitřkem stromu s sebou 
bere listí, květy, hnízda ptáků, včely, čmeláky 
i ostatní hmyz. Přitom v televizi slyšíme, jak 
ptactva a hmyzu ubývá. Abych nezapomněl, 
žádný nátěr řezné rány se neprováděl. Jeden 
funkcionář (pracovník obecního úřadu) mi 
na můj dotaz odpověděl, že je to zbytečné 
a drahé. Některé stromy byly i letos pro-
řezávány v době mízy.

Dále je prováděna výsadba nových stromů. 
Hodně přerostlých, aby to bylo dražší. Zajímalo 
by mě, jaká byla cena těchto odrostků. Převlá-
daly sakury a ozdobné třešně, tedy dovezené 
dřeviny. Přitom Evropa jejich dovoz zakázala. 
Naopak dřeviny, které u nás rostou mnoho let, 
kácíme (akáty, borovice vejmutovka apod.).

V květnovém ĎZ odpověděla Ing. Pešičková 
na můj dotaz, proč se nevysazují nektaro-
dárné dřeviny, že v Ďáblicích nejsou vhodné 
podmínky pro vzrůst lip. To je nesmysl. Proč se 
nevysazují i některé další druhy – buk, habr, 
babyka, hloh, jedle, douglaska? Či malé sku-

pinky keřů? Při samotné výsadbě byla část 
světlomilných dřevin zasazena pod koruny 
kvalitního dubového lesa. Na můj dotaz paní 
inženýrka odpověděla, že když bude potřeba, 
část tohoto lesa (prý jde o les hospodářský) 
se může odkácet. Nechápu, jak toto může od-
borník říct. Nejde o les hospodářský. Je to pří-
městský rekreační les, který se nedá zamě-

ňovat za nějaké parkosy. Jde o předmýtní 
kvalitní dobový porost s příměsí lip, habrů 
a modřínů.

Rád bych ukázal zodpovědnému pracovní-
kovi obecního úřadu, jak firmy provádějí údrž-
bu zelených pásů podél chodníků.

Také prosím místní ornitology, včelaře 
a my slivce, abychom společně zabránili další-
mu poškozování ďáblické zeleně.

Reakce na příspěvek  
pana Šrámka:
Vzhledem k prázdninovému období není v na-
šich silách připojit reakci paní Pešičkové k pří-
spěvku pana Šrámka. Ale její podrobné odpo-
vědi na víceméně podobné otázky v květnovém 
čísle Zpravodaje vysvětlují i více o problemati-
ce vysazování lip ve městech, jaký druh třešní 
byl v Ďáblicích vysazován apod. Otázka vy-
sazení keřů a stromků v sousedství „lesního“ 
porostu u pěšiny ke hvězdárně vysvětlila paní 
inženýrka již v rozhovoru v ĎZ 7–8/2020. Rádi 
zprostředkujeme odbornou konzultaci mezi 
oběma odborníky i navrhovanou pomoc pra-
covnicím úřadu k údržbě zelených pásů podél 
komunikací.

Pro upřesnění dodávám, že bezpečnostní 
prořez lip na Koníčkově náměstí byl proveden 
počátkem července 2022 a další odborný zá-
sah do korun cca 10 lip je plánován na zimní 
období 2022–2023.

Jan Hrdlička

S nastupujícím létem opět přichází otázka ve-
der, sucha, ale i přívalových srážek. Je běžné, 
že v teplých měsících roku je ve městech vyšší 
teplota než v okolní krajině, což souvisí zejmé-
na s velkým množstvím zpevněných ploch i fa-
sád. Ty v horkých dnech zadržují teplo a vy-
dávají ho i po setmění. Povrchové teploty 
ploch ve městech pak mohou dosahovat i 70 
°C. Fenomén přehřívání a sucha se však netý-
ká jen velkých měst. Mohou jím trpět na-
příklad i vybetonovaná centra malých obcí, 
kde chybí zeleň, nebo obce obklopené holými 
poli rozpalujícími se po sklizni.

Řešení existuje: práce se  
zelení a dešťovou vodou
„V souvislosti s klimatickou změnou se před-
pokládá, že se bude přehřívání, sucho i lijáky 
projevovat častěji a intenzivněji. Neznamená 
to ale, že jsme v tomto ohledu bezmocní. Už 
v současné chvíli můžeme pracovat na tom, 
jak tyto problémy do budoucna mírnit,“ říká 
Martin Ander z Nadace Partnerství, která 
problematiku přehřívání měst řeší v projektu 
LIFE Tree Check. I z tohoto důvodu mnohá 
města zpracovávají své adaptační strategie 
a adaptační plány, které konkrétními kroky 
přispějí ke zvýšení jejich odolnosti vůči klima-
tickým jevům. Soustředí se v nich především 

na rozšíření a doplnění zeleně i vodních prvků. 
Proč právě zeleň a voda? Protože v horkých 
dnech díky přirozenému výparu ochlazují své 
okolí. Například dospělá bříza dokáže za den 
odpařit přibližně 70 litrů vody a v tropických 
dnech to může být až 400 litrů. Rozdíly jsou 
mezi jednotlivými druhy stromů, záleží také 
na jejich stáří, velikosti koruny i listové plochy. 
Zjistit, jak konkrétní strom ochlazuje, může 
pomoci například nová mobilní aplikace Tree 
Check, která je zdarma ke stažení na Google 
Play či App Store. Po vyfocení stromu rozpo-
zná, o jaký druh stromu jde, změří jeho obvod 
kmene, určí charakteristické znaky. Následně 
pak vypočítá, kolik tento strom v létě vypaří 
vody či jak velký stín svou listovou plochou 
poskytuje.
Díky vhodnému umístění stromů, alejí či par-
ků tak můžeme ovlivňovat teplotu v okolí 
domu, v ulici či celém městském bloku. V boji 
proti suchu a přehřívání však nesmíme opo-
menout také zasakování a zadržování dešťové 
vody, která se pak v horkých dnech postupně 
odpařuje. Tam, kde je to možné, nahraďme 
asfalt a beton propustnými či polopropustný-
mi povrchy – například zatravňovací dlažbou 
či štěrkovými trávníky. Dešťovou vodu zadržuj-
me pomocí zasakovacích pásů, dešťových 
záhonů, průlehů či sběrných jezírek. Velkou 

službu udělá i přerušovaný obrubník, který 
správným spádováním pomůže odvést deš-
ťovou vodu do rozsáhlejší travnaté plochy 
a z hlediska stavby nepřinese žádné více-
náklady.

Do boje proti přehřívání 
měst se mohou zapojit  
i sami obyvatelé
Efektivní plánování a rozvoj adaptačních 
opatření na změnu klimatu vyžaduje nejen za-
pojení státu a obcí. Stranou by neměl zůstat 
ani soukromý sektor, spolky, školy či široká 
veřejnost, která tímto způsobem sama může 
zlepšit svou kvalitu života a zdraví. Letní vlny 
veder s sebou totiž přinášejí nemalá zdravotní 
rizika, která ohrožují zejména dlouhodobě 
nemocné (diabetici, kardiaci), seniory a děti.
„Své bydlení můžeme postavit či upravit tak, 
aby se v horkých dnech nepřehřívalo. Natře-
me fasádu a střechu světlou barvou, která 
odráží větší množství slunečního záření zpět 
do okolí. Okolí domu osázejme zelení, vyu-
žijme popínavé rostliny, nebo dokonce ze-
lenou střechu. 

Důležité je také stínit zvnějšku s využitím 
venkovních žaluzií, okenic, pergol či markýz 
nebo větrat v brzkých ranních a večerních 
hodinách,” dodává Martin Ander a odkazuje 
na sadu doporučení pro veřejnost, které jsou 
volně ke stažení na www.lifetreecheck.eu

Nadace Partnerství

Máme správné stromy?
Evžen Šrámek, foto Jan Hrdlička

Jak chladit přehřátá města?

Staré lípy na návsi U Parkánu  
byly při výsadbě v roce 2020  

doplněny o mladé stromky – zase lípy!
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Nuda v zahradě
Podle Wikipedie je nuda v psychologii „nepříjemný přechodný duševní stav, v němž jedinec cítí 
pronikavý nedostatek zájmu o své obvyklé aktivity a je pro něj obtížné se na ně soustředit“. 
Myslím, že tento stav si v době covidu-19 alespoň na chvíli vyzkoušel každý z nás. Na fotografiích 
Pavla Veselého si můžete prohlédnout výsledek „nudění se“ jednoho ďáblického občana. Pokud 
se i vám povedlo vytvořit něco zajímavého, podělte se o to s námi.  red

Myšlenky mistra 
Jana Husa
Renata Wesleyová, farářka ČCH

Pravda a její povaha 
Pravda vždycky vítězí… Taková je její 
zvláštnost a povaha, že čím více je  
zatemňována, tím více zazáří, a čím více 
je potlačována, tím více napovrch  
se vynáší.   (Listy Husovy)

O úřadě 
Úřad svatým člověka nečiní.  
(O svatokupectví)

O míru 
Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír 
s bližním, aby byl napřed uzavřen mír 
člověka s Bohem a mír člověka  
se sebou samým.   (Řeč o míru)

Zveme rodiče dětí  
narozených v roce  
2021 a 2022  
na slavnostní  
přivítání nových 
občánků,
které se uskuteční 
13. 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!
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Letní venkovní kino
              Ďáblice 2022  

12. SRPNA 2022 OD 21.00 HODIN
CENA VSTUPNÉHO NA MÍSTĚ 100 KČ/OSOBA; STUDENTI, SENIOŘI A ZTP 70 KČ/OSOBA.

VSTUPENKY V PRODEJI NA MÍSTĚ PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ NEBO NA GOOUT.NET. V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDEME HLEDAT NOVÝ TERMÍN. 

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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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.
Pořádané akce pro veřejnost:
každou neděli od 14.15 Grand Prix CST Ďáblice (turnaj dvouher ve stolním tenise pro veřejnost a rekreační hráče)
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.

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

Program na srpen 2022
Otevírací doba / pozorování oblohy 
dalekohledy
úterý 14–19; středa 10–12, 14–19, 
21–23; čtvrtek 14–19; pátek 14–19, 
21–23; sobota a neděle 10–12,  
13–19, 21–23 hodin.
Pořady (komponované večery  
s pozorováním oblohy) ve středu  
a v sobotu od 18 hodin:
Planety, zajatci Slunce.
V pátek od 21 hodin:  
Krásy prázdninové oblohy
Pohádky pro nejmenší (od tří let)
Úterý–pátek v 10.15, 14.15 a 16.15 
hodin – Cesta za kometou.
Sobota v 10.15, 14.15 a 16.15 hodin: 
O kouzelné pastelce – Ťulda a hvězdy.
Neděle v 10.15, 14.15 a 16.15 hodin: 
Odkud svítí sluníčko.
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. 

pátek 12. srpna od 21 hodin Zátopek (letní venkovní kino) – amfiteátr KC Vlna

neděle 20. srpna od 15 hodin Kreativní dílna pro děti s kroužkem  
  Šikovné ruce – KC Vlna

pátek 9. září od 14 hodin Výstava chovatelů drobného zvířectva – areál statku

sobota 10. září od 8 hodin Výstava chovatelů drobného zvířectva – areál statku

úterý 13. září od 16 hodin Vítání občánků – sál Obecního domu Ďáblice

sobota 17. září od 14 hodin Zažít město jinak – KC Vlna a prostranství  
  před Obecním domem Ďáblice

neděle 18. září od 7.30 hodin Podzimní výlet seniorů a vozíčkářů na zámek Děčín  
  a skanzen Zubrnice (registrace v podatelně MČ)
Změna programu vyhrazena.

| 19

– inzerce –

červenec–srpen 2022 |  Různé

Dovolená v ordinaci lékařky pro děti a dorost  
MUDr. Romany Benešové
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 zdravotního 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 pro-
hlídce dítěte. V případě, 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.

Dobrý den a ahoj! Do našeho malého ďáblického pěveckého sboru uvítáme 
další zpěváky a zpěvačky! Pějeme si pro radost, netřeba velkých zkušeností. 
Zkoušíme v úterý v 18.30. Pište či volejte na: dablicti.zpevaci@email.cz,  
nebo 604 103 059. Těšíme se na vás! Milada a ostatní zpěváci

Separovaný sběr textilu
Chcete přímo ovlivnit, aby v Praze vznikalo méně textilního odpadu a aby nacházel další prak-
tické využití? 

Na základě plánované legislativy, kdy budou mít obce od 1. 1. 2025 povinnost separovaně 
sbírat textil na svém území, započal MHMP ve spolupráci s agenturou Ideasense, s. r. o., spolu-
pracovat na vytvoření Studie materiálových toků textilu v Praze. Jejím hlavním cílem je doplnění 
datových mezer v oblasti nakládání s textilem na území Prahy. Důležitou součástí studie je zá-
roveň představa o spotřebních návycích občanů Prahy. Za tímto účelem byl vytvořen dotazník, 
který naleznete na: click4survey.cz/s4/51113/textil. Prosíme o vyplnění dotazníku, zabere 
vám to pár minut. Výsledky budou zveřejněny na FB MHMP.
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