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Stavební boom
Po pročtení tohoto čísla nejspíš získáte dojem,  
že naše okolí budou zanedlouho zdobit jen samé  
výkopy a bláto. Děti budou jistě obdivovat  
stavební techniku, dospělí pak hodnotit efektivitu  
i kvalitu vykonané práce. V horizontu blízké  
či vzdálenější budoucnosti pak ale bude život  
v Ďáblicích příjemnější a klidnější.  
Více na stranách 3–9.

Bytový soubor Doma-je-doma  
v areálu bývalých Spojů –  
dnes a zítra.
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doba je stále plná otazníků, změn a událostí, 
které se v nás pokoušejí vyvolávat pocity nejis-
toty, strachu, zmaru. Při psaní úvodního slova 
pro lednový Zpravodaj jsem přemýšlel, jak 
shrnout a srozumitelně popsat právě probíha-
jící jednání mezi Prahou a vládou. Zejména jak 
bude vypadat plošné celonárodní očkování. 
A vůbec jsem si s tím nevěděl rady. Informace 
se stále měnily, bylo složité v tom všem vůbec 
najít nějaký „opěrný bod“. Tenkrát jsem to na-
konec vzdal a bylo to tak správně. Jen jsem vy-
slovil/naznačil přání, abychom neztratili svůj 
vnitřní klid a víru ve svou vlastní sílu. 

Abychom nepodlehli pocitu, že kdo již  
byl naočkován, je už nedotknutelný, zatímco 
ten, kdo nebyl očkován, je odsouzen pouze 
k utrpení z nemoci a životu v izolaci. Tak to 
určitě není, svět funguje jinak. Vždyť právě 
naši sousedé z takzvaně „nejohroženějších“ 
věkových skupin obyvatel již ve svých životech 
prošli tolika těžkými obdobími a situacemi 
včetně války, že mi jistě dají za pravdu. Strach 
je výplod naší mysli, když jí to dovolíme.

V době, kdy píši tyto řádky, skončil i začal 
nouzový stav. Ať přijde, co má přijít. Zpravo-

daj není od toho, aby analyzoval a hodnotil 
politiku. Jisté je, že je opět namístě vám všem 
popřát klid, víru v sebe, víru v dobré konce 
a dobrou náladu. Den co den se odehrává 
spousta úžasných, veselých a inspirativních 
příběhů, nejen ty špatné. Ale proč se o nich 
tak málo mluví, píše, filmuje? Ztratili jsme 
o ně zájem?

Zima, jaká už dlouho nebyla 
– poděkování
Po mnoha letech se v Ďáblicích opět může 
bruslit, sáňkovat, bobovat… Sněhu napadlo 
více než v Brdech, vydržel rekordní počet 
dní a možná zima ještě neřekla své poslední 
slovo. Jako každý rok, i letos bych rád po
děkoval všem, kteří uklízejí sníh před svým 
domem, někdy i u souseda, který nemůže. 
Má to svůj smysl. Nejen ten, že fyzický po
hyb na vzduchu je zdravý a pomáháme tím 
sobě, ale pomáháme i druhým. Pomáháme 
si navzájem dělat pohyb po obci snadnější 
a bezpečnější. Všem děkuji.

Samozřejmě. Ďáblice mají smlouvu s úkli-
dovou firmou. Ale když napadne během 
několika hodin po celé Praze tolik sněhu, jak 
tomu bylo ve druhém únorovém týdnu, pak je 
dobře, když si vzájemně umožníme lepší prů-
chod chodníky dříve, než se firma „prohrabe“ 
z jednoho konce Ďáblic na druhý. Zvláště 
pokud nastane nějaká technická nebo or-
ganizační chyba. To se také stalo, technický 
výpadek v tak ojedinělý den (odpoledne 

předtím, v neděli, vše fungovalo) znamenal 
viditelné zpoždění úklidu, ale do druhého dne 
byly všechny komunikace včetně chodníků 
i za pomoci předsedy SK Ďáblice upraveny. 
Práci firmy v rámci možností kontrolujeme, 
chyby penalizujeme, neuskutečněnou práci 
neproplácíme, ale problémům tím lze předejít 
jen z menší části. Děkujeme za pochopení.

Přemýšlíte o vhodném  
vzdělání pro své děti,  
blízké nebo pro sebe?
Připomínám, že probíhá posledních několik 
dní jubilejního, 25. ročníku veletrhu vzdě-
lávání Schola Pragensis. Veletrh byl připra-
ven online v podobě, která umožní všem 
uchazečům o studium (a rodičům) získat po-
třebné informace. Probíhají online poradny, 
jsou organizovány besedy apod.

Akce probíhá do 28. 2. 2021. Více na www.
scholapragensis.cz a www.scholapra
gensis.online.

Vážení spoluobčané, 
milí sousedé
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Slovo 
starosty
Miloš Růžička Úřední hodiny ÚMČ  

Praha-Ďáblice pro občany  
se od 17. 2. 2021 obnovují  
v plném rozsahu, a to takto:
pondělí 7:30–12:00 / 13:00–17:45
úterý 7:30–12:00
středa 7:30–12:00 / 13:00–17:45
čtvrtek 7:30–12:00
Mimo úřední hodiny je úřad  
pro veřejnost uzavřen.
Podrobnosti najdete  
na www.dablice.cz

Předseda SK Ďáblice Michal Mošnička v roli  cestáře. Děkujeme!
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Dne 25. ledna t. r. byly městské části infor-
movány zástupci Správy železnic o stavu 
přípravných prací na projektu nového želez-
ničního spojení Praha–Drážďany (vysoko-
rychlostní trať – VRT) a o výsledku posuzování 
dvou variant vedení trati v rámci aglomerace 
Praha. Celá trať by měla být součástí meziná-
rodního vysokorychlostního železničního kori-
doru „Orient/East-Med koridor“ propojujícího 
severní pobřeží Německa a pobřeží středního 
moře (Řecko, Turecko) ekologicky šetrným 
druhem dálkové dopravy. Cestovní doba mezi 
Drážďany a Prahou by se měla zkrátit na jednu 
hodinu. 60 km nové trati mezi Prahou a Lovo-
sicemi by mělo být podle současných plánů 
v provozu v roce 2031 a oba navazující VRT 
tunely, Středohorský a Krušnohorský, v roce 
2046. Součástí plánované VRT má být i želez-
niční propojení na Louny a Most.

Centrální komise ministerstva dopravy 
schválila koncem roku 2020 variantu trasy 
vedoucí přes katastrální území naší městské 
části. Prezentovaná studie proveditelnosti 
navrhuje vedení VRT od hlavního nádraží 
po povrchu až do oblasti Balabenka, odkud by 
měly být raženy dva tunely směrem na Ďábli-
ce. Tyto tunely by měly být vyústěny na úrovni 
čerpací stanice OMV a trať by měla podejít 
pod Kosteleckou a po povrchu pokračovat 
směrem k navržené trase dálničního obchva-
tu – úsek 520, přes který by měla přemostit. 
Dále, v mírném zářezu, má trať minout Březi-
něves a směřovat do hloubeného tunelu mezi 
Hovorčovice a Líbeznice.

Během jednání byl ze strany našeho pana 
starosty a starostů sousedních městských 
částí Březiněvsi a Čakovic několikrát zmíněn 
požadavek na předložení takové varianty, kte-

rá by byla více či zcela zahloubena a prošla 
pod celým územím Ďáblic a Březiněvsi.

Investor celého projektu, Správa železnic, 
předložil již koncem roku 2020 na Magistrát 
HMP žádost o aktualizaci „Zásad územního 
rozvoje – ZÚR“ pro zavedení tzv. návrhového 
koridoru trasy VRT a připravuje podklady pro 
posuzování vlivů záměru na životní prostředí 
(EIA). O termínech a možnostech vyjádření 
pro širokou veřejnost budeme informovat. 
Děkujeme za podporu našeho stanoviska.

Nová sociální pracovnice 
I v letošním roce 2021 pokračuje projekt „So-
ciální pracovník na MČ Praha-Ďáblice a MČ 
Praha-Dolní Chabry“, který je spolufinan-
cován Evropskou unií z Operačního programu 
Zaměstnanost.

Rádi bychom vás touto cestou informovali, 
že od února 2021 začala na pozici sociální 
pracovnice v Ďáblicích působit paní Mariana 
Kalianková. Sociální pracovnice své služby 
nyní nabízí na MÚ Ďáblice pravidelně v pon-
dělí a ve středu od 10 do 16 hodin a dále dle 
individuální domluvy. S ohledem na současný 
nouzový stav je nejvhodnější nejdříve telefo-
nický (771 139 393), popřípadě mailový 
kontakt: socialni@dablice.cz.

Paní Kaliankovou představíme v příštím 
čísle Zpravodaje, o aktuální realizaci projek-
tu budeme informovat na našich webových 
stránkách a v ĎZ. Renata Henych

BOJ S VRAKY – upozornění na změnu  
zákona o pozemních komunikacích 
Podle novely zákona č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, která vstoupila 
v platnost od 30. dubna 2020, je zakázáno 
odstavovat na pozemních komunikacích vozi-
dla, která po dobu více než 6 měsíců nesmějí 
být provozována z důvodu marného uplynutí 
lhůty pro provedení pravidelné technické pro-
hlídky (§ 40 zákona č. 56/2001 Sb., o pod-
mínkách provozu vozidel na pozemních komu-
nikacích) nebo z důvodu technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou. 
Při zjištění takového stavu má vlastník pozemní komunikace právo vyzvat provozovatele vo-
zidla k zajištění si platné technické prohlídky nebo k odstranění vozu z komunikace. Pokud 
tak provozovatel neučiní do dvou měsíců, bude vozidlo odtaženo a když si ho nevyzvedne 
do tří měsíců, bude buď prodáno ve veřejné dražbě, nebo rovnou zlikvidováno.

Z výše uvedeného vyplývá, že vozidlo, které nemá platnou pravidelnou technickou pro-
hlídku déle než 6 měsíců a je odstaveno na pozemní komunikaci (silnice, místní komunika-
ce, účelová komunikace, parkoviště), může být odtaženo.
Kam nahlásit autovraky
Nalezené autovraky můžete nahlásit městské policii, úřadu naší městské části nebo přímo 
na Správu služeb hl. města Prahy – sshmp.cz/sluzby/nahlaseni-vraku/.

Vysokorychlostní trať –  
přes nebo pod Ďáblice? 
Jan Hrdlička (s použitím podkladů SŽ)

Studie proveditelnosti  
VRT Praha–Drážďany 

situace a boční řez 1:10000 
vedení trasy přes Ďáblice,  

úsek cca km 8,6–11,6

Úřední hodiny ÚMČ  
Praha-Ďáblice pro občany  
se od 17. 2. 2021 obnovují  
v plném rozsahu, a to takto:
pondělí 7:30–12:00 / 13:00–17:45
úterý 7:30–12:00
středa 7:30–12:00 / 13:00–17:45
čtvrtek 7:30–12:00
Mimo úřední hodiny je úřad  
pro veřejnost uzavřen.
Podrobnosti najdete  
na www.dablice.cz
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Stavební akce,  
které přímo investorsky 
zajišťuje městská část
O následujících projektech jsme již  
dříve ně kolikrát informovali na stránkách 
Zpravodaje nebo během jednání 
na veřejném zastupitelstvu MČ.

Rekonstrukce OD Ke Kinu
Příprava stavby již hodně pokročila. Získali 
jsme stavební povolení a tak lze konstatovat, 
že stavební práce by měly začít v únoru pří-
pravou území a bouracími pracemi uvnitř bu-
dovy. Od stavebního dodavatele požadujeme 
detailní přípravu harmonogramu prací a za-
bezpečení všech provozních funkcí potřeb-
ných k provozu a přístupu do lékárny. I z to-
hoto důvodu dojde k omezení parkování 
v bez prostředním okolí objektu s tím, že je 
možno využít kapacity parkovacích míst v ulici 
Osinalická a před radnicí. Doba přestavby je 
plánována na cca 12 měsíců.

Výstavba obytného domu Akcíz II
Projekt se nyní nachází ve fázi stavebního 
řízení a spolu s projektantem řešíme připo-
mínky účastníků řízení. Vydání stavebního 
povolení očekáváme během tohoto měsíce. 
Zároveň zahajujeme výběrové řízení na do-
dávku stavby. Pokud bude vše probíhat dle 
plánu, výstavba by měla být dokončena bě-
hem roku 2022.

Protihluková stěna SK Ďáblice
Aktuální stav je takový, že po mnoha připo-
mínkách a úpravách projektu ze strany zá-
stupců SK a sousedů areálu se bylo v lednu 
2021 vydáno stavební povolení. Žádáme 
Prahu o převedení dotace na vybudování pro-
tihlukové stěny do rozpočtu MČ.

Úprava vnitřního dvora školy 
a nové učebny
Spolu s úpravou vnitřního dvora školy bychom 
rádi doplnili tuto plochu o dvou- až třípodlažní 
částečně zapuštěný zahradní pavilon jako ná-

hradu za nefunkční a neodvodněnou plochu 
bývalého volejbalového hřiště. Studie různých 
variant záměru jsou projednávány zejména  
se sousedy, od kterých jsme získali důležitá 
a podnětná stanoviska potřebná k dalšímu 
projektování. I na tento projekt vyjednáváme 
s Prahou o převedení dotace do rozpočtu roku 
2021. Dotace byla přidělena na další etapu 
rozšiřování kapacity naší základní školy.

Stavební úpravy MŠ
V rámci dočerpání dotace přidělené v roce 
2020 plánujeme realizovat rekonstrukci 
střešních oken.

Rekonstrukce služebny  
městské policie
Stavební práce jsou hotové, chybí doplnění 
požadovaného vybavení a potřebných revizí. 
Poté bude stavba připravena k předání  
MČ a zástupcům městské policie. Strážníci 
městské policie tak konečně získají důstojné 
prostředí pro práci, občané pro pobyt na slu-
žebně a ulice Ďáblická získala vkusně upra-
vené přízemí našeho bytového domu (dříve 
pošta) včetně nových kvalitních vchodových 
vrat do dvora budovy a sjednocení fasádních 
výkladců.

Rekonstrukce  
kontejnerových stání
Program postupné rekonstrukce kontejne-
rových stání bude v roce 2021 pokračovat 
hned zjara na čtyřech stanovištích v Kokořín-
ské, Buližníkové, Květnové (nahoře) a Chřib-
ské. Použit bude systém zástěn s aretací po-
pelnic, který se již osvědčil. Podle vývoje 

Stavební aktivity v Ďáblicích | únor 2021
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Stavební aktivity v Ďáblicích
Jan Hrdlička, foto Pavel Veselý a vizualizace projektů

Cílem tohoto článku je stručné seznámení všech spoluobčanů Ďáblic 
jednak s investičními akcemi, které má v plánu zrealizovat v roce 2021 
městská část Praha-Ďáblice (dále MČ), jednak s projekty na území MČ, 
které připravují investoři z širokého okruhu „pražských“, „státních“  
organizací i soukromí investoři. Základní informace k jednotlivým  
záměrům budeme umísťovat na webové stránky MČ.

Stavební projekty mnohde nezastavila ani sněhová nadílka
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čerpání rozpočtu budeme mít v záloze i další 
lokality pro případnou realizaci na letošní 
podzim.

Přístupové cesty ke hvězdárně
O projektu jsme vás již několikrát informovali. 
Pokud budeme na Praze úspěšní ve vy-
jednávání o převodu nevyčerpané části dota-
ce do rozpočtu 2021, plánujeme peníze využít 
na vytvoření nových „mlatových“ pěšin 
v prostoru louky jižně od hvězdárny, a to v tra-
sách vyšlapaných a často velice blátivých 
cest.

Multifunkční hala SK Ďáblice
Jak je uvedeno v samostatném příspěvku 
v tomto čísle, v lednu 2021 bylo vydáno 
stavební povolení pro multifunkční halu SK 
Ďáblice. Všechny důležité i drobné připomínky 
účastníků řízení byly vyřešeny nebo vysvětleny 
a zdokumentovány. A jak stále připomínáme 
– nad rámec tohoto řízení připravujeme další 
zkvalitnění provozu celého areálu a nejbližšího 
okolí. Věříme proto, že se SK Ďáblice podaří 
ustát organizovaný odpor několika spolu-
občanů a jejich právníků, kteří se účastní 
stavebního řízení a že se tolik potřebné a oče-
kávané kryté sportoviště (tělocvična) již podaří 
postavit v co nejkratší době.

Stavební akce  
ostatních investorů
Následující přehled investičních projektů, 
záměrů nebo uzavírek by měl podat 
představu o rozsahu a objemu investičních 
akcí, jejichž záměry nám jsou známy.  
Žádná z těchto akcí není financována 
z rozpočtu městské části.

A. Rozvoj a opravy  
technické a dopravní  
infrastruktury
Rozšíření kapacity ČSOV Chřibská
Jedná se o projekt čerpací stanice odpadních 
vod, který je naší městskou částí intenzivně 
sledovaný. Investorem akce je Pražská vodo-
hospodářská společnost, a. s. (dále PVS). 

Projekt již má stavební povolení, byl vybrán 
stavební dodavatel. Práce by měly být za-
počaty v jarních měsících. Akce se bude  
po etapách dotýkat provozu v dolní části 
Chřibské ulice a v Kostelecké ulici směrem  
na Čakovice, kudy povede nové tlakové po-
trubí splaškové kanalizace. Přesná data 
částečných uzavírek a omezení dopravy  
jsme si vyžádali, budou s námi postupně 
projednávána a následně sdělována ve-
řejnosti v Ďáblicích i okolních městských 
částech.

Přepojovací šachta vodovodních 
řadů 125 – Květnová
Investorem projektu je PVS. Realizace této 
šachty a související technologie zajistí mj. 
možnost přepojování zdrojů vody z různých 
vodojemů pro odběratele centrální části Ďáb-
lic, což by mělo zajistit dodávky pitné vody 
během havárií na vodovodních řadech záso-
bujících Ďáblice. Stavební akce by měla být 
zahájena v březnu. Doprava v ulici Květnová 
(u napojení Poděbradské) a na stávající 
panelové komunikaci K Ovčínu bude omeze-
na od poloviny března do června 2021.

Oprava komunikace Ďáblická –  
etapa I (Střelničná–Hřenská)
Investorem akce je Technická správa komu-
nikací hl. m. Prahy, a. s. (dále TSK). Zahájení 
rekonstrukce povrchu vozovky bylo v roce 
2020 odloženo kvůli nutnosti opravy vodo-
vodního řadu v komunikaci Ďáblická (investo-
rem tohoto díla je PVS a v současnosti probí-
há stavební řízení). Termín zahájení opravy 
komunikace a omezení provozu na Ďáblické 
ještě nebyl oznámen. Od projektu si kromě 
nového povrchu komunikace a přilehlých 
úseků chodníku slibujeme zejména snížení 
hlučnosti z dopravy vedené po tomto úseku 
Ďáblické ulice.

Oprava komunikace Ďáblická –  
etapa II (K Lomu–U Parkánu)
Investorem je TSK. Z důvodu havarijního stavu 
celé konstrukce vozovky je plánována rekon-
strukce vozovky (tj. cca 60–80 cm). Stavební 
řízení nyní probíhá. Z pohledu městské části 

se podařilo prosadit vybudování nových pře-
chodů přes Ďáblickou ulici u křižovatky s ulicí 
K Lomu a u ulice Na Terase v provedení v tzv. 
hladkém asfaltu, což by mělo výrazně snížit 
hlučnost v tomto úseku. Podařilo se projednat 
i rozšíření úseku měření rychlosti automobilů. 
Součástí akce je také rekonstrukce prostoru 
bývalé točny autobusů u křižovatky s ulicí 
U Parkánu. Bude zde vybudováno šest par-
kovacích míst (stávajících je pět) a samotná 
zastávka bude posunuta, tak aby stojící klou-
bové autobusy neblokovaly chodce přecháze-
jící po přechodu přes Ďáblickou. Přístřešek 
zastávky autobusů „Ďáblice“ (směr Ládví) 
musí vybudovat MČ a rádi bychom ho zrea-
lizovali současně se stavebními pracemi 
v této lokalitě. Samotná oprava Ďáblické ulice 
přinese omezení provozu a dočasné objížďky. 
Jejich projednávání ještě nebylo zahájeno 
a s návrhy řešení postupného uzavírání 
jednotlivých úseků Ďáblické budeme sezná-
meni.

Oprava komunikace Kostelecká 
(Ďáblická–Na Pramenech)
Investorem je TSK. Na projekt obnovy živičné-
ho povrchu již bylo vypsáno stavební řízení. 
MČ požaduje provedení této akce až po rea-
lizaci trubního vedení tlakové kanalizace 
z ČSOV Chřibská, případně koordinaci prová-
dění těchto akcí.

Oprava komunikace Šenovská
Záměr iniciován TSK. Rádi bychom dosáhli 
dobré koordinace s PVS tak, aby oprava byla 
provedena koordinovaně s našimi požadavky 
na odvodnění a zachycování dešťových vod 
v této oblasti.

Přechod pro chodce, akce BESIP – 
U Parkánu
Jak jsme již informovali dříve, nápad vznikl 
ve spolupráci naší MČ a školy v rámci celo-
pražské akce „Bezpečně do škol“. Investorem 
je TSK. Jedná se a) o stavbu zvýšeného bez-
pečnostního přechodu pro chodce plánované-
ho zejména pro žáky ZŠ přes ulici U Parkánu, 
dále b) o vybudování tří parkovacích míst K+R 
v parkovacím zálivu na každé straně komu-

Vizualizace nové sportovní haly

zp2_21.indd   5 16.02.21   12:57



nikace a c) o propojení chodníku od přechodu 
až ke kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava. 
Na stavbu již bylo vydáno stavební povolení 
a realizace by měla být uskutečněna v roce 
2021. Termín zatím nebyl ze strany TSK po-
tvrzen.

Přechod pro chodce, akce BESIP –  
Ďáblická (Hřenská)
Investorem je TSK. Přechod se středovým ost-
růvkem pod objektem bývalého Akcízu a jeho 
přisvětlení by měl přinést výrazné zvýšení bez-
pečnosti chodců při přecházení. Realizace 
stavby je údajně připravena na tento rok, ter-
mín nebyl upřesněn.

Přechod pro chodce, akce BESIP – 
Na Terase (vč. úpravy křižovatky 
Osinalická–Prácheňská)
Investorem je TSK. Proti vydanému stavební-
mu povolení bylo podáno odvolání, které bylo 
postoupeno k řešení na magistrát. Dle názoru 
současného vedení městské části by úplně 
stačilo vybudovat nový „značený“ úrovňový 
přechod přes ulici Na Terase bez dalších navr-
žených stavebních úprav celé křižovatky. Ter-
mín realizace není znám.

Propojení kanalizačních řadů 
U Parkánu
Jak jsme informovali mimo jiné na lednovém 
zastupitelstvu, jednáme spolu se zástupci 
Rytířského řádu Křižovníků o možnosti propo-
jení dvou stávajících stok pro dešťovou kana-
lizaci. Tím by došlo k odlehčení stoky v ulici 
U Parkánu. Pokud budou získána kladná 
stanoviska od zúčastněných organizací, bude 
cílem zrealizovat propojení v co nejkratším 
termínu. MČ vyjednává v předstihu o účasti 
investora, kterým bude s největší pravdě-
podobností PVS.

Napojení kanalizačních řadů 
Šenovská
Investorem je společnost Doma je Doma. Na-
pojování kanalizačních řadů z výstavby v are-
álu bývalých Spojů si vyžádá částečná ome-

zení provozu v ulici Šenovská a dočasný 
přesun autobusové zastávky ve směru Chab-
ry/Ládví v předběžném termínu od 22. 3. 
do 20. 4. 2021.

Do výčtu stavebních akcí je třeba dále za-
hrnout následující záměry z oblasti dopravní 
a technické infrastruktury, o kterých jsme 
informovali v průběhu minulých dvou let:
— Plánované „navýšení“ skládky Ďáblice 

(investorem je společnost FCC): tento zá-
měr zůstává stále otevřený. Investor dostal 
v rámci projednání EIA v roce 2019 a připo-
mínek ze strany městských částí, spolků, 
vlastníků nemovitostí a dalších za úkol do-
plnit svou projektovou dokumentaci k EIA. 
Lze předpokládat, že tento záměr bude 
v budoucnu investorem opět oznámen.

— Silniční okruh kolem Prahy – úseky 519 
a 520 včetně MÚK Březiněves (investor 
Ředitelství silnic a dálnic): probíhá vy-
hodnocování připomínek v rámci zjišťovací-
ho řízení pro EIA a jejich zapracování 
do projektové dokumentace k EIA.

— Vysokorychlostní trať Praha–Drážďany 
(investor Správa železnic): projekt ve stadiu 
studie proveditelnosti byl oznámen do-
tčeným obcím a městským částem – viz 
detailní informace na straně 3 v tomto čísle 
Zpravodaje.

— Lokální propojování a rozšiřování optické 
kabelové sítě (různí investoři): napojování 
rozvojových oblastí (např. areál Ďáblice) 
na stávající body napojení k optické síti.

— Úpravy vedení dálkových tras VN (investo-
rem je ČEPS): zkapacitnění přenosové sou-
stavy VN z rozvodny Čimice a současné zru-
šení vedení VN přes část Ďáblického háje.

Jednotlivé akce s dopadem na dopravu 
v Ďáblicích NEBUDOU realizovány najed
nou, ale v průběhu několika let, možná i de
setiletí. Omezení s nimi spojená – dočasné 
uzavírky komunikací, přechodů apod. bu
dou postupně s předstihem oznámeny. Sle
dujte prosím Ďáblický zpravodaj, webové 

stránky MČ, úřední desku a SMS zprávy 
z Mobilního rozhlasu.

B. Bytová výstavba 
Kromě již zmíněného připravovaného projektu 
bytového domu Akcíz II (investorem je MČ) 
jsou ve fázi výstavby tři další projekty bytové 
výstavby (mimo individuální výstavbu a úpra-
vy rodinných domů):
— Soubor bytových a rodinných domů Areál 

Ďáblice (investor Doma je Doma, areál 
bývalých Spojů): ve výstavbě je první etapa 
výstavby včetně potřebné infrastruktury. 
Smlouva o spolupráci a finančních 
kompenzacích pro MČ byla uzavřena.

— Soubor rodinných domů Pod Hvězdárnou 
(investor M Ďáblická, lokalita Květnová, 
Hřenská, Kučerové, K Náměstí): postupný 
archeologický průzkum staveniště, zahá-
jení výstavby prvních objektů. Smlouva 
o spolupráci a finančních kompenzacích 
pro MČ byla uzavřena.

— Bytový dům Ďáblice (investor H&V Stavreal, 
lokalita na křižovatce Ďáblická–K Lomu): 
záměr schválený stavebním povolením 
v ro ce 2007, v současnosti je projekt před 
dokončením. Investor žádal o navýšení 
projektu o jedno zmenšené podlaží, ale 
stanovisko městské části bylo negativní 
s poukazem na již dříve vydaná územní roz-
hodnutí pro tuto oblast.

V různých fázích přípravy jsou následující 
projekty hromadné bytové výstavby:
— Areál Bydlení Ďáblice (investor Bydlení 

Ďáblice, lokalita Statková–Šenovská): pro-
jekt je ve fázi přípravy na stavební řízení. 
Smlouva o spolupráci a finančních kom-
penzacích pro MČ byla uzavřena.

— Areál Statková (bývalý SPIRITEX): rozvoj 
v této oblasti a dokončení jednotlivých ro-
dinných domků jsou prakticky blokovány 
negativními stanovisky společností NEW 
LAKITA, s. r. o., majitelem pozemků pod ne-
zkolaudovanými komunikacemi.
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— Bytový dům Ďáblická (investor Křižovnické 
družstvo, lokalita v prostoru pod křižovat-
kou Ďáblická–Kostelecká): byla zahájena 
příprava pro projekční práce. Smlouva 
o spolupráci mezi Rytířským řádem Kři-
žovníků s červenou hvězdou, společností 
Doma je Doma a MČ byla uzavřena.

— Bytový dům U Prefy (investor GYD, lokalita 
v ulici U Prefy): projekt bytového domu  
o 4 NP je ve stadiu probíhajícího staveb-
ního řízení. Smlouva o spolupráci a fi-
nančních kompenzacích pro MČ byla 
uzavřena.

— Bytový dům Ďáblická (investor Ing. Vladař, 
lokalita proluka Ďáblická 14–16): dlouho-
letý záměr výstavby bytového domu se 4 NP 
je ve stadiu probíhajícího stavebního řízení.

— Bytový dům Ďáblická 32 (investor Ing. Ko-
níček, lokalita Ďáblická 32): nové malo-
metrážní byty vzniknou přestavbou a úpra-
vou stávajících objektů v havarijním stavu. 
Investor podal podnět k přípravě smlouvy 
o spolupráci s MČ.

— Bytový dům Ďáblická (lokalita Ďáblická–
Hořínecká, západní kvadrant): sledujeme 
dlouhodobý zájem různých investorů vy bu-
dovat bytový dům na soukromém sta vebním 
pozemku na místě současné plochy zeleně 
(dříve s pomníčkem). Vše je zatím ve fázi 
jednoduchých neoficiálních studií.

— Bytový dům Ďáblická (lokalita Ďáblická–
Hořínecká, východní kvadrant): nově za-
slaný záměr v této lokalitě ve fázi studie 
bytového domu o 4 NP v místě stávajícího 
rodinného domku a přilehlých pozemků.

— Výstavba areálu AKROS (investor AKROS, 
lokalita ulice Ďáblická/Hlavní, naproti pro-
dejně BILLA): další postup získání sta vebního 
povolení brzdí stavební uzávěra navržená 
v souvislosti s přípravou výstavby dálničního 
okruhu. Smlouva o spolupráci a finančních 
kompenzacích pro MČ byla uzavřena.

— Výstavba areálu Koňská louka (investor 
Shagga, lokalita Šenovská, směr Chabry): 
záměr je ve stadiu schvalování změny 
územního plánu hl. m. Prahy.

Všechny akce, které budou mít dopad na do-
pravu v Ďáblicích, budou s předstihem ozná-
meny. Sledujte prosím Ďáblický zpravodaj, 
webové stránky MČ, úřední desku a SMS 
zprávy z Mobilního rozhlasu Ďáblice.

V souvislosti s informováním o jednot
livých plánovaných uzavírkách budeme 
kromě informace na webových strán
kách městské části  využívat více i infor
mačních SMS zpráv pomocí tzv. Mobil
ního rozhlasu. 

Vyzýváme i při této příležitosti k přihlá-
šení do systému Mobilního rozhlasu všech-
ny, kteří informativní nebo krizové zprávy 
nemohou dostávat, protože nejsou regis-
trováni na webu MČ Praha-Ďáblice – Mobi-
lní rozhlas (mobilnirozhlas.cz). 

Doporučení: uvedení nepovinného údaje 
„ulice bydliště“ pomůže adresovat informa-
ce o konkrétních dopadech na obyvatele 
příslušné ulice a nezatěžovat ostatní.

Vizualizace souboru rodinných domů v lokalitě Statková–Šenovská

15. zasedání 27. 1. 2021
Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo:
— zápis z 14. veřejného zasedání ZMČ;
— rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ 

Praha-Ďáblice na rok 2021;
— uzavření smlouvy o právu stavby mezi MČ 

Praha-Ďáblice a Křižovnickým bytovým 
družstvem Ďáblice, jejímž předmětem je 
právo stavebníka zbudovat na pozemku, 
tj. na povrchu i pod povrchem, bytový dům 
včetně souvisejících ploch, který tvoří nebo 
souvisí se stavbou tohoto bytového domu.

Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo 
na vědomí:
— rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ 

Praha-Ďáblice na rok 2020;
— důvodovou zprávu k provádění rozpoč to-

vých opatření koncem roku 2020;

— informace o průběhu výběrového řízení 
na akci „Stavební úpravy obecního domu“.

Radní a zastupitelé informovali o následují
cích aktivitách a projektech.
Místostarosta Jan Hrdlička:
— seznámení s výsledky studie provedi-

telnosti vysokorychlostní trati Praha-Dráž-
ďany dle podkladů ze SŽ;

— akustické posouzení Cínovecké ulice: Akus-
tický posudek – model hlukové situace 
v oko lí Ďáblic s dopravními intenzitami roku 
2020 a roku 2030;

— příprava žádosti MČ firmě FCC o zaslání 
informací ohledně požáru skládky;

— využívání bezpečnostních kamer v souvis-
losti s nárůstem vandalismu v Ďáblicích;

— příprava výběrových řízení – aktuálně zimní 
a letní údržba, výstavba bytového domu  
Akcíz II;

— vyjádření MČ k výstavbě BD U Prefy;
— situace v Ďáblickém lese – pokračující likvi-

dace kůrovcové kalamity;
— nový sociální pracovník MČ od 1. 2. 2021 

pro podporu ohrožených sociálních skupin
— hlediska zaměstnanosti (grant z Operační-

ho pólu růstu), Mariana Kalianková.
Starosta Miloš Růžička:
— nový předseda přestupkové komise Petr  

Timura;
— aktuální situace spojená s covidem-19  

(letáky k očkování osob 80+);
— vyjádření MČ ke zveřejněné koncepci „Do-

pravní politika ČR pro léta 2021–2027, 
s výhledem do roku 2050“, a to ve spolu-
práci s odborníky na tuto oblast;

— výzva k zapojení dopravních odborníků 
z řad občanů ke spolupráci s MČ.

Kompletní zápis najdete na www.dablice.cz

Ze zasedání Zastupitelstva
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M. Růžička: Na základě zkušeností získaných 
11 lety mé praxe starosty a 7 lety pražského 
zastupitele mohu tvrdit, že Ďáblice získaly 
právě ve věcech stavebních a investičních 
nadstandardně zkušeného a kvalifikovaného 
zástupce. Ani já, ani kolegyně/kolegové zastu-
pitelé a radní nepochybujeme o odborných 
předpokladech místostarosty Ing. Jana Hr-
dličky. Na rozdíl od pisatele známe a umíme 
posoudit jeho minulou manažerskou praxi 
v mezinárodní společnosti. I proto byl nejdří-
ve osloven k odborné spolupráci a následně 
pověřen v roce 2016 zastupováním zájmů 
naší městské části jako investora při výstav-
bě multifunkčního obecního domu (radni-
ce). Teprve na základě výborných výsledků 
a uznání spolupracujících úřadů a firem jsem 
byl kolegy vyzván, abych pana Hrdličku požá-
dal, zda by zvážil svou kandidaturu ve volbách 
a v případě podpory občanů zastával funkci 
technického zástupce starosty.
J. Hrdlička: K projektům individuální rodinné 
výstavby – pokud jsou stavby v souladu 
s územním plánem, splňují zákonné pod-
mínky např. souhlasu sousedních vlastníků 
a dalších dotčených osob ze zákona, pokud 
mají kladná závazná stanoviska, pak jsme 
schopni s již získanou letitou praxí efektivně 
a kvalifikovaně projekty z pohledu zájmů MČ 
posoudit a vyjádřit se k nim. Umíme prioritně 
předkládat požadavky na likvidaci dešťových 
vod, k parkování, k dělení pozemků, k vy-
pořádání vlastnických vztahů apod. Vlastní 

stavebně technické a dopravní posouzení ne-
provádíme, to není úkolem a kompetencí 
naší městské části. Každý projekt je vždy 
posuzován příslušnými orgány státní správy, 
hasiči, odbory životního prostředí i dopravy, 
hygienou, odborníky z útvaru pro rozvoj hl. m. 
Prahy, IPR (Institutem plánování a rozvoje) 
a je-li třeba, pak i památkáři, správci sítí atd. 
Stanovisko městské části není z pohledu 
stavebního zákona ani „závazné“. To vše pisa-
tel čtenářům zamlčuje.
J. Hrdlička: Složitější projekty (např. záměry 
liniových staveb, záměry bytové výstavby) 
procházejí již rutinním seznámením s navr-
hovaným záměrem a následně jsou výsledky 
předloženy na jednání Rady MČ. Pokud má 
k realizaci skutečně dojít, následují další kola 
projednávání připomínkek MČ. A do posu-
zování jsou případně zapojení další odborníci, 
specialisté, podle konkrétní povahy projektu. 
U složitějších projektů následuje i veřejné 
projednání během jednání Zastupitelstva, 
které věc posoudí a doporučí/nedoporu-
čí  další postup, případně pověří radu nebo 
starostu přípravou smlouvy o spolupráci 
s investorem. To mj. také znamená, že infor-
mace je zveřejněna všem občanům k veřejné 
kontrole nebo připomínkování mimo vlastní 
stavební řízení. 
M. Růžička: Významné dopravní a urbanis-
tické projekty, záměry či požadavky MČ 
na změny územního plánu jsou prezentovány 
na veřejných setkáních s občany, na veřejných 

jednáních zastupitelstva a na webových 
stránkách městské části. Vzpomeňme např. 
tyto akce: výstavba KC Vlna a participativní 
projektování zahrady u Vlny, projektové vyu-
čování v ZŠ a veřejná debata „Ďáblice hledají 
své náměstí“, stavební „uzávěra“ pro prostor 
budovaného náměstí, schvalování budoucího 
vzorového profilu ulice Statková, analytické 
dokumenty rozvoje Ďáblic a principy regula-
ce jménem MČ, přístavba a přestavba ško-
ly, rozšiřování a navyšování tělesa skládky, 
úpravy a vybavení obecního výtvarného ate-
lieru a seniorského klubu, opakovaně tra-
sování a výstavba dálničního okruhu, beseda 
k problematice hluku, veřejné projednání 
a prezentace požadavků MČ k projektům 
Koňská louka a Ďáblické rezidence, atd. Ten-
to nadčasový standard držíme již jedenáctým 
rokem. Vše podstatné je průběžně a veřejně 
také k dispozici elektronicky. Současně je 
ale pravdou, že pokud to je možné, dáváme 
přednost (přestože časově náročnějšímu) di-
alogu s občany a budování součinnosti s nimi 
a že menší hodnotu vidíme v pouhém pa-
sivním zveřejňování elektronických dat.

ZÁVĚREM: Náš způsob praxí potvrzeného vy-
hledávání odborníků a spolupráci s nimi jsme 
popsali. Škoda, že od autora článku stále jen 
slyšíme volání po odbornících na všechny do-
pravní, infrastrukturní a stavební projekty. Ti 
by navíc měli žít v naší malé městské části, 
měli by vedle své profesní kariéry mít čas 
pravidelně připravovat názor některým zastu-
pitelům, atd. A my na základě dřívějších zku-
šeností dodáváme, že tito odborníci by měli 
být čestní, na řešeném problému nezávislí, 
kteří získané, často i velmi citlivé informace 
nezneužijí ve svůj osobní prospěch nebo proti 
zájmům naší, zatím harmonicky se rozvíjející 
městské části. Žádné konkrétní nominace 
na takové spoluobčany jsme dosud od autora 
nikdy nedostali.

Reakce starosty Miloše Růžičky  
a místostarosty Jana Hrdličky  
k článku Výstavba v Ďáblicích
Dovolte, abychom nabídli některé informace z praxe naší MČ, aby 
čtenář mohl (v případě zájmu) zvážit i další fakta, která mohou sloužit 
k plnějšímu a svobodnému posouzení článku.

Po průběžném informování o ďáblické vý-
stavbě na našich internetových stránkách se 
přehled záměrů a projektů v Ďáblicích objevil 
i na oficiálním webu MČ. Bohužel s poslední-
mi volbami nebyla obnovena Komise výstav-
by a investic sestavená z odborníků žijících 
v Ďáblicích. Z veřejných zápisů jednání komise 
se bylo možné přesvědčit, že každý jednotlivý 
stavební záměr v Ďáblicích byl ze strany MČ 

odborně posouzen. Dle informací radních 
na listopadovém zasedání zastupitelstva nyní 
výstavbu rodinných domů posuzuje pouze je-
diný člověk – místostarosta, a tato posouzení 
nejsou veřejná. V řádově desítkách případů je 
o stavebních záměrech informována Rada MČ. 

Velké stavební záměry jsou na vědomí 
předkládány zastupitelům, opět ve většině 
případů bez vyjádření odborníků. Na zasedání 

zastupitelstva jsou pak neprakticky probírány 
jednotlivé připomínky zastupitelů, na jejichž 
zapracování těsně před hlasováním logicky 
nezbývá příliš prostoru. Řešením by mohlo být 
zřízení odborného výboru pro rozvoj MČ, kte-
rý by v předstihu posuzoval stavební záměry 
a pro konečné rozhodnutí zastupitelů nebo 
radních předem připravil seznam věcných při-
pomínek. V rámci transparentnosti by byl zá-
pis z výboru zveřejněn, tak jako bývalo zvykem 
u zápisu z jednání Komise výstavby. Věřím, 
že se mezi zastupiteli nakonec najde vůle být 
zase o krok blíž harmonickému a komplexně 
řešenému rozvoji Ďáblic.

Výstavba v Ďáblicích
Martin Tumpach, zastupitel
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Dne 20. 1. 2021 v časných ranních hodinách 
došlo k havárii na jednom z hlavních kana-
lizačních řadů průměru 800 mm pro dodávku 
pitné vody pro Ďáblice. Ovlivněno bylo přes 
2 300 odběratelů. Porucha ve spoji potrubí 
byla zaviněna postupným rozmrzáním půdy 
pod potrubím. Kolem 10. hodiny byly na ur-
čená stanoviště přistaveny cisterny s ná-
hradní dodávkou pitné vody a boxy s balenou 
pitnou vodou.

V časných ranních hodinách byl únik 
vody lokalizován na poli v prostoru mezi 
fotbalovým hřištěm a Cínoveckou. Kolem 
poledne byla závada zcela opravena a byly 
zahájeny kroky k obnovení dodávky vody 
s tím, že dokončovací práce, kontrolní těsnící 
práce a zahrnutí potrubí byly provedeny ná-

sledujícího dne. Všem pracovním skupinám, 
které se o rychlou opravu a obnovení dodávky 
vody v odpoledních hodinách zasloužily, ještě 
jednou děkujeme!

Během dne jsme na úřad (i já osobně) ob-
drželi několik dotazů od našich spoluobčanů: 
většinou s žádostí o informace, ale i s kri-
tikou zanedbání stavu vodovodního potrubí 
a nepředcházení podobným poruchám. Asi 
se s některými spoluobčany neshodnu, ale 
podobným haváriím na potrubí tak velkých 
průměrů podle mě předcházet nelze. Ledaže 
by se vodovodní řady budované z litinových 
trub nechaly za stovky milionů korun vyměnit. 
Jaký by to mohlo mít dopad na cenu vody, 
nechci spekulovat. A pouze připomínám, 
že naše městská část nevlastní žádné 

vodovodní řady, vodojemy ani jinou vodá
renskou infrastrukturu. V celé Praze má tyto 
kompetence PVS, a. s. Na plánování a prová-
dění podobných nákladných projektů má 
vymezený rozpočet i podrobné podklady pro 
plánování jednotlivých výměn potrubí.

Naše městská část ale již tři roky sleduje 
a podporuje realizaci jiného projektu PVS – 
přestavbu a „přezbrojení“ vodovodní šachty 
125 u ulice Květnová. Díky tomuto projektu 
dojde jednak k rekonstrukci a spojení dvou 
stávajících „starých“ šachet, které by moh-
ly být předmětem problémů v budoucnosti. 
Po dokončení šachty bude s navrženou tech-
nologií možné zabezpečit dodávky pitné vody 
v Ďáblicích i do oblastí, které jsou nyní záso-
bovány výhradně z řádu DN 800 mm, který 
měl na podzim a nyní v lednu poruchu, a to 
pouhým přepojením v této šachtě. Výstavba 
šachty by měla být zahájena v polovině března 
a měla by trvat přibližně tři měsíce. Viditelným 
výsledkem pro spoluobčany bude i dokončení 
dlážděné komunikace od Květnové k bývalé-
mu Ovčínu namísto staré „panelky“.

Oprava kanalizačního řadu  
DN 800 v souvislostech
Jan Hrdlička, foto autor

59. jednání 6. 1. 2021
Rada MČ po projednání schválila:
— uzavření smlouvy o nájmu pozemku 

ve vlastnictví MČ Praha-Ďáblice, ovocný 
sad na konci ulice Na Znělci, Dětskému klu-
bu Maata, z. s., na dobu pěti let s možností 
prodloužení;

— program 15. zasedání ZMČ dne 27. 1. 
2021.

60. jednání 20. 1. 2021
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s vypsáním zjednodušeného podlimitního 

výběrového řízení na akci „Letní a zimní 
údržba MČ Praha-Ďáblice – 2021–2023“;

— s uzavřením příkazní smlouvy o poskytování 
právní pomoci s Mgr. Petrem Timurou, 
LL.M., advokátem, jejímž předmětem je 
zajištění odborných poradenských aktivit 
a služeb spojených s výkonem funkce před-
sedy Komise pro projednávání přestupků;

— s prominutím úroků z prodlení za rok 2020 

za pozdní platby nájmu bytů a nebytových 
prostor v nemovitostech MČ vzhledem 
ke skutečnosti, že veškeré nájemné částky 
byly uhrazeny již v roce 2020 a u dvou 
nájemnic došlo k dohodě o splátkových 
kalendářích na dlužném nájemném.

Rada MČ po projednání schválila:
— smlouvu o ostraze Obecního domu Ďábli-

ce i KC Vlna se společností SCSA Security, 
s. r. o.;

— cenovou nabídku společnosti Ofsetová tis-
kárna SWL, s. r. o., jejímž předmětem je tisk 
a grafická úprava Ďáblického zpravodaje;

— finanční dary sdružením pro rok 2021: 
Spolku Parkán; Českému svazu chovate-
lů, ZO Praha 8-Ďáblice; ZO ČSOP Ochrana 
herpetofauny; Hudebnímu sdružení Ďáb-
lík; SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů 
Praha-Ďáblice;

— vnitřní předpis č. 2/2021 – dodatek 
ke směrnici k poskytování tuzemských 
cestovních náhrad, kterým se upravuje 
výše sazeb stravného;

— cenovou nabídku společnosti ACG-Real, 
s. r. o., na akci „Stavební úpravy obecního 
domu“;

— žádost na poskytnutí investiční dotace 
z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ 
HMP v kap. 10 v roce 2021;

— platový výměr ředitele ZŠ a MŠ;
— prominutí 100 % nájemného od 1. 1. 2021 

po dobu trvání vládních nařízení (do znovu-
otevření provozu) pro KC Vlna Ďáblice, z. ú.

Rada MČ po projednání neschválila:
— snížení nájemného paní V. M. z důvodu ne-

plnohodnotného využívání kuchyňské linky.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— smlouvu o právu stavby, jejímž předmětem 

je výstavba BD v ul. Ďáblická;
— předložené vyjádření MČ Praha-Ďáblice 

k oznámení koncepce „Dopravní poli-
tika ČR pro léta 2021–2027 s výhledem 
do roku 2050“.

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

O čem jednala rada městské části

...a prasklé litinové potrubíStavební výkop v poli k Letňanům...

zp2_21.indd   9 16.02.21   12:57



V posledních letech se s nimi setkáváme 
prostřednictvím jejich tvorby na společných 
ďáblických sousedských akcích a slav nos-
tech. Jsou akční, nesmírně kreativní, ná-
padité a plné životního optimismu. Řeč je 
o ďáblických dámách z kroužku Šikovné ruce, 
které se pod vedením paní Daniely Tůmové 
společně scházejí už od roku 2012 a jejich 
pletařský um obdivovali například i návštěvní-
ci pražského Národního divadla.

Spolu s Danielou Tůmovou a Jitkou Koub-
kovou jsme se vrátily k začátkům kroužku 
i projektům, které se jim podařilo uskutečnit.

Vzpomenete si na úplné začátky kroužku?
D. T.: V roce 2012 mě požádala paní Barba-
ra Tranová ze sociální komise o zorganizování 
tvořivých dnů v OD Ke kinu a v základní škole 
(Velikonoce, Vánoce). To byly vesměs jedno-
rázové akce. Po otevření komunitního centra 
Vlna jsme v roce 2016 začaly organizovat 
pravidelné kurzy korálkování. A tak jsem za-
čala každou středu chodit do Vlny. Spolu se 
třemi čtyřmi děvčaty jsme vyráběly náramky, 
andělíčky a ozdobičky. Později se k nám při-
daly další dvě ženy. Na podzim roku 2017 
jsem přemluvila dámy ze zdravotního cvičení, 
aby se k nám přidaly. A tak nás začalo chodit 
více. Nezůstaly jsme jen u korálků, šily jsme 
„podkafíčka“ a začaly i háčkovat a plést.

Kdy se u vás zrodila vášeň pro ruční práce 
a rukodělnou tvorbu? Co vás inspiruje?
J. K.: Před lety, když byly moje děti malé, to 
byla z části i nutnost. Dětem bylo potřeba 
něco ušít, uplést, uháčkovat. V obchodech 
výběr nebyl. Tehdy pro mě byla inspirací moje 
maminka, později maminka mého manžela. 
Pro vnuky něco vytvořit byla radost, pro ra-
dost tvořím dodnes. Inspirace nám připravuje 
Dana Tůmová dost.
D. T.: Já jsem od dětství háčkovala, pletla 
a šila, nejdříve na panenky a potom na sebe. 
S postupem času jsem šila na celou rodinu, 
jak bylo potřeba. Časem se přidalo vyšívání, 
paličkování a korálky. Vždy chci zkusit všech-
no nové, a tak jsem vrtala „výfuky“ na vajíčka, 
drátovala rybičky, zkoušela košíčky z pedigu. 
Zůstala jsem u paličkování – to je můj koní-
ček. Teď vymýšlím náplň pro Šikovné ruce.

Je sestava, ve které se scházíte, kompletní, 
nebo je váš kroužek otevřen i novým zájem
cům?
J. K.: Od začátku své existence se počet  
členek kroužku postupně rozrůstal až 
do podoby, ve které je dnes: Daniela Tůmová, 
Alenka Švejdová, Jana Růžičková, Alena Ja-
rošová, Pavla Dostrašilová, Jarmila Krem-
lová, Helena Šmídová, Jitka Koubková, Marie 
Heřmanová, Marie Mazancová, Marta Ševi-
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Na kafíčko aneb blízká setkání 
ďáblického druhu
Návštěva únorová: Šikovné ruce
Michaela Ničová, foto archiv, Michaela Ničová a Pavel Veselý

Šikovné ruce v čase
2012–2016 začátky kroužku, jednorázové 
akce v OD Ke kinu a v ZŠ Ďáblice
od roku 2016 pravidelná setkávání  
v komunitním centru Vlna
2017 Zažít město jinak – „Guerilla knit-
ting“ (opletení vstupního portálu, sloupů 
i interiéru kavárny KC Vlna)
2018 Ďáblický masopust – tvorba 
doplňků pro masopustní masky (origi-
nální háčkované doplňky jako spojující 
kostýmní prvek pro masopustní maškary 
– spolupráce v rámci rukodělných dílen 
pod vedením Veroniky Voráčové)
2018 Zažít město jinak – akce věnovaná 
100. výročí vzniku České republiky:  
háčkované doplňky (spolupráce na  
doprovodném programu akce)
2019 Zažít město jinak – akce v duchu 
„retro“ ke 30. výročí sametové revoluce 
(spolupráce na doprovodném programu 
pro děti)
2020 Ďáblický masopust – tvorba 
háčkovaných dekorací na masopustní 
„totem“ v centru obce
2020 Zažít město jinak – zdobení tex-
tilních roušek (doprovodný program  
pro děti)
2020 Ďáblický advent – tvorba ozdob 
na Vánoční strom (projekt vytvořený 
v době koronavirových omezení z domovů 
jednotlivých členek kroužku)
2017–2020 úzká spolupráce s týmem 
komunitního centra Vlna – pravidelná 
tvorba sezonních dekorací do interiéru 
kavárny, drobný prodej výrobků členek 
kroužku, účast na trzích a jarmarcích 
spolu s iniciativou Tvoříme s otevřeným 
ateliérem (organizace sdružující tvůrce 
s těžkým zdravotním postižením)Spoluautorky šatů pro Carmen před Národním divadlem
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dová, Helena Kučerová, Jarka Vyšehradská, 
Jarmila Zippaiova, Jarka Sajdoková, Blanka 
Kubátová, Magda Švajcrová. Až se budeme 
moci opět scházet, budeme velice rády, když 
k nám přijdou nové členky napříč generace-
mi. Každý je vítán. I tímto bychom je chtěly 
pozvat mezi nás.

Myslíte, že ruční práce můžou zajímat i mla
dé lidi? A chodí mezi vás mladí lidé, děti?
J. K.: Kolem sebe i na sociálních sítích vidíme, 
že zájem o ruční práce roste. Zvláště v dnešní 
době, kdy je mnohem méně možností se-
tkávat se a některé koníčky ani provozovat 
nelze. Je to jiný, pro mladé nový způsob rea-
lizace. Kdo to zkusí a vidí výsledek svého 
snažení, posune ho to o kousek dál. Určitě 
má radost z výsledku.

Pracovaly jste za dobu svého fungování 
na několika společných komunitních pro
jektech. Vzpomínáte si, které to byly a co 
pro vás bylo největší výzvou?

J. K.: Ze začátku naší činnosti to byly menší 
projekty, postupně nabývaly na objemu. První 
větší výzvou, která se netýkala obyvatel Ďáb-
lic, ale vlastně celé Prahy, byla spoluúčast 
na projektu na piazzettě u Národního diva-
dla – šaty pro Carmen. To byla krásná práce, 
a ještě krásnější výsledek.

Prvním velkým ďáblickým projektem byl 
Masopust v roce 2020. Výzvou bylo „ošatit“ 
strom do masopustního. A největší a nejhez-
čí projekt? Vánoční strom 2020. To byla pro 
nás veliká výzva. V té době jsme se již nemoh-
ly scházet, tvořily jsme každá doma. Objem 
práce nás zprvu překvapil, času bylo málo. 
Ale výsledek stál, doufáme, za to. Když po-
tkáváme naše spoluobčany, všem se strom 
líbil. A to je asi největší odměna pro všechny 
ženy. Určitě největší výzva za dobu existen-
ce kroužku Šikovných rukou. Už se těšíme 
na novou.

Ďáblický zpravodaj |  Život v Ďáblicích
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– inzerce –

Zdobení „předšitých“ roušek na ZMJ

Tvoření v OD Ke Kinu
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V listopadovém Zpravodaji jsme vás infor-
movali o výstavbě ďáblické sportovní haly. 
A teď máme pro Ďábličáky dobrou zprávu. 
Stavební úřad Prahy 8 vydal souhlasné 
stanovisko k výstavbě.

A dobré zprávy pokračují. Řád Křižovníků 
potvrdil ochotu spolupracovat při rozvoji naší 
obce. To se týká také pozemků určených pro 
sport včetně rozšíření parkování pro sportovní 
areál. Zástupci řádu se v tomto duchu vyjád-
řili i na posledním lednovém zastupitelstvu.

Nejen rozsáhlá bytová výstavba by měla být 
cílem naší městské části. Osobně jsem byl 
překvapený, jakými sportovními kapacitami, 
oproti naší ďáblické škole disponují základní 
školy v okolí. Rozdíl je doopravdy propastný 

(viz str. 7 listopadového čísla ĎZ). Děkuji 
proto za velkou podporu starostovi Miloši Rů-
žičkovi, místostarostovi Janu Hrdličkovi, ale 
i celému úřadu naší MČ.

A jedna informace, která stojí za zamyšlení 
právě v této covidové době. Sport a zdravý 
životní styl posilují imunitu, vytvářejí kladné 
vzory v sociální oblasti, rozvíjí nejen tělesnou, 
ale i psychickou odolnost. A proto jsme pou-
žili jak do listopadového článku, tak i na bill-
board před místem výstavby haly heslo: „Sil-
nější pro život s ďáblickou sportovní halou!“

Těším se, až si obyvatelé Ďáblic a jejich 
děti budou moci zasportovat v nové hale. Více 
informací o hale včetně videa s vizualizací na-
jdete na stránkách skdablice.eu.

V loňském roce byla na základě vládního na-
řízení přerušena mimo jiné i fotbalová soutěž, 
do které je zapojen náš klub. Náš tým „A“ 
mužů hrál naposledy utkání 8. kola dne 10. 
10. 2020 na hřišti v Kunraticích (celkem dle 
rozpisu má za podzim odehrát 13 kol). Mnozí 
se ptáte, jak to bude dál – samozřejmě v tuto 
chvíli odpovědět nikdo neumíme, tak alespoň 
několik legislativních pravidel.

Řídící orgán soutěže – v našem případě 
Pražský fotbalový svaz (PFS) je oprávněn 
v průběhu ročníku měnit rozpis soutěže 
včetně termínů. K tomu již několikrát došlo, 
ale vzhledem ke skutečnosti, že se nikdy ne-
podařilo soutěž obnovit, rozhodl PFS, že začá-
tek dohrávek zápasů podzimní části bude až 
v době, kdy se ČR dostane do 4. stupně PES 
a termínová listina jarní části a rozlosování 

jarní části bude zveřejněno dvě kola před kon-
cem dohrávek z podzimu.

Podle přílohy č. 6 Soutěžního řádu FAČR je 
oprávněn ukončit soutěžní ročník v jakékoli 
soutěži před odehráním všech plánovaných 
utkání pouze Výkonný výbor FAČR. Ustanovení 
soutěžního řádu, týkající se postupů a sestu-
pů, je možno použít pouze tehdy, pokud se 
v soutěži do ukončení ročníku odehraje více 
než polovina všech plánovaných utkání.

V praxi to pro nás znamená, že pokud se 
nepodaří alespoň podzimní část dohrát, bude 
se v dalším soutěžním ročníku pokračovat 
v tom složení soutěží, jaké je letos – nikdo ne-
postoupí ani nesestoupí.

O dalším vývoji fotbalové situace vás bude-
me informovat na našich webových stránkách 
skdablice.eu.

Sportovní hala: 
stavební povolení vydáno! 
Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice

Kdy se zase vyběhne na trávník?
Aleš Sládek, sekretář SK Ďáblice

Michaela a Lukáš Horváthovi,  
organizátoři sportovek  
a letních kempů, Ďáblice
V Ďáblicích žiji se svou ženou Míšou už dva 
roky. Jako šéftrenér mládeže a budoucí 
otec jsem velmi rád, že Ďáblice budou mít 
novou halu, kde bude možné celoročně 
sportovat. Věřím, že bude mít velké využi-
tí a bude dělat všem občanům Ďáblic jen 
radost!

Milada Čápová, rodič, Ďáblice
Sportovní hala v Ďáblicích? Proč ne! 
Stavějí nám tu domy, postavme si halu. 
Pro sebe, pro děti, pro nás. Známe účel, 
nekazí nám výhled do kraje, můžeme ji vy - 
užívat i my. Ať se tu staví také něco pro nás.  
Držím palce.

Jaroslav Lehovec,  
hráč, trenér, rodič, Ďáblice
Jsme rádi, že naše přání bylo konečně 
vyslyšeno a SK Ďáblice i celé Ďáblice zís-
kají sportoviště, kde budeme moci udělat 
něco pro sebe a své zdraví za jakéhokoliv 
počasí. Velký přínos bude mít hala pro 
náš klub, ale i pro jiné sportovní nadšence 
a každého, kdo si chce zasportovat. Myslím 
hlavně na naše mladé sportovní naděje, 
které budou trénovat celoročně v jednom 
areálu bez nutnosti někam dojíždět.

Miloš Růžička,  
starosta MČ Ďáblice
Všechny důležité i drobné připomínky 
účastníků stavebního řízení byly vyřeše-
ny nebo vysvětleny a zdokumentovány. 
A jak stále připomínáme a informujeme: 
připravujeme další zkvalitnění provozu 
celého areálu a nejbližšího okolí, včetně 
kapacitního parkování nad rámec poža-
davků ze zákona. Věříme proto, že se SK 
Ďáblice podaří ustát organizovaný odpor 
několika spoluobčanů a jejich právníků, 
kteří se účastní stavebního řízení, a že se 
tolik potřebné a očekávané kryté spor-
toviště (tělocvična) již podaří postavit 
v co nejkratší době. Z pohledu veřejného 
zájmu mi právě tato stavba dává velký 
smysl. Pro mládežnický sport, pro školu 
i pro veřejnost. Zvláště „po covidu“, v době 
návratu k pohybu a obnovy přirozených ná-
vyků. A zvláště v případě dětí a dospívající  
mládeže.

 

 

❤

Silnější pro život  
s ďáblickou sportovní halou. 
Děkujeme za podporu!

www.skdablice.eu/hala
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Kemp pro detektivy I.
12. - 16. 7. 2021

Zoologický kemp I.
5. - 9. 7. 2021

Divadelní kemp
9. - 13. 8. 2021

Sportovní kemp s angličtinou
2. - 6. 8. 2021

Kemp pro detektivy II.
16. - 20. 8. 2021

Zoologický kemp II.
23. - 27. 8. 2021

Pozvání | únor 2021

14 | 
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Dne 5. října 2020 vyhlásila vláda v Čes
ku nouzový stav, kterým omezila mnoho 
činností. O všem, co se bude, či nebude ko
nat, vás budeme informovat na webových 
stránkách dablice.cz, vlna.dablice.cz 
a facebookových stránkách KC Vlna.

Kalendář  
plánovaných akcí
do 31. března 
Výstava fotografií Pavla Veselého – 
chodba Obecního domu Ďáblice

pátek 16. dubna od 19.30 hodin 
Ivan Mládek a Banjo Band – 
sál Obecního domu Ďáblice

17.–23. května 
Festival o těhotenství, porodu a rodičov
ství – Obecní dům Ďáblice a KC Vlna

pátek 11. června od 20 hodin 
Manželství v kostce – 
sál Obecního domu Ďáblice

Kvůli současné koronavirové situaci 
vstupenky na jednotlivé akce neprodává-
me, pouze rezervujeme.
Změna programu vyhrazena.

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

Hvězdárna Ďáblice  
je do odvolání uzavřena!

Pozvání

Na sídlišti vznikla nová galerie 
Vitríny Frýdlantská přinášejí na ďáblické sídliště zbrusu nový 
prostor pro prezentaci současného výtvarného umění ve veřejném 
prostoru. Galerie vznikla v prázdných vitrínách budovy bývalé druž-
stevní prodejny Včela ve Frýdlantské ulici, kde aktuálně vzniká 
nový spolkový prostor Úl. Tematicky bude výstavní program, za kte-
rým stojí kurátorky Petra Widžová a Josefína Frýbová, pracovat 
především s urbanismem, životem ve městě a sídlištních celcích, 
ale inspiruje se také konkrétními příběhy, místními občanskými 
a uměleckými iniciativami. 

Výstavní program pro rok 2021 nese název Prázdné místo 
a představí se v rámci něj šest výstav například fotografa Martina 
Faltejska, Terezy Bonaventurové nebo malíře Jakuba Janovské-
ho. Činnost galerie zahájí výstava absolventa brněnské FaVU VUT 
Štěpána Jílka s názvem Mimo sezónu, ukazující prázdnotu pose-
zónních rekreačních středisek. Téma prvního výstavního cyklu se 
volně inspirovalo osudem budovy bývalé prodejny Včela, ve kte-
rém se galerie nachází. 

Petra Widžová za Vitríny Frýdlantská

 

 

– inzerce –

Obecní knihovna 
Ďáblice 
otevírá výdejní okénko, kde si 
po domluvě s paní knihovnicí 
budete moci vyzvednout  
předem objednané knihy  
(tel. 601 343 316 nebo  
knihovna@dablice.cz).
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 ŠKODA 

SCALA

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA SCALA: 4,7–5,1 l/100 km, 106–116 g/km

se zvýhodněním až

              Kč

Vůz ŠKODA SCALA na vás čeká v akční nabídce s 0% úrokem, povinným ručením
 jen za 125 Kč měsíčně a výkupním bonusem ve výši 20 000 Kč za váš stávající  vůz. 
V rámci paketu Mobilita PLUS navíc získáte prodlouženou záruku až na 5 let.  
Více informací o nabídce naleznete na webových stránkách našeho dealerství
 nebo na skoda-auto.cz. S výběrem vozu vám rádi poradíme také telefonicky.

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA SCALA 1.0 TSI 70 kW v ceně 417 900 Kč, při financování se ŠKODA Financial Services v ceně 417 900 Kč, splátka předem 208 950 Kč (50 %), výše úvěru
208 950 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 208 950 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 231 654 Kč, RPSN vč. pojištění 6,893 %, délka úvěru 24 měsíců, 
poslední nerovnoměrná splátka 125 370 Kč, měsíční splátka úvěru 3 483 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 429 Kč, úroková sazba p. a. 0,00 %. ŠKODA Pojištění Standart 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: věk klienta 50 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.

Přivítejte zimu v novém voze ŠKODA

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Produktový
bonus 18 300 Kč

Výkupní bonus
20 000 Kč

Mobilita Plus Nulový úrok + POV
125 Kč měsíčně

Pojištění schopnosti
splácet

397 900 Kč

83 200

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

– inzerce –
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