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I na ďáblickém náměstí září  
v době adventu do tmy strom.  
Pardon: strom nestrom, slovy  
autora návrhu Jana Sládka „totem“.  
Zkrátka originál, který nás zase 
o něco víc spojuje. A o to jde –  
zvlášť o Vánocích – ze všeho nejvíc. 
Snad jste si první rozsvícení 
ďáblického stromu ve společnosti 
sousedů a známých užili a stejně  
tak si vychutnáváte celý čas vánoční. 
Tak ať se vám to daří!  

Více na str. 7–9

Z obsahu 
Mikuláš přišel dvakrát … 3
Betlém jako divadélko … 5
Rekonstrukce? Z gruntu … 8
Postoupí fotbalisté? … 10
(Po)vánoční svoz odpadu  … 14

Rozsvítili
jsme
originál



držíte v rukou poslední číslo Zpravodaje naší 
městské části v roce 2019. Tento rok se nesl 
ve znamení 30. výročí sametové revoluce,  
30 let svobody, kdy se Československo po  
41 letech stalo demokratickým státem. Na to 
špatné se zapomíná snáz a rádo, ale na ně-
které věci bychom zapomenout neměli a měli 
bychom si je uchovat ve své paměti jako va-
rování. Nic není napořád, nic netrvá věčně, to 
špatné, ale ani to dobré.

Mnozí z nás využili nabyté svobody 
a možností k cestování a ke srovnávání pod-
mínek života u nás a v zahraničí. Važme si 
toho, co máme, není to samozřejmost. Stojí 
za to pravé hodnoty chránit a udržovat.

Čas běží dál. Hledáme vlastní cesty a smysl 
života, vlastní uplatnění a svým občanským 
hlasem se nejen při volbách podílíme na 
pestré mozaice událostí. A znovu se dostává-
me vlastním konáním nebo vlivem svého okolí 
pod veliký tlak. Kdo za to může? 

Dnes nám to zdaleka není tak jasné jako 
tenkrát. Žijeme mnohem komplikovaněji ve 
stále komplikovanějším světě. To nás někdy 
odvádí od vědomí, co je v životě skutečně 
důležité, jaké jsou skutečné hodnoty. Před  
třiceti lety jsme všichni chtěli totéž: svobodu, 
důstojné podmínky k žití, demokracii a s ní 
spojenou svobodu slova. Byla to přání, která 
nás všechny spojila!

Těším se na dobu, kdy zase, jako tehdy, 
tak silně pocítíme potřebu spolupracovat 
a ne manipulovat, společně tvořit a ne bořit, 
potřebu pomáhat, hledat porozumění a být 
kladnou částí celého našeho společenství.

Taková doba už přišla? Nebo kdy se to 
stane? To záleží na nás všech.

Na základě rozhovorů s kolegy s podě-
kováním zapsal Miloš Růžička, starosta
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Slovo  
starosty
Miloš Růžička

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
přejeme všem pohodové prožití vánočních svátků 
naplněné klidem, radostí a štěstím.
Do nového roku přejeme pevné zdraví a těšíme se 
na spolupráci a společná setkání.
Jménem Rady městské části a všech pracovníků 
Úřadu městské části Praha-Ďáblice
Miloš Růžička – starosta
Jan Hrdlička – místostarosta
Simona Dvořáková, Tomáš Dvořák, 
Ludvík Tesař – členové Rady MČ

Přijďte na zasedání zastupitelstva  
ve čtvrtek 19. prosince!
Vážení spoluobčané, srdečně vás zveme na 7. veřejné zasedání zastupitelstva 
městské části, které se uskuteční 19. prosince 2019 od 17 hodin v sále Obecního 
domu Ďáblice, Osinalická 1104/13. Podklady budou uveřejněny na webových strán-
kách www.dablice.cz – Samospráva – Zastupitelstvo MČ – Podklady k jednání, zápi-
sy, záznamy a usnesení z jednání týden před zasedáním.

Vážení spoluobčané,  
milí sousedé,
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Loňský ďáblický Mikuláš dával tušit, že i letos 
o něj a jeho druhy anděla a čerta bude velký 
zájem. Díky vysoké poptávce vznikl dokonce 
pořadník, do kterého se bylo možné zapsat  
ve Vlně. I proto se s dětmi ve čtvrtek 5. prosin-
ce setkal Mikuláš v Obecním domě dvakrát – 
v pět odpoledne a v půl sedmé večer.

V programu chybělo divadélko, které však 
nahradily tvůrčí dílny a kreativně rozptýlily 
čekání na Mikuláše, anděla a dva čerty. Děti 
lepily a zdobily anděla a čerta. 

Za básničku, říkadlo nebo písničku (mi-
mochodem hodně populární byla překvapivě  
Pec nám spadla) dostali malí návštěvnici 
sladký balíček, tentokrát i s papírovým vystři-
hovacím betlémem.

Tak zase za rok! (mn, red)

Fotografie na této dvoustraně Pavel Veselý

V průběhu září a října jste možná zazna-
menali na webových stránkách městské části 
i KC Vlna dotazník. Jeho cílem bylo zmapovat 
míru spokojenosti občanů s kulturním a ko-
munitním vyžitím v Ďáblicích, dát prostor ná-
zorům a tipům na možná zlepšení a inovace. 
Tentýž dotazník byl dostupný i v tištěné verzi, 
ta se však nesetkala s velkým zájmem. Odpo-
vědi zanechalo na webových stránkách 320 
respondentů. A co jsme z jejich reakcí vyčetli?

Dvě třetiny zúčastněných mají o kulturním 
dění v Ďáblicích dostatečný přehled a ak-
tivně se kulturního dění a volnočasového vy-
žití účastní. Nejvíce lidí se zajímá o nabídku 
určenou dětem a rodinám, navštěvují sou-
sedské a komunitní akce. Z žánrové nabídky 
získalo nejvyšší počet pořádání divadelních 
představení (zejména dětských), z hudebních 
pořadů recitály a koncerty jazzu. Méně je 

zastoupena poptávka po filmových klubech 
a cestovatelských besedách.

Informace a kulturní přehled získává na-
prostá většina dotázaných v Ďáblickém 
zpravodaji, z obecních vývěsek, ale také díky 
webu dablice.cz, vlna.dablice.cz a Face-
booku KC Vlna. Služeb mobilního rozhlasu 
využívá zhruba polovina dotázaných. Ceny 
vstupného na jednotlivé akce byly hodnoceny 
z velké většiny jako přijatelné a až na několik 

případů nebyly překážkou k návštěvě. Jeden 
okruh otázek byl věnován úrovni služeb ko-
munitního centra a kavárny. Zde většinou 
panovala spokojenost a přibližně desetina 
dotázaných přišla s nápady na rozšíření sor-
timentu (speciální výživa, rostlinné a bezlep-
kové produkty, aktuální trendy v alternativní 
výživě). Odpovědi z dotazníku kopírují v zá-
sadě tipy návštěvníků kavárny. Až na několik 
výjimek byla i cenová hladina kavárenských 
služeb vyhodnocena jako optimální. Většinou 
kladně bylo hodnoceno i trávení volného času 
v zahradě, a to zejména těmi, kteří navštěvu-
jí komunitní centrum s rodinou. Objevilo se 
několik zajímavých a podnětných reakcí na-
příklad k nabídce denního tisku a časopisů 
nebo rozšíření nabídky půjčovaného vybavení 
pro pobyt v zahradě a na hřišti.

Všechny odpovědi jsou pro nás velmi 
cenné a inspirativní a budeme se jimi za-
bývat. V příštím čísle Zpravodaje přineseme 
i podrobný výsledek v číslech. Všem, kteří do-
tazník vyplnili, děkujeme za spolupráci.

Michaela Ničová

Dvě třetiny Ďábličáků mají o kulturním dění přehled

Děkujeme za odpovědi

Ďáblický Mikuláš v Obecním domě: 

Pro velký úspěch dvakrát

Mikuláš, anděl a dva čerti se 5. prosince činili

Za nadílku básničku My už se čertů nebojíme Tvoření děti bavilo
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Přesně v ten čas se totiž spousta Ďábličáků 
přišla podívat na rozsvícení vánočního stro-
mu. Nutno dodat, že velmi originálního; jeho 
autor Jan Sládek mu říká „totem“.

„S myšlenkou vánočního stromu a Ďáb-
lického adventu, který tu zatím společně moc 
neprožíváme, přišla provozovatelka Vlny Míša 
Ničová. Jenže v okolí Vlny a Obecního domu, 
kde by bylo možné pořádat sešlost, jarmark či 
vánoční koncert, žádný vhodný není. A sázet 
tam nekoncepčně živý strom nepřipadá 
v úvahu vzhledem k plánům na budoucí ná-
městí. Proto jsme si řekli, že bychom si před-
stavovali jakýsi strom nestrom, aby nebylo 
potřeba kácet  živý. Tak jsem na kousek papíru 
nakreslil obecní ,totem‘,“ usmívá se s odstu-
pem Jan Sládek.

Jde o multifunkční sloup, který lze o adven-
tu nazdobit jako strom, na jaře ho proměnit 
v májku atp. Zkrátka tak, aby byla příležitost 
k sousedským setkáváním i při událostech, 
které zatím společně neslavíme.

„Základem myšlenky byl telegrafní sloup, 
ekologicky impregnovaný, s životností 15 až 
25 let, který je běžně dostupný v délkách 
do 12 metrů. Ten by byl opatřen kovovou hlavi-
cí s upínacími oky, na kterých by na ocelových 
lanech visely tři obruče, tak, aby konstrukce 
vytvořila kužel jako základ pro strom, nebo při 
použití nejmenší obruče bylo možné vytvořit 
například májku,“ popisuje autor.

Zajímavá myšlenka pak sice na dva mě-
síce usnula, ale v září se naštěstí probudila. 
„Mám velikou radost, že se strom podařilo 

zrealizovat. Zvolili jsme prosté bílé šály, které 
mají evokovat zasněžený strom. Bílá je navíc 
barvou světla, čistoty, nevinnosti a naděje. 
Místním řemeslníkům to trvalo asi tři týdny. 
Sloup vztyčil pan Vrtiška, konstrukci vyrobil 
pan Jech a látku ušila paní Kotrčová. Rád 
bych jim tímto ještě jednou poděkoval.“

Za světla je na „totem“ trochu neobvyklý 
pohled, ale jakmile se setmí a strom se roz-
svítí, je nádherný. „V době, kdy se kvůli kůrov-
ci kácí jeden strom za druhým, je radostné, 
že máme v Ďáblicích tak krásný zasněžený 
strom, a přitom nemusel být žádný zdravý po-
kácen,“ usmála se po prvním rozsvícení paní 
Veronika.

Novou tradici adventu v obci ocenila po roz-
svícení stromu také paní farářka Dana Mojží-
šová: „Znám mnoho obcí, kde se adventní 
setkání koná. Potkávají se na něm sousedé, 
ale i ti, kteří se třeba dlouho neviděli. Lidé se 
na sebe usmívají a sdílejí vánoční atmosféru.“

Právě proto náš originální strom vznikl. 
Nebýt dobrého nápadu a zajímavé a včasné 
realizace, spousta příjemných adventních se-
tkání by se letos neuskutečnila.

Obecní dům se proměnil v tržiště s rukodělnými dárky, vůkol voněl 
svařák, vyráběly se adventní věnce... První prosincovou neděli  
bylo v centru obce po nějaké době zase hodně živo a veselo.  
Jakmile se setmělo, už se člověk na některá místa jen těžko protlačil.

Hana Macháňová, foto Pavel Veselý

 Ďáblický advent se povedl, originální „totem“ i betlém se líbily

Strom nestrom už svítí!

Rozsvícení stromu přilákalo první prosincový den  
spoustu Ďábličáků s dětmi
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Betlém jako divadélko
Podloubí Obecního domu zdobí od začátku adventu nádherný betlém, jehož autorkou je Bar-
bora Sládková. Zadání dostala před prázdninami, přes léto vyhledávala zdroje a informace 
a přemýšlela nad nejvhodnějším řešením. Začátkem října, poté, co návrh odsouhlasila Rada 
MČ, jí začaly dva měsíce intenzivní práce.

„Nápadů bylo spousta, ale nakonec jsem se rozhodla, že betlém vyrobíme do staré skříně 
a vytvoříme tak hlavně pro nejmenší kouzelné divadélko. Bylo pro mě důležité, aby se děti 
setkaly i s jinou estetikou než s tou, která na ně tak agresivně útočí z reklam. Snažila jsem se 
navázat na tradici české loutky,“ přibližuje autorka.

S manželem objevili v bazaru starou skříň, ze které nakonec zůstaly jen obvodové stěny. 
Zbytek dotvořili podle vlastního návrhu. „Šuplíkové schody, prostorové plány jeskyně, krajiny, 
nebesa, strom a hudlající muzikanti jsou z prken a překližek, loutky pak kombinací moduri-
tových hlaviček, dřevěného jádra a papírového obalu,“ popisuje paní Sládková.

Betlém obsluhují dva motory, které jsou spouštěny pohybovým čidlem. Jeden pohání hrací 
orchestrionek, druhý ovládá pohyby andělů, oslíka, volka a muzikantů. (hm)

Díky za sváteční  
chvíle
S příchodem adventu se každý rok zamýš-
lím, kam s dětmi vyrazíme, abychom si užili 
vánoční atmosféru a připomněli si tradice 
a smysl svátků. V minulosti jsme volili růz-
né varianty; vánoční trhy na zámku kousek 
za Prahou, k prasknutí narvané Staroměst-
ské náměstí, adventní tvoření v zahradnictví 
nebo rozsvěcení vánočního stromu v někte-
ré z okolních městských částí. Letošní první 
adventní neděli byla volba jasná – Ďáblický 
advent.

Nejde ani tak o to, že jsme měli rozsvěcení 
stromku za rohem. Spíš o to, že jsme potkali 
řadu známých, sousedů, přátel – a to je přece 
v době adventní to nejpodstatnější. Zastavit 
se, popovídat si nad sklenkou svařáku, za-
tímco děti radostně hledají kamarády ze školy 
a ze školky. A i když některé akce, které jsme 
navštívili dříve, byly opravdu pěkné, tohle 
nám nabídnout nemohly. A vánoční strom, 
ten mi v Ďáblicích dlouho chyběl.

Všimla jsem si, jak rozporuplné reak-
ce vzbudil. Mně se líbí. Pojetím se hodí 
k moderní stavbě úřadu a nasvícený vypadá 
večer opravdu dobře. Působí jednoduše, ale 
vkusně (na rozdíl od mnoha „opravdových“ 
stromů, které jsem po Praze v minulosti viděla 
a jejichž výzdoba advent příliš nevystihovala). 
Stejně tak krásný betlém, u kterého si s dět-
mi můžeme vyprávět o narození Ježíška. Chci 
proto poděkovat všem, kteří se na přípravě 
prvního ďáblického adventu podíleli. A věřím 
(a také trošku doufám), že se tradice uchytí 
a bude nám zpříjemňovat chvíle sváteční, 
a tím i naše žití, v Ďáblicích.

Jana Rišková 

Střípky 
z adventu...

Betlém usazený ve skříni je opravdu půvabný
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25. jednání 6. 11. 2019
Rada MČ po projednání souhlasila:
– s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě mezi 

MČ Praha-Ďáblice a obcí Hovorčovice 
o spolupráci při zabezpečování požární 
ochrany, jejímž předmětem je výše pří-
spěvku obce Hovorčovice pro kalendářní 
rok 2020 ve výši 40 000 Kč;

– s objednáním vybavení pultu občer-
stvení (myčka, lednice, chladicí vitrína) 
u společnosti PMN – Výroba nerez. zařízení, 
s. r. o., za 72 141 Kč bez DPH.

Rada MČ po projednání schválila:
– dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Dostavba 

veřejného osvětlení“ se společností ELTODO 
OSVĚTLENÍ, s. r. o., jehož předmětem je do-
plnění režimu pro odstraňování případných 
poruch na kabelovém vedení na vjezdech 
na soukromé pozemky a v místech přejezdu 
komunikací;

– nabídku společnosti Bonsoft, s. r. o., na 
kontejnery BIO VOK v počtu 35 ks za 2 700 
Kč/kus, celkem 114 345 Kč vč. DPH;

– cenovou nabídku společnosti Miroslav 
Pompa na opravu chodníků za 100 400 Kč 
bez DPH.

26. jednání 20. 11. 2019
Rada MČ po projednání souhlasila:
– s vyřazením majetku MČ Praha-Ďáblice  

uvedeného na protokolech č. 9, 10 a 11;
– s omezením provozu a služeb pro obča-

ny Úřadu MČ Praha-Ďáblice v období 
vánočních svátků z důvodu uzávěrky finanč-
ního roku. (23., 27., 30. a 31. 12. 2019);

– s uzavřením smlouvy o nájmu prostor (horní 
sál OD Ke Kinu) s Divadelní sekcí, z. s., 
do 31. 3. 2020;

– s uzavřením dodatku č. 9 k nájemní smlou-
vě s paní Z. K., jehož předmětem je proná-
jem zahrádky do 31. 12. 2020;

– s nabídkou právních služeb a poradenství 
od společnosti Doucha Šikola advokáti, 

s. r. o., týkající se problematiky akce „Záměr 
společnosti FCC Česká republika, s. r. o., 
na využití volné kapacity skládky odpadů 
Ďáblice v prostoru I. etapy“ za 1 850 Kč/
hod. bez DPH;

– s uzavřením smlouvy o nájmu prostor (horní 
sál OD Ke Kinu) s Lukášem Horváthem 
do 11. 3. 2020;

– s pronájmem bytu v domě U Parkánu 18/9 
paní M. V. do 30. 11. 2020;

– s výběrem firmy ELEKTROSUN, s. r. o., pro 
výrobu a dodávku cca 40 ks směrových 
šipek s popisem včetně upínacího materiálu 
do max. ceny 35 000 Kč bez DPH (městské 
orientační značení).

Rada MČ po projednání schválila:
– uzavření smlouvy o nájmu prostor v bytovém 

domě Ďáblická 339/14 se společností  
T-Mobile Czech Republic, a. s., s účinností 
od 18. 12. 2019;

– úhradu TKO ve výši poplatkové povinnosti 
na 2. pololetí 2019 bezhotovostním pře-
vodem z rozpočtu MČ přímo správci po-
platku dle seznamu odsouhlaseného správ-
cem poplatku (MHMP);

– paní Janu Kohoutovou členkou sociální  
komise.

27. jednání 27. 11. 2019
Rada MČ po projednání souhlasila:
– s příkazní smlouvou na administrativní 

zajištění projektového řízení a finančního 
řízení projektu „Sociální pracovník na MČ 
Praha-Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry;

– s návrhem smlouvy o partnerství a vzájem-
né spolupráci s finančním příspěvkem s MČ 
Praha-Dolní Chabry, jejímž předmětem je 
úprava vzájemných práv a povinností při 
zajištění realizace výše uvedeného projektu;

– s návrhem rozpočtu MČ Praha-Ďáblice 
na rok 2020;

– s návrhem rozpočtu VHČ MČ Praha-Ďáblice 
na rok 2020;

– s výběrem firmy TD SERVIS, spol. s r. o., 

na výměnu plynového kotle včetně úpravy 
spalinové cesty za 59 990 Kč bez DPH;

– s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu 
MČ Praha-Ďáblice na rok 2021–2025;

– s objednáním profi myčky do KC Vlna 
u společnosti PMN – Výroba nerez. Zařízení, 
s. r. o., za 34 990 Kč bez DPH;

– s odstraněním kořenů pokácených topolů, 
zrušením zbytků plotu a přesunem na hrani-
ci pozemku, posekáním trávy a urovnáním 
sousedních pozemků ve správě MČ Praha- 
Ďáblice, což provede na své náklady SK 
Ďáblice, z. s.;

Rada MČ po projednání schválila:
– uzavření příkazní smlouvy se společnos-

tí Advokátní kancelář Dohnal & Bernard,  
s. r. o., jejímž předmětem je zajištění a posky-
tování právní pomoci týkající se problematiky 
smluvních vztahů, správněprávních a sou-
kromoprávních otázek, veřejných zakázek 
a další právní služby dle vzájemné dohody;

– program 7. jednání ZMČ;
– rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2020;
– střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na 

rok 2021-2022;
– odměnu řediteli ZŠ a MŠ, která bude vypla-

cena ze mzdových prostředků MŠMT pro rok 
2019.

– poskytnutí finančních darů občanům;
– objednání a doplnění audiotechniky do 

společenského sálu od společnosti Pavel 
Tinkl za 38 647,10 Kč bez DPH;

– objednání dodávky světel do sálu od 
společnosti AudioMaster CZ, a. s., za 
77 465 Kč bez DPH;

– objednání projektoru, televize a plátna vč. 
trojnožky do společenského sálu a zaseda-
cí místnosti od společnosti Alza.cz, a. s., 
za 50 188 Kč s DPH;

– realizaci vánoční výzdoby a rozsvícení 
vánočního stromu.

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

O čem jednala rada městské části

VÝHODNÉ SPOŘENÍ  
HYPOTEČNÍ ÚVĚRY
Spořicí účet  
s garantovanou  
sazbou 1,7 % na rok
nebo stavební  
spoření s ročním 
zhodnocením  
až 4,5 %
Více informací  
na tel: 723 293 002

– inzerce –

ÚMČ Praha-Ďáblice hledá  
pracovníky, i důchodce,  
na pravidelnou kontrolu,  
drobnou údržbu a úklid  
dětských hřišť a veřejného  
prostoru v Ďáblicích.  
Práce bude prováděna na DPP, 
nástup od 1. 1. 2020 případně  
dle dohody. Vyučení v oboru 
není podmínkou, požadujeme 
spolehlivosta zručnost.

Zájemci nechť se hlásí u paní  
Renaty Henych, tajemnice úřadu 
renata.henych@dablice.cz
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Přestože v pátek po Mikuláši svítilo sluníčko, byl to smutný pohled. 
Čtyřiadvacet smrků, oddělujících téměř třicet let areál tenisu od fot-
balového hřiště, tu najednou nebylo, zbyly po nich jen nizoučké 
pařezy. Odborná firma na doporučení dendrologa všechny stromy 
pokácela a dřevo napadené kůrovcem odvezla. Kácení a likvidace 
zbytků dřevin proběhly rychle zejména proto, aby se zabránilo šíření 
kůrovce na další ďáblické smrky. Od září byly totiž napadeny další 
stromy!  

„Je to škoda. Omoriky oba areály přirozeně vizuálně oddělovaly, 
navíc v létě vytvářely díky své výšce stín téměř na celém bližším kur-
tu. Jenomže kůrovec je ničitel a bojovat se záplavou jehličí, kterého 
bylo kvůli usychajícím stromům čím dál víc, už se taky nedalo,“ glo-
soval to správce areálu Tomáš Pazdera.

Na jaře by měla kůrovcem zničené stromy nahradit nová výsadba 
neopadavých tisů, hrazená z dotace na výsadbu zeleně. Kůrovec 
a všudypřítomné jehličí tak konečně zmizí, ale na stín si tenisté  
budou muset pěkných pár let počkat…   (jkj)

Novinky z finančního odboru
Eliška Kémeň

Co (ne)víte o čipování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona 

č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České 
republiky mikročipem.

Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat 
a kdy začíná platit?

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné 
pouze v případě, že je pes označen mikročipem. Od tohoto data by měl 
být na území České republiky označen každý pes.

Štěňata musejí být označena mikročipem nejpozději v době prvního 
očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem 
nemusejí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené 
před 3. červencem 2011.

Kdo označení mikročipem provádí a jaká je jeho cena? Kde lze najít 
seznam veterinárních lékařů, kteří výkon provádějí?

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kte-
ří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost 
(jsou registrováni u Komory veterinárních lékařů ČR: www.vetkom.cz/ 
seznam-veterinaru). Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi  
120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si lékaři účtují za  
aplikaci.

Kam čip zaregistrovat?
Existuje několik typů registrů pro čipování zvířat a jejich majitele. 

Nejpoužívanější je Národní registr majitelů zvířat. I když musíte psa 
označit čipem, novela neukládá žádnou povinnost mikročip registrovat. 
Pokud psa načipujete, ale nic nezadáte do registru, pokutu sice při 
případné kontrole platit nebudete, ale čip z hlediska výše zmíněných 
výhod, jako je např. identifikace psa nebo majitele, ztrácí svůj význam. 
V Národním registru majitelů zvířat je registrace pro mikročipy Datamars 
s českým národním kódem zdarma, čip se v evidenci objeví do sedmi 
pracovních dnů. Čipy ostatních typů jsou zpoplatněny.

Není čipování pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?
Jde o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip 

o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován 
do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních mate-
riálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Mikročip 
je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj 
energie. Lze však díky němu identifikovat psa a zjistit, komu patří, pokud 
je registrován.

Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.

Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení 

s uložením pokuty až do výše 20 tisíc korun, protože na psa bude pohlí-
ženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.

Pes má platné očkování proti vzteklině a termín přeočkování až v prů-
běhu roku 2020 (případně 2021 či 2022). Je třeba jej nechat čipovat 
ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?

Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního 
zákona je s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině 
platné pouze tehdy, pokud je pes označen mikročipem, případně ozna-
čen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není 
tedy možné tuto proceduru odkládat až do dalšího přeočkování.

Novela zákona o poplatcích
K 1. 1. 2020 vejde v platnost novela zákona č. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích, ve které se ruší poplatek za lázeňský nebo rekreační 
pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Tyto dva poplatky budou nově 
nahrazeny pouze jedním, a to poplatkem z pobytu. Sjednocená bude 
i sazba poplatku, která bude činit nejvýše 21 Kč za osobu a každý zapo-
čatý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatková povinnost 
se bude týkat všech poskytovatelů pobytu za úplatu trvající nejvýše  
60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Poskytovatelé pobytu mohou 
být i fyzické osoby, které poskytnou za úplatu pobyt v bytě, rodinném 
domě nebo jiném zařízení. Součástí poskytování pobytu je povinnost 
vedení příslušné evidence v listinné nebo elektronické podobě.
Poskytovatel úplatného pobytu je plátcem poplatku, jehož povinností 
je vybrat poplatek od poplatníka a odvést tento poplatek na příslušný 
městský úřad. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která se ubytuje 
v ubytovacím zařízení (nově i byt, rodinný dům) za úplatu.

Pokud máte zájem se o novinkách a povinnostech z oblasti poplat-
ků a čipování pejsků dozvědět více, neváhejte kontaktovat paní Eliš-
ku Keméň na telefonním čísle 283 910 723–5, nebo přijďte osobně 
do podatelny ÚMČ.

Na Mikuláše se začalo kácet...

... den poté nezbyl u plotu ani strom

Zbyly jen pařezy…
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Jedním ze základních podkladů pro roz-
hodování byl i stavebně-technický průzkum 
a další informace o vlastnostech stávajících 
konstrukcí. Zároveň lze hodnotit uživatelské 
prostředí a kvalitu prostor, které se v objektu 
nacházejí. 

Dům se projektoval v roce 1994, postaven 
byl ve druhé polovině devadesátých let mi-
nulého století. To samo v sobě skrývá řadu 
otazníků, možná i vykřičníků. Na fasádách 
na první pohled vidíme, že trhliny asi něco 
znamenají, že odvodnění střechy není zrov-
na ideální, že řada detailů vykazuje různé 
poruchy, které budou postupně vyžadovat 
opravy či dílčí rekonstrukce. Do jisté míry ne-
využívaný otevřený prostor v patře je jistým 
luxusem a přináší provozně toliko negativa. 
V létě vedro, v zimě zima a plísně na stěnách, 
to je výsledek nedostatečně a ledabyle za-
teplených prostor podkroví a komplikovaných 
detailů. Navíc dispozičně je podkroví plné 
sloupků, šikmých podhledů a relativně malé 
kubatury. V suterénu se v některých prosto-
rách těžce nadechnete, mrtvá vzduchotech-
nika snad nikdy řádně nefungovala. Ono by to 
totiž asi nebylo k zaplacení.

Na druhý pohled je situace ještě nepří-
jemnější. Stropní konstrukce začaly zlobit už 
v roce 2000, kdy „vystřílela“ dlažba v lékárně 
a na podhledech suterénu se objevily trhlinky. 
Posudek ukázal, že skutečné provedení stropů 
není zcela v souladu s projektem, nedalo se 
vyloučit, že se naše stropní konstrukce může 
zařadit mezi ty, které měly zásadní problém 
s použitými deskami hurdis. Takové stropy 
často nepotřebují moc a může vzniknout 
problém. Třeba jako v chodbě suterénu, kde 
se kvůli nevhodnému zavěšení kanalizace 
rozpadly některé hurdisky. V jiných částech 
objektu se sice nic závažného nestalo, je však 
jisté, že stropní konstrukce staticky ne zcela 
vyhovují požadavkům norem. To nelze v rámci 
jakékoli rekonstrukce přehlížet.

Pokud tedy chceme odstranit řadu výše 
uvedených stavebních problémů, vad a po-
ruch na objektu, nelze to udělat pouze 
kosmetickými úpravami. Když už se do toho 
pustíme, zlepšíme i kvalitu dispozic, vytvoří-
me hodnotnější prostory s lepšími okny, dveř-
mi, výlohami, zateplením. Ohlídáme kvalitní 
zhotovení díla a problematické detaily, aby 

užívání zrekonstruovaného objektu nebylo 
pokud možno náročné na provoz a údržbu 
a umožňovalo ekonomičtější provoz v pří-
jemnějším prostředí. Objekt pak v souladu se 
Stavebním zákonem splní požadavky na me-
chanickou odolnost a stabilitu, požární bez-

pečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při udržování a užívání 
stavby včetně bezbariérového užívání stavby, 
ochranu proti hluku a úsporu energie. Kvůli 
tomu všemu je nutné, abychom starý Obecní 
dům zrekonstruovali z gruntu.

Aktuálně jsme zkompletovali veškeré po- 
třebné dokumenty a podklady k podání žádos- 
ti o stavební povolení. Poté, co bude stavební 
povolení vydáno (očekáváme v I. čtvrtletí 
2020), začneme připravovat detailní doku-
mentaci spolu s návrhem časového postu-
pu realizace rekonstrukce tak, abychom co 
nejméně omezili stávající provoz a již během 
výběrového řízení mohli zohlednit i rychlost 
provádění rekonstrukce. V ideálním případě 
by mohla být rekonstrukce provedena během 
příštího roku, nebo bude posunuta s ohledem 
na minimální dobu přestavby. Výše investice 
je odhadována 20-22 milionů korun bez DPH, 
z části bude hrazená dotací Magistrátu HMP.

Co možná nevíte o rekonstrukci OD Ke Kinu

Z gruntu? Ano!
Při úvahách o způsobu plánované rekonstrukce starého Obecního domu 
v ulici Ke Kinu, která by měla začít v příštím roce, jsme zvažovali dvě 
varianty. A sice zda postupovat z hlediska stavebního konzervativně, 
respektive vše přizpůsobit pokud možno dnešnímu stavu s maximálním 
využitím stávajících konstrukcí, nebo naopak radikálně a vše změnit  
ve prospěch nového kvalitního stavebně-architektonického řešení.

Tomáš Dvořák

Pohled z ulice Ke kinu – navrhovaný stav

Pohled z ulice Ke kinu – navrhovaný stav
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Klub seniorů slavil
Jana Ouředníčková

Oslava dvouletého výročí založení ďáblického seniorského klubu se 
povedla; v pátek 15. listopadu na ni do vyzdobené klubové místnosti 
v OD Ke Kinu přišlo víc než třicet členů. Nechyběli ani hosté z radnice: 
starosta Miloš Růžička, radní Simona Dvořáková a místostarosta Jan 
Hrdlička. Ten si pro nás připravil osobní dárek – privátní přednášku 
o exotickém Ománu, do kterého se zamiloval během ročního pracovní-
ho pobytu. Poutavé vyprávění a promítání fotek doplnil praktickou 
ukázkou vazby beduínského šátku a na památku jsme si odnesli také 
hrudky voňavého kadidla. V uvolněné atmosféře jsme pak strávili ještě 
dlouhou dobu povídáním a zpěvem, který doprovodila bravurní hrou 
na harmoniku Jarmilka Myslivcová.

Přeji našemu seniorskému klubu a hlavně jeho návštěvníkům mnoho 
šťastných let.

Gratulace jubilantům
Simona Dvořáková, sociální komise, foto Pavel Veselý

Ve středu 27. listopadu jsme s panem starostou opět strávili příjemné 
odpolední hodiny ve společnosti dvou milých dam a jednoho pána.
Paní Eliška a pan Karel slavili pětaosmdesátiny, Jaroslava osmdesáti-
ny. Společně jsme zavzpomínali na časy dávné i nedávné a popovídali 
si o tom, co nás trápí i těší. Ještě jednou gratulujeme a přejeme do 
dalších let hodně spokojenosti a dobré zdraví!

Zpíval celý sál
Folklórní soubor Hradišťan přilákal ve čtvrtek 28. listopadu do sálu 
Obecního domu Ďáblice posluchače všech věkových skupin. Zazněly 
písně napříč repertoárem, od duchovní hudby až po hit Modlitba za 
vodu. Šéf populárního souboru Jiří Pavlica navíc prokázal znalosti 
nejen hudební, ale i dějepisné: nastudoval si totiž historii Ďáblic, čímž 
většinu návštěvníků potěšil. Na závěr koncertu si vyprodaný sál s Hra-
dišťanem zazpíval píseň Ach synku, synku. (hm)

Jubilantům pogratulovali Simona Dvořáková a Miloš Růžička

Nešlo jen o gratulaci, ale též o příjemně strávené chvíle

Hradišťan se v Ďáblicích líbil

Třicítku seniorů rozveselila při společném posezení  
i Jarmila Myslivcová s harmonikou
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Byl jste na startu sezony takový optimista?
„Věřil jsem, že budeme hrát v horní polovi-

ně tabulky, ale druhé místo, ze kterého se 
postupuje do přeboru, je pro mě příjemným 
překvapením. Na druhou stranu víme, že 
jaro bude hodně těžké. Třetí Tempo, na kte-
ré máme náskok čtyř bodů, je plné mladých 
hráčů z dorosteneckých lig a znovu posílilo, 
nadupané jsou i vedoucí Spoje. O postup se 
chceme poprat, ale i třetí místo by bylo úspě-
chem.“

Co za výbornými výsledky stojí?
„Hlavně parta, kterou máme. Po loňském 

sestupu z přeboru se jádro týmu, ti nejlepší 

hráči, rozprchli do přeborů a divizí. Vsadili 
jsme na kluky, kteří zůstali. Na ty, kteří dosud 
střídali, na mladé hráče, na Ďábličáky. A po-
dařilo se nám tým doplnit dvěma výborný-
mi hráči – Michalem Kropíkem a Michalem 
Poláčkem. Mančaft zatím funguje výborně; 
kluci drží spolu, fotbal je baví, máme výborné 
tréninky, chodí i patnáct kluků. Fotbal zkrátka 
dělá parta.“

Taky jste hráli dobrý fotbal.
„Prvních deset kol jsme hráli opravdu dob-

ře. Tím víc mě mrzí, že jsme si to na konci ma-
ličko pokazili. Klukům trošku narostl hřebínek 
a zbytečně jsme ztratili remízou s Xaverovem 

a kvůli podcenění prohráli s Trojou. Mohli 
jsme mít na Tempo větší náskok.“

Který zápas se vám povedl nejvíc?
„Doma jsme porazili 3:2 Spoje, které jsou 

první. Z toho jsem měl asi největší radost. Ale 
právě po tomhle zápase začali mít kluci nos 
nahoru a přišel trest.“

Sháníte na jaro posily?
„Ne. S (šéfem klubu) Michalem Mošničkou 

jsme se shodli, že chceme hrát s našimi klu-
ky. Vychovávat mladé a dávat jim šanci, to je 
naše vize. Krom toho – místní kluci většinou 
za Ďáblice bojují víc než některé posily odji-
nud.“

Jak moc myslíte na postup?
„Nijak zvlášť. Ten tlak, kdy o tom všichni 

mluví, už jsem zažil. Dobře víme, že Spoje 
i Tempo mají výborné mančafty. Ale určitě se 
o to pokusíme.“

Tabulka po podzimu
  Tým Počet bodů
 1. TJ Spoje Praha 39
 2. SK Ďáblice  34
 3. FC Tempo Praha 30
 4. TJ PRAGA  29
 5. ČAFC Praha  28
 6. TJ Kyje  25
 7. SK Viktoria Štěrboholy 22
 8. SK Slovan Kunratice  21
 9. SK Union Vršovice 20
 10. SK Čechie Uhříněves 18
 11. Spartak Hrdlořezy 15
 12. TJ Sokol Troja  15
 13. Sokol Dolní Počernice  14
 14. FC Háje Jižní Město 14
 15. TJ Březiněves  13
 16. SC Xaverov Horní Počernice 5

Ďáblický fotbal dělá parta, říká trenér „áčka“ Jiří Černý

Zima na postupové příčce

Jiří Černý během tréninku A týmu

Ples bude!
Na základě velkého zájmu o pokračování 
fotbalových plesů se organizátoři SK Ďáblice 
sešli s vedením MČ a výsledkem je, že 
v sobotu 7. 3. 2020 se můžeme těšit na  
11. ročník.

Letní kempy
IFS FOTBALOVÝ KEMP: I. turnus: 
6. 7. – 10. 7., II. turnus: 13. 7. – 20. 7. 2020
www.ifschool.cz

VESELÉ SPORTOVKY: 
I. turnus: 20. 7. – 24. 7., II. turnus: 
27. 7. – 31. 7. 2020
www.veselesportovky.cz

Kéž by něco takového mohl říct trenér Sparty Jílek! „Jsem velmi 
spokojen, kluky jsem za podzim pochválil,“ komentoval první polovinu 
sezony 2019/20 trenér ďáblického „áčka“ JIŘÍ ČERNÝ. Aby nechválil, 
když se jeho mužstvo dokázalo vklínit mezi největší dva adepty  
na postup do Pražského přeboru – vedoucí Spoje Praha a třetí Tempo – 
a přezimovat v A třídě na druhé postupové příčce!

Jiljí Kubec, foto fotbalpraha.cz/Jiří Ipsi

Setkání trenérů a vedoucích SK Ďáblice 
s přednáškou Antonína Baráka
Setkání se konalo v pátek 29. 11. 2019 v sále Obecního domu Ďáblice. V rámci programu 
proběhla přednáška trenéra mládeže a pedagoga Antonína Baráka na téma současný 
stav naší mládeže (zdravotní, mentální, výživové hledisko). Část této přednášky čerpala 
z projektu, který probíhá na desítkách základních škol v Praze 6 a je zaměřen na všeobecný 
rozvoj sportovních aktivit dětí. Zajímavé byly zkušenosti ze zahraničí – z USA, top evropských 
klubů, ale i ze severských států. Přednáška velmi zaujala a trenéři se shodli na tom, že může 
být přínosná nejen pro rodiče dětí, které sportují, ale i pro pedagogy.

Na setkání trenérů vystoupili i zástupci MČ, starosta Růžička a místostarosta Hrdlička. 
Vystoupení i následná debata byly zaměřeny na rozvoj sportovního areálu. Pro řadu trenérů, 
vedoucích, ale i hostů byly přínosné informace o přípravě výstavby sportovní haly. Všichni 
přítomní se shodli na tom, že tento projekt by přinesl pro Ďáblice další možnosti rozvoje spor-
tování především pro děti a mládež. Michal Mošnička
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Pondělí Začátek 
kurzu:

Přihlášky a info:

19.00–20.00 hodin Pilates s Qašou od 6. 1. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

20.15–21.15 hodin Malování pro dospělé s Monikou Píchovou od 6. 1. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

Úterý

8.30–10.00 hodin Ranní jóga s meditací pro ženy od 7. 1. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

11.00–12.00 hodin Dopolední jóga s Danielou od 7. 1. daniela.plockova@gmail.com

14.15–15.15 hodin Jóga pro děti - 1. skupina od 7. 1. alena.jiranova@rthzabavy.cz

15.15–16.15 hodin Jóga pro děti - 2. skupina od 7. 1. alena.jiranova@rthzabavy.cz

16.30–17.30 hodin Výtvarka pro děti s Monikou Píchovou od 7. 1. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

18.15–20.15 hodin Intimní jóga pro ženy adelaobermajerova.cz

o přesném termínu jarního bloku budeme informovat

Středa

18.00–19.00 hodin NOVINKA! Čchi-kung s JanouČernohorskou od 8. 1. janacernohorska11@seznam.cz

bezplatná ukázková lekce 12. prosince 2019 od 18.30 hodin

19.00–20.00 hodin Večerní jóga se Silvií od 8. 1. hajkova.silvie@gmail.com 

každou sudou středu

Čtvrtek

17.30–18.30 hodin Břišní tance se Zoritou Azrak od 9. 1. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

20.00–21.00 hodin Stretch a yoga s Qašou od 9. 1. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

Neděle

19.00–20.00 hodin Pilates s Qašou od 12. 1. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky
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Pavle, Čárlí není zdaleka vaše knižní prvoti-
na, že ne?

„Není. Před osmi lety jsem napsal ži-
votopisnou knížku o malíři Kristianu Kodetovi, 
mladším bratru herce Jiřího. Mimochodem 
– typografickou a výtvarnou podobu knihy 
dělal grafik Ďáblického zpravodaje Jan Bou-
ček. Nebyl to knižní rozhovor, ale životopisná 
freska, tedy literární forma, do které jsem se 
s chutí pustil. Po čase jsem dostal nabídku 
napsat opět životopisnou knihu o jedné mla-
dé malířce, avšak mezitím přišla zakázka na-
psat pro Metrostav knihu o prodloužení trasy 
A do Motola.“ 

To ale není tak docela téma pro vás?
„Reagoval jsem stejně, ale dva kamarádi 

fotografové, kteří měli unikátním způsobem 
nafotografovaný průběh výstavby celé trasy, 
mě přesvědčili. I když šlo o výsostně tech-
nickou stavbu, zvolil jsem lehký tón, a ono 
to vyšlo, důležitým lidem se ten styl zalíbil. 
Vznikla velká a drahá reprezentativní kniha, 
kterou při otevření trasy na jaře roku 2015  
křtili potentáti z magistrátu a z vlády.“

A kde se vzal příběh „kluka z fary“?
„Hlodala ve mně zkušenost s literární for-

mou použitou u knížky s Kodetem, takže jsem 
toužil napsat něco ne na zakázku, ale ze sebe 
a pro sebe. Jako téma mě lákalo vlastní dět-
ství válečného dítěte, s „výlety“ do let 60., 
70., i do současnosti.“ 

Co přesně znamená zmínka o faře v názvu 
knihy?

„Vyrůstal jsem v rodině evangelického  
faráře, což s sebou neslo řadu spole-
čenských a politických souvislostí, ale tře-
ba taky dobrodružný fakt, že v naší kuchyni 
na háčku visel masivní klíč od opavského 
novogotického kostela s vysokou věží, kam 
jsme se s kamarády občas tajně vplížili po 
žebřících pozorovat kavky a meditovat nad 
záhadami života. Pokud někdo z ďáblických 
spoluobčanů dočetl až sem a uvažuje, že by 
si knížku koupil a přečetl, budu rád. Neboj-
te se, je to novela veselá, ba i dobrodružná, 
nikoliv teologická.“

(jkj)

*****
Dája se dobře učí, má krásné dlouhé vlásky 
převázané červenou stuhou, a kulatýma hně-
dýma očima se umí moc hezky dívat. Za čtyři 
roky jí začnou růst prsa a v osmé třídě už bu-
dou tak nápadná, že většině kluků bude dě-
lat problém dívat se jí při řeči do očí. Nikdo 
si však na nic netroufne, kromě tělocvikáře, 
kterého kvůli tomu vyhodí ze školy.

Teď je ale neděle odpoledne a rodiče ji ve-
dou před dům, oblečenou do tmavomodré 
skládané sukýnky a bílé halenky s výšivkou, 
překrytou rozepnutým modrým svetříkem. 
U dveří stojí paní učitelka Rozehnalová, 
která vezme Dáju za ruku a spolu se vydají 
za panem učitelem Hronovským, který čeká 
v Lidické ulici na Čárlího z fary. Ve škole je 
vybrali jako vzorné žáčky, spolužáky ze druhé 
třídy, kteří se za chvilku zastaví u budovy Slez-
ského národního divadla, nedávno očesané 
z novorenesančního stylu do podoby socia-
listického realismu, avšak uvnitř stále krásně 
zdobené, vonící šminkami a barvami kulis. Pů-
jdou chodbami po měkkém koberci, až je za-
vedou před lóži ředitele divadla. Tam je napja-
tě čeká vysoký muž, v pase nakloněný jako by 
se bál, že narazí hlavou o trám. Vztáhne ruku 
proti učitelům v doprovodu a tlumeně řekne:

„Je mi líto, ale jenom ti malí…“
Otevře dveře a uvede Dáju s Čárlím. Uvnitř 

sedí muž ve vojenské uniformě na mnoha 
místech lemované zlatými prýmky a hvězda-
mi, se zlatými výložkami a taky s řádkou 
barevných stužek na hrudi, znázorňujících 
vojenská vyznamenání. Usmívá se. Vedle 
něho je žena v lesklých šatech, se zrzavou 
liškou kolem krku. Také se usmívá.

Vysoký muž zlomený v pase prohlásí:
„To jsou naše děti ze školy, nová generace 

s velkou budoucností, soudruhu generále…,“ 
a pokusí se pohladit žáčky po hlavě.

„Děti, pozdravte soudruha generála Če-
pičku a pozdravte taky soudružku jeho 
manželku. Je to dcera našeho soudruha 
prezidenta Gottwalda.“

Tak se konečně obě děti dozvěděly, kdo 
je ta návštěva z Prahy, pro kterou je ve ško-
le vybrali a vymydlené posadili do divadelní 
lóže. Seznámily se s Martou Čepičkovou a je-
jím mužem Alexejem Čepičkou, armádním 

generálem a ministrem národní obrany, taky 
předsedou Státního úřadu pro věci církevní 
a spolu s Klementem Gottwaldem a Rudol-
fem Slánským hlavním tvůrcem plánů na lik-
vidaci církve. 

Teď spolu sdílejí společnou lóži, v jejímž 
středu je přistavený oválný stolek pokrytý 
bělostným ubrusem, na němž je odložená 
kytice, kterou dostala paní generálová od ře-
ditele divadla. Uprostřed stojí velká mísa 
s jablky, několika vinnými hrozny, pomeranči 
a banány.

„Vezměte si, děti.“
Dája se stydí a vrtí hlavou, kdežto Čárlí 

sáhne po banánu a zakousne se do něj. Paní 
generálová Gottwaldová Čepičková se roze-
směje. 

„Ale no tak, takhle se banán nejí, musíš si 
ho oloupat.“

Čárlí zrudne a rozhlédne se, kam může vy-
plivnout sousto s hořkou slupkou. Jenom se 
nerozbrečet! Sedí zarytě v červeném plyši 
ředitelské lóže opavského divadla a pozoruje 
rozevírající se oponu. Zarytý syn faráře, který 
měl poprvé v ruce banán, a zarytý komunista 
mající za úkol vykořenit církev. Sedí půl met-
ru od sebe, avšak jejich světy jsou vzájemně 
vzdáleny tisíce kilometrů a nezdá se, že se 
k sobě někdy přiblíží. Za několik okamžiků 
zazní předehra k Prodané nevěstě a v pozadí 
melodie jako by společně slyšeli: 

„Proč bychom se netěšili, když nám pán 
Bůh zdraví dá…“ 

Pavel Veselý vzpomíná na dětství válečného dítěte

Čárlí, kluk z fary
Ďáblický zpravodaj sice není literárním časopisem, 
nicméně uděláme výjimku a jednu knížku vám před-
stavíme. Její anotaci vidíte v záhlaví; napsal ji PAVEL 
VESELÝ, v posledních letech autor většiny fotografií  
ve Zpravodaji i fotogalerii obecního webu. Je zkušeným 
publicistou, po desetiletí působil jako scenárista publicistických televiz-
ních pořadů, jako fotograf filmových a televizních časopisů a publikací 
zabývajících se životním stylem a bydlením. Dlouhé roky žije v Ďáblicích. 

Pavel Veselý: ČÁRLÍ, KLUK Z FARY
Svižně napsaná vzpomínková novela, 
v níž se prolínají autorovy dětské zážitky  
z poválečné Opavy, divadelní tvorba let 
60. v Ostravě i dopady normalizačního 
dusna. Mozaika historek posléze přerůstá 
v nenásilné sdílení zápasů o pravdivou 
životní orientaci a vděčnost za to, čím otec 
i fara autora vybavily do života.
Vydalo nakladatelství EMAN
Katalogová cena: 178 Kč
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Konsorcium Pražské odpady 2016–2025, 
které tvoří Pražské služby, a. s., a AVE Praž-
ské komunální služby, a. s., zajistí během 
vánočních svátků svoz směsného a tříděného 
odpadu na území metropole.

Program svozu je vytvořen tak, aby nedo-
cházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem 
nich nepořádek.

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2019 
budou zajištěny standardní pracovní smě-
ny a svoz směsného odpadu bude probíhat 
dle příslušných svozových plánů, tedy jako 
v běžných dnech. 

Díky větší zátěži na separačních místech 
provádíme svozy tříděných složek odpadu 
v posíleném režimu. U tříděného odpadu 
budou v kritických oblastech posíleny svozy 
v období od 23. do 31. 12. 2019, jinak bude 
vše probíhat také dle příslušných svozových 
plánů.

Svoz směsného odpadu:
23. – 31. 12. 2019 – standardní svoz 
v pravidelných svozových dnech.
1. 1. 2020 – svoz až na výjimky neprobíhá, 
náhradní svoz proběhne v dalších dnech.
2. – 6. 1. 2020 – bude probíhat  
standardní svoz s případným časovým  
posunem (max. 1 den).

Svoz tříděného odpadu: 
23. – 31. 12. 2019 – standardní svoz 
v pravidelných svozových dnech.
23. - 31. 12. 2019 – v kritických oblastech 
budou posíleny svozy ostatních složek  
tříděného odpadu.
1. 1. 2020 – svoz až na výjimky neprobíhá, 
náhradní svoz proběhne v dalších dnech.
2. – 6. 1. 2020 – bude probíhat  
standardní svoz s případným časovým 
posunem (max. 1 den).

V případě, že máte veřejně přístupnou po-
pelnici nebo kontejner na směsný odpad, lze 
stromky volně odložit vedle nich, v ostatních 
případech prosíme o odložení vánočních 
stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný 
odpad. Vyhozené vánoční stromky rozhodně 
nepatří do nádob na směsný odpad, protože 
výrazně snižují jejich kapacitu.

Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe 
den před odvozem komunálního odpadu, aby 
nedocházelo k jejich přílišnému hromadění 
v ulicích po zbytečně dlouho dobu. Stromky 
jsou do vozů na komunální odpad nakládá-
ny v běžných svozových dnech a jejich odvoz 
bude probíhat po celý leden a únor.

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

Oddělení odpadů MHMP

Názory a polemiky | prosinec 2019 
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Žába na prameni –  
odhlučnění Ďáblic
V roce 1991 byla uvedena do provozu Cí-
novecká radiála. Snad nejstarší stížnost 
na hluk z radiály podali v roce 2004 Ing.  
Tomáš Dvořák s manželkou.

Letos byly dvě příležitosti svým přístupem 
prokázat, kdo má skutečný zájem pomoci 
s řešením odhlučnění Ďáblic a pro koho jde 
pouze o prázdnou předvolební proklamaci:
– řízení k Akčnímu plánu snižování hluku 

Prahy 2019 (4. 7. – 19. 8. 2019),
– řízení k SOKP 519 (1. – 31. 10. 2019).

S kolegy (Marušiak, Chromík, Vlach, 
Tumpach, Prokeš, Pěkný) z bývalých komisí 
výstavby (KVI) a životního prostředí (KŽPaD), 
kteří se hluku věnovali, jsme, i přes nezájem 
vedení obce zřídit po volbách 2018 tyto tra-
diční komise, zabezpečili odhad nákladů na
– dokončení hlukových studií MČ z r. 2017 

a 2018,
– vypracování dopravní studie a
– návrh protihlukových opatření respektující 

doporučení oboch studií.
S M. Tumpachem jako bývalí členové 

Finančního výboru jsme do rozpočtu MČ 
na rok 2019 protlačili částku 500 tisíc Kč. 
Když se koncem roku, ani začátkem nového 
roku nic nedělo, iniciovali jsme začátkem 
března 2019 schůzku s místostarostou, 
na které jsme ho informovali, na co se dá 
navázat, co doporučujeme učinit a co nás 
čeká.

Reakci na naši nabídku pomoci s od-
hlučněním, která přišla od místostarosty  
25. 7. 2019, jsme s ohledem na probíhající 
řízení již nepovažovali za seriozní. Promrhal se 
časový prostor na přípravu podkladů, na kte-
ré bylo v rozpočtu krytí. 

Neproběhly diskuze s odborníky ani 
kompetentními, nezapojili se do diskuze 
„rozzlobení občané“, jak tomu bylo k od-
vodnění, resp. ke skládce. Proto jsme své 
připomínky podali k oběma řízením cestou 
Spolku pro Ďáblice.

Rád si nechám konkrétními výsledky vyvrá-
tit svou domněnku, že „žábou na prameni“ 
v odhlučnění Ďáblic je starosta Miloš Růžička.

Radimír Rexa, zastupitel

Plné znění polemiky najdete na dablice.cz/
domains/dablice.cz/co-se-do-zpravodaje-
neveslo.

Vážení sousedé,
jménem svým i jménem našeho uskupení Vol-
ba 2010 přeji vám i vašim blízkým příjemné 
prožití vánočních svátků a do nového roku 
jen to nejlepší, méně hluku z dopravy, více 
vody v krajině na úkor dešťových kanalizací 
a fungující dopravu bez zbytečných zásahů 
do životního prostředí. Děkujeme za důvěru, 
kterou v nás vkládáte a i v nadcházejícím roce 
chceme dělat maximum pro to, aby byly Ďáb-
lice plnohodnotným a příjemným místem pro 
život. A především si nenechte nikým a ničím 
zkazit dobrou náladu.

Martin Tumpach, zastupitel

Vánoční a novoroční svoz odpadu Stromky  
do popelnice nepatří

Reakce vedení MČ 
Aha – tak „žábou na prameni“ je pan starosta?! Některá nehodící se fakta pan Rexa v rešerši 
potlačil (tj. vytknuté nedostatky a důvody odmítnutí předchozích prací), některá naopak zvý-
raznil. A závěrečné sdílení vlastní originální myšlenky? To je takové „rýpnutí“ do žeber, které 
neuškodí nikdy.

Upřímně nabídnutou šanci na spolupráci v červenci pan Rexa tehdy mlčky přešel. Ale, jak 
se nyní dozvídáme, nabídka ze strany vedení MČ přišla již pozdě! Škoda.

Chci pojmout i tuto reakci věcně a konstruktivně, takže pokud naše spoluobčany po-
drobnosti zajímají, jistě se již seznámili se stanovisky MČ k návrhu Akčního plánu proti 
hluku 2019 nebo pro zjišťovací řízení EIA k silničnímu okruhu kolem Prahy – úsek 519. 
Oba dokumenty jsou k nahlédnutí na stránkách MČ Praha-Ďáblice (dablice.cz). Stejně tak 
jsme analýzu konkrétních výsledků měření z minulých let diskutovali jak na zastupitelstvu, 
tak i na stránkách Zpravodaje. 

Mám již v ruce předběžné výsledky říjnového měření hluku a kompletní zprávu umístíme 
na webové stránky po její finalizaci. Následovat bude návrh konkrétních protihlukových opat-
ření na základě matematických modelů - tak, jak jsme slíbili na jaře 2019 po seznámení se 
stavem řešení protihlukové problematiky. A poté budou následovat projednávání s vedením 
Magistrátu o realizaci našeho plánu. Víme, že jednání nebudou snadná. Ale budou pod-
ložená platnými výsledky, které jsou vyžadovány dle stávající legislativy! Jsme si vědomi, že 
počty obyvatel zasažených nadlimitním hlukem v Ďáblicích nejsou v celopražském měřítku 
zásadní, jak bylo patrné z návrhu Akčního plánu. Ale jsme připraveni naše návrhy na zlepšení 
stávajícího stavu obhájit!

Za vedení Městské části Jan Hrdlička, místostarosta
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Hvězdárna Ďáblice
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8,  
tel.: 283 910 644
e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program  
na prosinec a leden
Otevírací doba
Prosinec: pondělí 13.30–15, 18–21, úterý 
13.30–15, středa 13.30–15, 18–20, čtvr-
tek 13.30–15, 18–20, pátek 18–20, sobota 
13.30–20, neděle 13.30–15. Zavřeno 23., 
24. a 31. 12.
Leden: pondělí 18–21, středa–pátek 18–20, 
sobota 13.30–20, neděle 13.30–15. Středa 
1. 1. 13.30–20.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné 
a cestopisné v pondělí od 18.30 hodin:
16. 12. Petr Adámek: Zimní obloha –  
souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty.
6. 1. Ing. Václav Přibáň: Zimní obloha – 
souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty.
20. 1. RNDr. Jiří Jiránek, CSc.: Velké Antily – 
Dominikánská republika.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním  
oblohy v pondělí od 18.30 hodin:
2. a 9. 12. Míry a váhy, Člověk a nebeská 
mechanika.
13. a 27. 1. Karlův most – paprsek staletími. 
Čas a jeho měření.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Prosinec: pondělí–čtvrtek 13.30–15, pon-
dělí 20–21, středa–pátek 18–20, sobota 
13.30–20, neděle 13.30–15 hodin za jasné-
ho počasí! Přístupné bez objednání.
Leden: pondělí 20–21, středa–pátek 18–20,  
sobota 13.30–20, neděle 13.30–15 hodin  
za jasného počasí! Pátek 10. 1. 18–22  
polostínové zatmění Měsíce. Při nepříznivém 
počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, 
prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny, 
astronomickou výstavu a zakoupit astrono-
mické publikace (pohledy, mapy, knížky aj.).

POHÁDKY pro nejmenší (od 3 let) 
Každou sobotu v prosinci a 25., 26., 27. 12., 
1. 1. v 15 hodin O lovci Orionovi a býku  
Zlobíkovi (zimní pohádka).
Každou sobotu v  lednu a 1. 1. v 15 hodin – 
Jak šla kometka do světa

Kalendář akcí
pátek 13. prosince od 14.30 h. Vánoční setkání seniorů a zdravotně  
   handicapovaných občanů –  
   Sál Obecního domu Ďáblice 

sobota 14. prosince od 7 h. Roráty – Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava 

středa 18. prosince od 18 h. Vánoční příběh – Sál Obecního domu Ďáblice 
   Divadelní představení v podání Divadla Já to jsem  
   Víti Marčíka jr. Předprodej vstupenek od 18. 11. v KC Vlna,  
   cena vstupného 100 Kč/dospělý, 80 Kč/dítě. 

Církev československá husitská – adventní neděle a vánoční bohoslužby: 
neděle 15. a 22. prosince od 9 h. adventní bohoslužby 
středa 25. prosince  od 9 h. Hod boží vánoční 
neděle 29. prosince  od 9 h. bohoslužba Rodiny Páně 
úterý 31. prosince  od 17 h. Poděkování za Boží ochranu a vedení  
středa 1. ledna  od 9 h. bohoslužba Jména Ježíš 
neděle 5. ledna  od 9 h. bohoslužba Zjevení Páně 

Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava 
sobota 14. prosince  od 7 h. roráty, následuje agapé 
neděle 15. prosince  od 10.30 h. adventní bohoslužba 
úterý 24. prosince  od 23.59 h. půlnoční bohoslužba 
středa 25. prosince  od 10.30 h. Slavnost narození Páně 
neděle 29. prosince  od 10.30 h. svátek Svaté rodiny 

Vánoční prázdniny v KC Vlna: komunitní kavárna bude uzavřena  
od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020. Kavárna bude znovu otevřena  
od pondělí 6. 1. od 12 do 19 hodin a dále dle běžné otevírací doby. 

sobota  25. ledna od 16 h. Mauglí (divadýlko pro děti) –  
   Divadlo u staré herečky – KC Vlna. Cena 40 Kč. 

sobota  25. ledna od 20 h. Karel Gott Cover Band (tančírna) 
   Sál Obecního domu Ďáblice 
   Předprodej vstupenek v KC Vlna od 6. 1. 

sobota  15. února od 14 h. Ďáblický Masopust

Ďáblický zpravodaj |  Pozvání

Zájem o Velkou cenu  
CST Ďáblice roste
Miloslav Fuček

Sérii turnajů ve stolním tenise okresní a rekreační úrovně pro děti a mládež pořádáme 
v Centru stolního tenisu Ďáblice už několik let, letos probíhá šestý ročník. Průměrný počet 
hráčů se v posledních turnajích šplhá ke čtyřicítce, což je s ohledem na to, že do haly se 
vejde sedm až osm stolů, velmi slušný počet.

„Hráči se k nám vracejí a jejich trenéři si pochvalují, že si tu děti dobře zahrají, turnaje 
mají spád a dohrávají se do konečného pořadí, takže v posledních kolech dochází k velice 
vyrovnaným bojům,“ říká pořadatel turnajů Miloslav Fuček.

Potěšující je, že se do Ďáblic sjíždějí nejen děti z celé Prahy, ale i mimopražské. Pravidelně 
hrají děti z blízkého Střížkova a Bohnic, ale i ze vzdálenějších Klánovic, Vršovic a Kotlářky 
(Dejvice) a také ze Slavoje Praha (Modřany) a Stodůlek. Z mimopražských jezdí pravidelně 
děti z Neratovic, Všetat, Českého Brodu, Kladna a také z Louňovic pod Blaníkem.

Potěšující je, že v letošním ročníku přibylo i místních hráčů z ďáblického TTC Praha, kte-
ří se navíc v mladších kategoriích začínají prosazovat i výkonnostně. V nejmladší kategorii 
první dva turnaje vyhrál ďáblický Tomáš Šubert, Honza Kittnar skončil mezi mladším žactvem 
na úvodním turnaji – Velké ceně Ďáblic – třetí a na minulé Grand Prix TTC Praha druhý.

Hrajte s námi
Rekreační oddíl stolního tenisu přijímá nové členy bez ohledu na věk, pohlaví a výkonnost. 
Máme dvě poslední volná místa, hrajeme každé pondělí mezi 17. až 21. hodinou. Zor-
ganizována je dlouhodobá soutěž jednotlivců v rámci oddílu a jednorázové turnaje dvouher 
a čtyřher. Více na www.centrumdablice.cz
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*Nabídka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Konkrétní výši zvýhodnění na vybraný model vám sdělí v autorizované prodejně RENAULT (https://www.renault.cz/prodejci.
html). Uvedené maximální zvýhodnění se poskytuje na vozidlo Nový Renault KADJAR s naftovým motorem a zahrnuje slevu za model a motorizaci, za výkup vozidla a za financování 40 000 Kč PREMIUM KADJAR při využití značkového financování Renault 
Finance poskytovaného společností RCI Financial Services, s. r. o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km nebo 150 000 km pro Renault KOLEOS (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí 
kupní smlouvy. Renault CAPTUR: spotřeba 5,5–5,8 (l/100 km), emise CO2 125–132 (g/km); Nový Renault KADJAR: spotřeba 4,3–6,1 (l/100 km), emise CO2 112–139 (g/km); Renault KOLEOS: spotřeba 5,4–5,8 (l/100 km), emise CO2 143–152 (g/km). 
Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Renault doporučujeRenault doporučuje

Renault SUV

#NejlepšíNabídka

Zvýhodnění až 120 000 Kč
Zimní pneumatiky zdarma*

5 let záruka Renault

www.autoavant.cz
Tel.: +420 286 001 131
AUTOAVANT DRUŽSTVO, Ďáblická 2, Praha 8

– inzerce –


