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Ze zápisníku starosty
k tématu osobní odpovědnosti,
sounáležitosti a sociální pomoci

Zprávy z radnice a úřadu městské části

Obrana městské části proti nepravdivým informacím, které paní Harazimová uvedla ve Zpravodaji.
Obecně úvodem
Paní Nora Harazimová úvodem svého článku (ĎZ, květen 2019) zmiňuje
možnou ztrátu nájemní smlouvy jedné „příjemné, kulturně založené,
soběstačné paní v důchodovém věku“ v soukromém bytovém domě. Celý
svůj život prý bydlela v Ďáblicích a nyní prožívá zkušenost s ﬁrmou, která
získala do vlastnictví bytový dům, nájemníkům dává výpovědi z nájemních smluv a totéž se skutečně může stát zmiňované paní. Firma možná
bude investovat do oprav domu a možná ho jen „vyčištěný“ prodá
někomu jinému. Ano, to se skutečně může stát. Také jsem s tou paní mluvil, jsme v kontaktu a rád pomohu, co budu moci. Potud obecně souhlasím s pisatelkou, a protože vzpomněla i kultury, které si v minulosti
mnohem více vážily a někde ještě váží stáří, sdílím s ní i smutek z toho,
jak si umíme vzájemně ubližovat, žít jen sami pro sebe, svůj osobní
a krátkodobý prospěch budovat na úkor druhých – včetně své rodiny
a blízkých, na úkor naší společné budoucnosti.
Kdo a jak můžeme pomáhat?
Za chybné ale považuji to, jak paní Harazimová v článku přistupuje
k problému pouze negativně a odtažitě, jako kdyby jí se případ osobně
netýkal, jako kdyby nemohla pomoci a vše vyčítá druhým. Zmiňuje demokracii a že „oni“ se nestarají. Pokud seniorku zná a její příběh jí není
lhostejný, proč nezmiňuje, co všechno by v dané situaci měla a mohla
udělat seniorka sama, co její rodina? Co přátelé v okolí? Nebo si žádné
takové vazby za celý život v Ďáblicích nevytvořila? Kolik soukromých pronajímatelů v Ďáblicích bylo osloveno, zda by neměli byt k pronájmu? Proč
vedle kritiky celé společnosti paní Harazimová nenavrhla do Zpravodaje
také výzvu/inzerát s cílem pomoci řešit bytovou situaci sousedky? I moje
rodina již v několika ještě závažnějších případech pomáhala a proto nevěřím, že rodina, přátelé nebo obě skupiny najednou nemohou vůbec nic
dělat, jak tvrdí článek. Je řada příkladů, kdy se někomu povedlo bydlení
v Ďáblicích najít nebo si ho v době nesnází udržet, a to i bez nadstandardních ﬁnančních výdajů. Zvláště, když je i možnost oﬁciální sociální
podpory v bydlení. Atd. Těch možností, jak se snažit situaci řešit je naštěstí
poměrně hodně. O to více mne mrzí velké a zavádějící zjednodušení
článkem popisovaného případu.
Na obranu MČ proti nepravdivým informacím
A poslední, u čeho se musím jménem naší městské části heslovitě zastavit
a kde se musím ohradit, je poslední část článku, kde vina za bytovou
situaci zmiňované seniorky je rovnou dávána městské části vlivem
špatných rozhodnutí v minulosti.
Cituji: „... kdyby se postavil dle dřívějších plánů, místo honosného a předimenzovaného Obecního úřadu Dům seniorů, měla by má známá paní
a mnoho dalších podobně postižených spoluobčanů dnes o příjemnou
a důstojnou budoucnost skvěle postaráno.“
Komentář:
• Co jsou to „dřívější plány“? O žádných takových nevím. Vím jen,
že hned v prvních dnech po nástupu do funkce starosty na podzim roku
2010 muselo vedení Ďáblic po velké diskusi s odborníky zrušit výběrové
řízení na PRODEJ! podstatné části pozemků našeho náměstí.
Výběrové řízení (vyhlášené předchozím vedením) proběhlo za účasti
pouze jednoho zájemce o koupi a za smluvních podmínek, které byly pro
městskou část, tak jak byly sepsány, zcela nevýhodné, nejasné, nevymahatelné a tedy celkově nepřijatelné. Soukromý investor sice uváděl zájem

postavit bytový dům s bazénem, společenským prostorem, atp. pro
věkově starší klientelu. Nevím ale, zda by nakonec skutečně na tak lukrativních pozemcích takový dům postavil. Smluvně k tomu rozhodně nebyl
dostatečně vázán. Zcela jistě ale vím, že by to nebyl dům ﬁnančně
dostupný pro všechny ty spoluobčany, o kterých píše paní
Harazimová (viz například soukromý seniorský dům Rosa
v Kobylisích).
• Co jsme dělali pro dobrou bytovou politiku? 1) V mnoha oprávněných případech jsme našim spoluobčanům pomohli k sociálním, zdravotním nebo služebním bytům z fondu hlavního města. 2) Do bytů
ve vlastní správě průběžně investujeme, takže všechny byty mohou
neustále sloužit potřebným a tak je i přidělujeme, přestože nikdy
neměly a nemají statut sociálního bydlení. 3) Připravili jsme i studii
na rekonstrukci našeho bytového domu do podoby bezbariérového
bydlení s možností zvětšení počtu bytů. Odporem opozice záměr
spadl pod stůl spolu s možností tehdy získat na rekonstrukci ﬁnanční prostředky. 4) Připravujeme výstavbu nového bytového domu (Akcíz
2), protože si dlouhodobě uvědomujeme potřebu mít v obci byty s regulovaným nájemným. Jsem ale zvědav, s jakými stížnostmi a obstrukcemi se
budeme muset opět vypořádávat v tomto případě a tedy, kdy budou nové
byty k dispozici (původní představa byla rok 2020).
• Honosný a předimenzovaný Obecní úřad? Vůbec nerozumím.
Poštu v obci nepotřebujeme? Jak by měla vypadat méně honosná
a nepředimenzovaná pošta? A co by nám to přineslo? Jak by měly
vypadat méně honosné a nepředimenzované ordinace lékařů?
Jejich blízkost a dostupnost slouží tolik právě seniorům. Vznik nových
ordinací byl podmínkou pro budoucí rozšíření zdravotních služeb v Ďáblicích. Jak by měl vypadat méně honosný úřad a kolik zaměstnanců na kolika metrech čtverečních by měl tedy mít
nepředimenzovaný úřad? To jsem nikdy od žádného kritika neslyšel.
Ještě na dokreslení: 18. května bylo v rámci akce Open House otevřeno
několik stavebních počinů Ďáblic: kaple, škola, Vlna, nový Obecní dům,
hřbitov a hvězdárna. Tato místa navštívilo hodně přes tisíc lidí a právě
u Obecního domu v části úřad návštěvníci (laici i odborníci) vyzdvihovali
přívětivost a skromnost provedení stavby i interiéru v kombinaci s velkorysým řešením světla na straně jedné, na druhé mnozí neskrývali překvapení, jak malý úřad spravuje tak relativně velké území.
Co dodat závěrem?
Subjektivně se nemohu zbavit dojmu, že článek přednostně nehledal
pomoc pro jednu naši sousedku. Výsledkem bylo, že na pozadí jejího příběhu spíše došlo k pošpinění dřívějších rozhodnutí a práce samosprávy
nepravdivými informacemi. Proto jsem cítil povinnost reagovat na jinak
inspirativní text.
Pisatelce článku i čtenářům zpravodaje mohu slíbit, že v rámci
svých možností děláme maximum pro to, aby se nabídka bydlení všeho druhu i pro střední a nižší příjmové skupiny obyvatel
udržovala na rozumné úrovni a aby se u nás nadstandardně
dál rozvíjela sociální i občanská výpomoc potřebným.
Miloš Růžička, starosta

Pozvánka na 5. veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Vážení spoluobčané, srdečně vás zvu na 5. veřejné zasedání zastupitelstva naší městské části, které se bude konat 19. června 2019
od 18 hodin v sále Obecního domu Ďáblice, Osinalická 1104/13.
Podklady budou uveřejněny na webových stránkách www.dablice.cz –
Samospráva – Zastupitelstvo MČ – Podklady k jednání, zápisy, záznamy
a usnesení z jednání týden před zasedáním.
Miloš Růžička, starosta MČ

Červen / Ďáblický zpravodaj periodický tisk územního samosprávného celku vydává Rada MČ Praha-Ďáblice, Osinalická 1104/13, 182 00 Praha 8-Ďáblice,
tel.: 283 910 723–724, e-mail: posta@dablice.cz, www.dablice.cz. Registrováno pod číslem MÚ-63/91. Adresa pro vaše příspěvky: zpravodaj@dablice.cz. Za obsah čísla
odpovídá Rada MČ Praha-Ďáblice, za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory vydavatele. Objednávky inzerce na: zpravodaj@dablice.cz.
Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit, případně nepřijmout k otištění. Alexandr Kliment (šéfredaktor), Hana Macháňová (editorka), Jan Bouček
(graﬁcká úprava). Tisk: Ofsetová tiskárna SWL, náklad: 1 550 ks. Toto číslo vychází 14. června 2019. Uzávěrka příštího čísla je 7. července 2019.

V pondělí 13. května byla slavnostně otevřena pobočka ďáblické pošty
v novém Obecním domě. Pásku přestřihli paní ředitelka pobočkové sítě
Hana Tmejová a pan starosta MČ Miloš Růžička.
Všem pracovnicím přejeme, ať se jim na novém místě v Ďáblicích líbí!
Text a foto Jan Hrdlička

Festival Open House Praha 2019
skončil úspěšně
Otevřenými budovami v Praze, které se do festivalu zapojily, prošlo více
jak 76 000 návštěvníků, kteří si mohli zdarma prohlédnout 80 architektonicky zajímavých objektů. V letošním roce byla poprvé, v rámci tohoto festivalu, oslovena i Městská část Praha-Ďáblice. Pro veřejnost byly
zpřístupněny: Obecní dům Ďáblice, Komunitní centrum Vlna, Základní
škola, Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava, Ďáblický hřbitov a Hvězdárna Ďáblice.
Nevěděli jsme, co od tohoto festivalu očekávat, zda návštěvníci budou
mít zájem prohlédnout si objekty na samém okraji metropole a byli jsme
velmi mile překvapeni. Nejen my, ale i samotní pořadatelé, které také překvapil velký zájem o Ďáblice. Podle informací ředitelky festivalu navštívilo
zpřístupněné objekty v Ďáblicích přes 1 100 návštěvníků.
Zájemci o prohlídky našich objektů přijížděli z celé republiky. Jelikož
máme do této doby samé pozitivní ohlasy, tak již dnes víme, že pokud
nás v příštím roce organizátoři opět osloví, velmi rádi se dalšího ročníku
festivalu Open House zúčastníme. Uvažujeme i o rozšíření doprovodného
programu.
Touto cestou bych velmi ráda poděkovala všem dobrovolníkům, kteří si našli
čas a pomohli ve svém volném čase se zajištěním festivalu v Ďáblicích. Velké
poděkování patří také Ing. arch. Škardovi a Ing. arch. Lackovi, díky kterým
jsme mohli návštěvníkům nabídnout komentované prohlídky Základní školy
a Obecního domu Ďáblice, které se setkaly s velkým ohlasem.
Markéta Köhlerová, sekretariát starosty

Výsledky voleb
do Evropského parlamentu
V pátek 24. a v sobotu 25. května proběhly volby do Evropského
parlamentu.
Celkově v České republice zvítězila hlasy necelých 29% občanů strana
ANO 2011 následovaná ODS (14,54%), Českou pirátskou stranou
(13,95%) a Koalicí STAN, TOP 09 (11,65%).
Pražané tradičně pořadí 4 nejúspěšnějších stran prohodili. U 38% voličů
vyhrála Koalice STAN, TOP 09, za ní se umístily Česká pirátská strana
(19,12%), ODS (18,88), ANO 2011 (13,35%).
Volební účast občanů Ďáblic dosáhla 42,62%! Od říjnových obecních
voleb se jejich preference nezměnily. Nejúspěšnější tak opět byla Koalice
STAN, TOP 09 s 24,05% hlasů, ODS obdržela 20,99%,17,76% získala
Česká pirátská strana, ANO 2011 13,22%. Ďábličtí rozdali své hlasy mezi
28 stran ze 40 kandidujících.
Zpracovala Hana Macháňová

Ze zpráv městské policie –
březen–květen 2019
V uvedeném období byla činnost městské policie omezena vzhledem
k faktu, že z důvodu nemoci zbyl ve službě pouze jeden strážník – pan
Vít. Ale podařilo se vyjednat s ředitelstvím Praha 8 „posily“, které začaly
aktivně provádět od 10. května kontroly průjezdů nákladních automobilů
v ulici Šenovská. Přesná čísla o průběhu kontrol obdržíme až v červnu, ale
i během mé přítomnosti bylo zřejmé, že mnoho kontrolovaných nákladních automobilů mělo povolení k vjezdu, např. do areálu bývalého Vegacomu, nebo sama odpad svážela apod. Automobily projíždějící oprávněně
byly ve většině. Dle dohody budou kontroly probíhat s menší intenzitou
nepravidelně i v červnu a následně dle potřeby.
Kromě standardních aktivit strážníků – dohledu u přechodů každé ráno,
dohledu u škol, kontrol restauračních a obdobných zařízení zaměřené na
podávání alkoholu mladistvým (bez závad) apod., začala městská policie
provádět kontroly rozdělávání ohně v Ďáblickém háji. I když je v této lokalitě několik povolených ohnišť v bývalém „areálu zdraví“, rozdělávání
ohňů se rozšířilo i na místa přímo v lese! Zatím bylo řešeno domluvou
a odstraněním ohnišť, při opakování budou ukládány blokové pokuty.
Namátkově byly prováděny kontroly hlídání průjezdu automobilů v ulici
Legionářů (zejména v době ranní špičky a fronty u semaforu na Kostelecké ulici) a bylo uloženo několik blokových pokut.
Byly opět nalezeny použité injekční stříkačky, které hlídky policie odborně
zlikvidovaly (v parčíku u ulice Ďáblická a za plotem u staré radnice
v Květnové).
Na základě oznámení o odstranění vraku z Hořínecké ulice (před knihovnou) jsme obdrželi další podněty na odstranění dalších potencionálních
„vraků“ (ulice Květnová, K Letňanům) a městská policie začne celý proces. Ale čekáme na novou legislativu, podle té stávající nesplňují deﬁnici
„vraku“.
Příslušníkům městské policie bychom chtěli i touto cestou velmi poděkovat za účast a přípravu bohatého programu zejména pro dětské návštěvníky u příležitosti hasičských závodů v Ďáblicích. Strážník prováděl
i preventivní dohled nad dětmi, které na ďáblických zastávkách prodávaly
žluté kvítky měsíčku lékařského v rámci akce Ligy proti rakovině. I za to
díky.
V případě nutné potřeby kontaktujte linku Městské policie 156 nebo
v méně naléhavých případech jsou kontakty na strážníky Městské policie
uvedeny na webových stránkách www.dablice.cz.
Ze zpráv MP sestavil Jan Hrdlička

Prosíme všechny občany, kteří mají doma dobové fotograﬁe Ďáblic
a měli by zájem se o tyto fotograﬁe podělit, zda by bylo možné se
zastavit na úřadě v sekretariátu, kde si fotograﬁe s vaším svolením
naskenujeme do archivu. Kdo má možnost fotograﬁe naskenovat
a zaslat s krátkým popisem, je možno na adresu
marketa.kohlerova@dablice.cz. Tyto fotograﬁe bychom rádi použili na
akcích městské části, např. Zažít Ďáblice jinak apod. Uvažujeme i o stálé
výstavě těchto fotograﬁí v předsálí Obecního domu Ďáblice, kde byste si
je mohli prohlédnout při kulturních akcích.
Simona Dvořáková, sociální komise
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Česká pošta v novém
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O jedné studni v Ďáblicích
V minulých číslech Zpravodaje jste byli informováni o stavu některých
obecních studní, následovaly další články o vodě v různých souvislostech.
Po zveřejnění článku o studních v Ďáblicích se nám ozval jeden náš soused (na jeho přání neuvádíme jméno, ale redakci je známo) s prosbou,
zda-li bychom nepomohli s pátráním, kam se poděla voda z jeho studny
u objektu v ulici Kučerové. S nedostatkem studniční vody měl problémy již
vloni na podzim a letos v dubnu, i po relativně průměrném množství
srážek během zimy, mu voda ve studni došla.

Zprávy z Ďáblic

Náš soused pátral dále na vodohospodářském orgánu v Praze 8, pod který
Ďáblice spadají, jestli nebyla povolována nějaká další studna či vrt v jeho
okolí, ale bezvýsledně. Nezbývá než doufat, že se podzemní voda do studny
našeho pana souseda opět s deštivým květnem v budoucnu vrátí.
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Tento stručný příběh budiž dalším varováním pro všechny ďáblické
občany – prvním tohoto druhu, který evidujeme.
Je bezpochyby ﬁnančně výhodné čerpat pro zálivku zahrad a trávníků
vodu z „vlastní“ studny nebo hloubkového vrtu. Ale ani ta podzemní
voda nemusí být v podzemí navždy! Pokud ji všichni vyčerpáme na zalévání trávy, nebude! Je to velice prosté!!!
Nyní zatím nelze zjistit, kdo podzemní vodu čerpá více a kdo méně –
možná jednou v budoucnosti i na taková měření dojde. Ale už nyní je
možné přehodnotit náš vlastní náhled a zvyklosti, i když se tento problém
začal dotýkat zatím pouze jednotlivců.
Nejjednodušším způsobem pro všechny je začít více využívat různé možnosti na zachycení dešťových srážek a zalévat dešťovou vodou. Naše
městská část poskytovala zadarmo nadzemní nádrže na dešťovou vodu,
zbývá posledních několik kusů. I nadále informujeme a podporujeme
další aktuální možnosti získání dotací na větší projekty na zadržování
srážkové vody, pro soukromníky i pro podnikatele – dotací ve výši
až 85% nákladů!
Je okamžitě možno pro každého z nás zvážit a případně přehodnotit
výšku trávníků na zahradách. Samozřejmě – čím nižší tráva, tím vyšší
výpar vody a tím vyšší nároky na zalévání!
Magistrát hl. m. Prahy vydal metodický pokyn pro údržbu zeleně, jehož
výtah také přinášíme. Nejsou to žádné novinky, ale považuji za přínostné
si tyto obecné pravdy a moudra shromažďované po generace stále připomínat. Nás potěšilo, že i nový dodavatel údržby zeleně v Ďáblicích spolupracoval s odborem životního prostředí Magistrátu na těchto
metodických pokynech a hodlá se jimi řídit. A informace třeba pomohou
i vám přehodnotit způsob udržování a závlahy nízko sečených trávníků
na vašich pozemcích. Buďme optimisté!
A jak přispíváme my? V rámci všech projektů na území Ďáblic, našich
či projektů developerů, se dlouhodobě snažíme o implementaci dalších
opatření, které pomáhají dešťovou vodu udržet nebo odvést do míst, kde
se může vsáknout. Zelené střechy, akumulační nádrže na dešťové vody,
přepady z jímek do vsakovacích jam, nová parkovací stání s propustnými
povrchy atd. atd. Možností je mnoho a každý musí začít u sebe doma!
Jan Hrdlička

Hospodaření s dešťovou vodou přinese
lepší klima, menší rizika a vyšší úspory!
Velké množství dešťové vody končí v kanalizaci, která ji rychle odvádí pryč
z krajiny. Probíhající klimatická změna přináší více krátkodobých, ale
intenzivních srážek mezi obdobími sucha. Voda tak mizí rychle. Pro člověka to znamená vyšší teploty a kvalita bydlení v zastavěných oblastech
se kvůli horku výrazně snižuje.
Voda navíc při bleskových povodních může působit nemalé škody, protože ji krajina není schopna udržet a absorbovat. Proto je nezbytné dešťovou vodu zadržovat na místě, kde spadne.
O nabídce dotací byly poskytnuty informace již dříve. Ale tyto programy
stále běží a jak ukazuje i vývoj, budou trvat i nadále. Ministerstvo životního prostředí podporuje celou řadu projektů, které motivují k lepšímu
využívání dešťové vody a umožňují snížit rizika bleskových povodní
v oblastech s podobnou charakteristikou, jako jsou Ďáblice. V Operačním
programu Životní prostředí, v tzv. prioritní ose 1, je aktuálně otevřena
výzva 119, ve které je k dispozici miliarda korun. Další peníze jsou
připraveny v prioritní ose 4, ve výzvách 131 a 133.
Pro připomenutí uvádíme, že fyzické i právnické osoby mohou žádat
o následující projekty:
• podzemní nádrže na dešťovou vodu,
• podzemní vsakovací zařízení,
• retenční nádrže, suché poldry,
• zasakovací pásy a průlehy pro dešťové vody (v blízkosti zpevněných
ploch),
• výměna nepropustných povrchů za propustné (např. parkoviště),
• zelené střechy.
Dotace pro všechny typy uvedených projektů až do výše 85%
investičních nákladů!
Více informací je uvedeno přímo na stránkách
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci
S použitím materiálů MŽP zpracováno ÚMČ

Údržba a sekání travnatých ploch
v období dlouhodobého sucha a horka
Metodické doporučení Magistrátu hl. m. Prahy
Obecné podmínky sečení travnatých a trávobylinných ploch v období
dlouhodobého sucha a horka vychází z dlouhodobých zkušeností při
údržbě veřejné zeleně. Každý správce zeleně musí přistupovat k péči
o travnaté a trávobylinné plochy individuálně vzhledem k rozdílnému
účelu využití a různorodému složení travnatých a trávobylinných ploch.

A. Parterové, pobytové a parkové travnaté plochy
1. Sečení travnatých ploch
1.1. Travnaté plochy nikdy nesečeme když:
• Je teplota vzduchu vyšší než +26°C.

Třídění odpadu x ohleduplnost
K dnešnímu dni je na území MČ Praha-Ďáblice 17 stanovišť na tříděný
odpad. Všechna stanoviště jsou standardně vybavena kontejnerem na:
• papír a lepenku • plast • nápojové kartony • sklo.
Některá stanoviště jsou umístěna v blízkosti rodinných domů např. v ulici
K Náměstí, Kostelecká, Na Terase, U Chaloupek apod. Z tohoto důvodu
bychom chtěli požádat občany, aby sklo vhazovali do kontejnerů
v časovém rozmezí mezi 8–21 hod. Buďme ohleduplní k sobě
navzájem. Děkujeme.
Odbor vnitřní správy

1.2. Postup v případě dlouhotrvajícího sucha:
• Nemáme-li k dispozici závlahu a je dlouhodobě sucho, neprovádíme
pravidelné plošné sečení travnaté plochy na požadovanou výšku, ale
necháme travnatou plochu růst bez seče do té doby, než sucho a vedra
pominou a začne se ochlazovat a pršet. Pak začínáme se sečí dle pravidla
snížení o 1/3 výšky listové plochy trav.
Musíme-li přistoupit k tomuto opatření, je vždy vhodné informovat
občany na webových stránkách.
V případě rozvoje plevelnatých nebo silně alergenních rostlin v travnatých
plochách je třeba situaci řešit jen lokální sečí pouze v místě výskytu
předmětných rostlin.
2. Základní pravidlo seče travnatých ploch
Travnaté plochy sečí snižujeme vždy pouze o jednu třetinu celkové výšky
listů trav před sečí.
Příklad: Travnatá plocha má výšku listů trav 21 cm (bylo dlouhodobé
horko a sucho). Tuto travnatou plochu za běžných podmínek sečeme
na výšku 12 cm. Jak postupovat?
První sečí snížíme travnatou plochu na výšku 14 cm (tedy o 1/3 výšky).
Druhou seč provedeme za cca 4-5 dnů. Výška listů trav je před sečí cca
16 cm (narostla v průběhu 4-5 dnů), sečí snížíme na 12 cm a dosáhneme
standardní výšky travnaté plochy. Takto musíme postupovat vždy
u parterových, parkových nebo pobytových travnatých ploch!
3. Čím a jak sekat travnaté porosty
Parterové, parkové, pobytové travnaté plochy je nutné sekat vhodným
typem rotačních sekaček. Nože musí být nabroušené, aby řezná rána
na listu trav byla co nejméně roztřepená. Pokud není tráva při seči ani
následně odstraněna z předmětné plochy, musí být rotační sekačka před
započetím seče příslušné travnaté plochy vybavena účinným mulčovacím
zařízením (plechy, deﬂektory, nože). Zásadně je nutné omezit strunové
sekačky (motorové kosy) na minimum, používat je jen v odůvodněných
případech – např. výrazné terénní nerovnosti. Všechny travnaté plochy
se zásadně sečou v přímém směru (rovné linie seče).

Máte zájem o nevyužívané prostory?

Zprávy z Ďáblic

• Trvá dlouhodobé sucho – horko a nemáme k dispozici závlahu. Dojde
sice krátkodobě ke snížení užitné hodnoty travnaté plochy, ale seč v takovýchto podmínkách může travnatou plochu výrazně dlouhodobě poškodit
(zejm. odumírání jemných travních komponentů, vznik prázdných míst,
rozvoj plevelných rostlin v travnaté ploše, možný rozvoj chorob atd.).
Příklad ideální seče travnaté plochy: Sečeme brzy ráno. Rosa není na
závadu kromě pozdního podzimu (od poloviny října). Se sečí končíme
vždy, když teplota vzduchu dosáhne +26°C. V ideálním případě začne
po seči pršet nebo máme možnost zavlažit travnatou plochu, řezné rány
na listech trav se pak rychle hojí. Závlaha pro parterový, pobytový a zátěžový trávník se pohybuje v dávce od 2 do 6 litrů na 1 m2 travnaté plochy
na jednu závlahovou dávku. Seč za mírného deště a po dešti (ne vydatném a přívalovém) je vhodná, máme-li dobře nabroušené nože sekaček
a výkonný ventilátor na sběr posečené travní hmoty.

Nabízíme k pronájmu prostory po bývalé poště v objektu v Ďáblické
č.p. 339/14.
Budoucí pronájem bychom chtěli směřovat na oživení nabídky drobných
prodejců v Ďáblicích, případně poskytovatelům zdravotních, sociálních
či jiných služeb.
V objektu je i možnost nabídnout k pronájmu i další prostory ve sklepě,
případně rozšířit vyznačenou plochu o archiv/datový uzel, převzít
pronájem parkovacích míst před budovou.
Informace naleznete na našich webových stránkách www.dablice.cz
Kontakt: Renata Henych, tel.: 605 219 655

B. Květnaté louky a luční porosty
Pro tyto trávobylinné porosty platí obecné podmínky viz. bod A 1.1. –
první seč bude prováděna v období nejdéle do ½ června a druhá v září
(tzv. „otava“). Seč je prováděna na výšku 10-15 cm. Pokosenou hmotu je
třeba odstranit, případně je možné po dobu 2-5 dnů materiál ponechat
na ploše, aby došlo k vydrolení dozrálých semen, a hmotu odstranit až
poté. U přírodně bohatších lučních porostů je vhodné využívat tzv. mozaikovou seč, kdy je cca 20-30 % plochy (ideálně tam, kde je více dvouděložných rostlin) ponecháno nepokosené jako vhodný biotop pro různé
druhy bezobratlých živočichů. Zároveň se tím umožní dokončení vývoje
(vykvetení, vysemenění) ponechaných rostlin.
Luční porosty a květnaté louky můžeme sekat bubnovou, lištovou,
cepovou nebo i některými typy rotačních sekaček.
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení péče o zeleň,
duben 2019, odborná spolupráce: Ing. Marek Hamata.
Foto Pavel Veselý

Ďáblická 339/14 – bývalá pošta a půdorys prostor v 1.NP – 95 m2
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O čem jednala rada městské části
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13. jednání dne 15. 5. 2019
Rada MČ po projednání schválila:
• čerpání prostředků z rezervního fondu školy ve výši 25 000 Kč ve prospěch soutěže Jarní Petrklíč; dar od společnosti České teplo ve prospěch
soutěže.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• informaci společnosti Česká pošta, s. p., o vyklizení stávajících prostor
v objektu Ďáblická 339/14 ke dni 31. 5. 2019;
• informaci o daru od společnosti ČÁMA-SPOL, a.s. (písek na úpravu
dopadových ploch na dětských hřištích v Ďáblicích) v celkové výši
9 100 Kč bez DPH;
• žádost slečny P. D. o ukončení nájmu bytu ke dni 30. 4. 2019;
souhlasila s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 5. 2019.
Informace radních a pro radní:
• Žádost o pronájem bývalé ordinace.
• Poskytování obědů pro seniory.
• Zpráva České školní inspekce o kontrolní činnosti na ZŠ.
• Pracovní pozice pro MČ z úřadu práce.
• Příprava stanoviska MČ k Záměru PHA 1070 (rozšíření skládky).

14. jednání dne 29. 5. 2019
Rada MČ po projednání schválila:
• rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu MČ na rok 2019;
• program 5. ZMČ, které se bude konat 19. 6. 2019;
• čerpání prostředků z rezervního fondu školy ve výši 98 010 Kč na
vypracování architektonické studie od Ing. arch. Václava Škardy – Ateliér
K2 na stavební úpravy budovy ZŠ – studie podkroví západního křídla pro
vybudování odborné učebny fyziky a chemie a studie na rozšíření kanceláře zástupců ředitele.

Rada MČ po projednání souhlasila:
• s předloženým návrhem Závěrečného účtu MČ Praha-Ďáblice za rok
2018;
• s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové
dotace se společností SK Ďáblice z.s.,
• s pronájmem bytu v domě č.p. 160/4 v Ďáblicích od 15. 6. 2019
pro paní Mgr. K.D.; nájemní smlouva bude vázána na pracovní poměr
v ZŠ Praha-Ďáblice;
• s rozdělením hospodářského výsledku z hospodářské činnosti za rok
2018 následovně: 80% ve výši 46 835 Kč do fondu odměn a 20% ve výši
11 708,86 Kč do rezervního fondu školy;
• s nabídkou společnosti GORDIC spol. s.r.o. na rozšíření modulu na automatizaci inventarizace (provádění inventur pomocí čárových kódů za
předpokladu označení majetku samolepícími etiketami) za částku
63 705 Kč bez DPH; nákup a implementace technického řešení inventarizace majetku MČ bude celkem ve výši 130 000 Kč vč. DPH.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• informaci o končící smlouvě na telekomunikační služby se společností
T-mobile Czech Republic a.s.;
• informaci, že Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 609 schválila výběr
dodavatele na poskytování služeb mobilního operátora pro hl. m. Prahu
na 4 roky – nejvýhodnější nabídku podala společnost Vodafone Czech
Republic, a.s., se kterou bude následně uzavřena smlouva.
Informace radních a pro radní:
• Informace z Finančního výboru.
• Rekonstrukce ul. Ďáblická – plánovaný časový průběh.
• Přechody BESIP – aktualizace probíhajícího stavebního řízení přechodu
U Parkánu.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení RMČ

Bioodpad
Bioodpad – velkoobjemové
velkoobjemové kontejnery
kontejnery ččervenec–září
ervenec–září 2
2019
019
Kontejnery jsou určeny pro bioodpad ze zahrádek – větve, listí, spadané ovoce. Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů vhazovali
pouze biologický odpad. Odvoz bioodpadu je ﬁnancován Magistrátem hl. m. Prahy a MČ Praha-Ďáblice (poměr 1/3 : 2/3)
den
sobota

datum
6. července
13. července
20. července
27. července
3. srpna
10. srpna
17. srpna
24. srpna
31. srpna
7. září
14. září
21. září
28. září
5. října

od
od 9 hodin
od 9 hodin
od 9 hodin
od 9 hodin
od 9 hodin
od 9 hodin
od 9 hodin
od 9 hodin
od 9 hodin
od 9 hodin
od 9 hodin
od 9 hodin
od 9 hodin
od 9 hodin

stanoviště
Květnová 553/52
Květnová 553/52
Květnová 553/52
Květnová 553/52
Květnová 553/52
Květnová 553/52
Květnová 553/52
Květnová 553/52
Květnová 553/52
Květnová 553/52
Květnová 553/52
Květnová 553/52
Květnová 553/52
Květnová 553/52

do
do naplnění, max do 11 h.
do naplnění, max do 11 h.
do naplnění, max do 11 h.
do naplnění, max do 11 h.
do naplnění, max do 11 h.
do naplnění, max do 11 h.
do naplnění, max do 11 h.
do naplnění, max do 11 h.
do naplnění, max do 11 h.
do naplnění, max do 11 h.
do naplnění, max do 11 h.
do naplnění, max do 11 h.
do naplnění, max do 11 h.
do naplnění, max do 11 h.

N
Nebezpečný
ebezpečný o
odpad
dpad – m
mobilní
obilní ssběr
běr 2019
2019
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den
obota

datum
20. července

úterý

24. září

úterý

15. října

od–do
9:30–9:50
10–10:20
10:30–10:50
11–11:20
16:30–16:50
17–17:20
17:30–17:50
18–18:20
16:30–16:50
17–17:20
17:30–17:50
18–18:20

stanoviště
před č.p. Květnová 553/52
Šenovská 300/31 x U Spojů
U Prefy vedle č.p. 771/25
Kostelecká 753/54 x Legionářů
před č.p. Květnová 553/52
Šenovská 300/31 x U Spojů
U Prefy vedle č.p. 771/25
Kostelecká 753/54 x Legionářů
před č.p. Květnová 553/52
Šenovská 300/31 x U Spojů
U Prefy vedle č.p. 771/25
Kostelecká 753/54 x Legionářů

stanoviště
Chřibská
Na Blatech
Chřibská
Chřibská
Chřibská
Chřibská
Chřibská
Chřibská
Chřibská
Chřibská
Chřibská
Chřibská
Chřibská
Chřibská

do
do naplnění, max do 12 h.
do naplnění, max do 11 h.
do naplnění, max do 12 h.
do naplnění, max do 12 h.
do naplnění, max do 12 h.
do naplnění, max do 12 h.
do naplnění, max do 12 h.
do naplnění, max do 12 h.
do naplnění, max do 12 h.
do naplnění, max do 12 h.
do naplnění, max do 12 h.
do naplnění, max do 12 h.
do naplnění, max do 12 h.
do naplnění, max do 12 h.

V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady:
NEBEZPEČNÉ: zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, baterie
a akumulátory, léčiva, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty
obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), jedlý olej a tuk (v uzavřených
PET lahvích). OSTATNÍ: kapalné nebezpečné odpady musí být předány
v pevně uzavřených nádobách!
NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení atd.
Mobilní sběr nebezpečného odpadu je ﬁnancován Magistrráátem hl. m. Prahy.

SSvoz
voz tříděného
tříděného odpadu
odpadu
Na stanovišti tříděného odpadu Květnová (u zastávky MHD) je od června
navýšen svoz plastů na čtyřikrát týdně, tzn. pondělí, středa, pátek a neděle.
Odbor vnitřní správy

Zpráva z výletu seniorů

V úterý 21. května odpoledne jsme v sále Obecního domu Ďáblice opět
vítali holčičky a chlapečky, kteří se nám od minulého vítání v Ďáblicích
narodili. Jednalo
se celkem o 12
mrňousků, kteří
byli strašně roztomilí. Dostali od nás
malý dáreček na
památku a popřáli
jsme jim i jejich
rodinám, aby byli
zdraví, šťastní
a aby se jim
v Ďáblicích dobře
žilo. Takže ještě jednou: Saskie, Amálie, Anno, Sabino, Eleno,
Jasmin, Nelo, Emo, Jiří, Matěji, Filipe a Mathiasi – vítejte
v Ďáblicích!
Simona Dvořáková, sociální komise

V sobotu 25. května se v časných ranních hodinách u Battistovy cihelny
sešlo 48 výletníků, aby se za krásného počasí autobusem vydali na jarní
výlet seniorů. Tentokrát se jelo na Orlicko – do Muzea krajky
ve Vamberku a na nedaleký zámek Častolovice.
V Muzeu krajky jsme se seznámili s vývojem české krajky od 18. století
až do současnosti. Obdivovat jsme mohli jak staré lidové krajky, tak také
tvorbu českého moderního krajkářství, které reprezentovalo tehdejší
Československo na světových výstavách EXPO Brusel 1958 a EXPO
Montreal 1967.

Aktivní senioři v Ďáblicích
V posledních dvou letech, zpočátku hlavně díky grantu, který městská
část získala od Magistrátu, se rozšířily aktivity seniorů v naší obci. Některé
probíhaly i dříve,
ale za podstatně
menšího zapojení
nás dříve narozených.
O jedné aktivitě,
která už není jen
záležitostí
docházky na cvičení, ale stala se
součástí života
větší skupiny seniorek, bych chtěla dnes napsat. Scházíme se na cvičení
jógy v původním obecním domě Ke Kinu nejen kvůli cvičení, ale i proto, že
nám je spolu dobře, i když rozdíl mezi nejmladší a nejstarší cvičenkou je
více než dvacet let. Letos poprvé si některá děvčata našla čas (všechny
jsme v důchodu maximálně vytížené) i odvahu, a pokud to dovolilo zdraví,
opustily jsme sál OD. Odjely jsme vlakem nebo auty na víkend s jógou do
Žďáru nad Sázavou. Tam totiž žije Ida Kršková – skvělá cvičitelka jógy, od
níž jsem se mnohé naučila i já sama. Je lektorkou v organizaci IQ pohyb
v Praze, v Akademii vyučuje lektory jógy. Některé z nás ji již znaly ze
Senior campu nebo ze seminářů na Malvazinkách.
Spojily jsme cvičení ve studiu IDA i s návštěvou památek ve městě, především Zelené hory. Celá akce vznikla spontánně, veškeré náklady jsme si
uhradily samy a podle ohlasů, které jsem zaznamenala, by chtěla děvčata
jet za rok znovu, neboť se vše nedalo za jeden víkend stihnout. Chyběly
výlety do okolí Pilské nádrže, takže bychom příště rády zařadily do programu i nordic walking. Možná inspirujeme i další vrstevníky, aby se
k nám přidali. Píši úmyslně vrstevníky, protože s námi nejel jediný muž,
a to cvičení nebylo přitom podmínkou účasti.
Za jógu pro seniory zaznamenala Táňa Dohnalová

Mrazivé divadelní představení
Jak málo můžeme znát své děti, nám v pátek 17. 5. v ďáblickém
kulturním sálu předvedly dvě hvězdy českého divadla, Vilma Cibulková
a Alžbeta Stanková. Příběh o dobrovolném odchodu ze světa teprve dvanáctiletého chlapce jedné z nich byl plný silných emocí, které se ve velké
míře přenesly i na diváky a nejednoho z nás donutil k zamyšlení nad složitostí dětských vztahů v dnešním světě, tak odlišném od toho z našeho
mládí. Skvělý výkon obou hereček byl odměněn dlouhým potleskem
a my se můžeme těšit na další zajímavé pořady, které nám zajistí
Míša a Lucka z Vlny.
Jana Ouředníčková

Soukromý zámek Častolovice je obklopený krásnou zahradou a oborou
s bílými jeleny a daňky. Zde si výletníci mohli odpočinout po chutném
obědě a počkat na prohlídku interiéru zámku. Čekání se vyplatilo, neboť
interiéry zámku stojí skutečně zato! V zámku lze totiž zhlédnout cenná
umělecká díla z období renesance, baroka, empíru a biedermaieru. Líbil
se i výklad průvodců, od kterých jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí.
Pro ty odvážnější z nás bylo i zážitkem nazout si „zámecké“ papuče
a klouzat se po původní barevné glazované dlažbě ve 300 m2 velkém
Rytířském sále.
Po prohlídce jsme se ještě posilnili výbornou zmrzlinou a pak už jsme se
vydali k autobusu, který nás unavené a plné dojmů dovezl zpět do Ďáblic.
Doufám, že se výlet líbil. Děkuji všem, kteří s námi jeli, a dále pak všem,
kteří se podíleli na jeho přípravě.
Těším se na další výlet na podzim a jsem moc zvědavá, kam se pojede.
Simona Dvořáková, sociální komise

Zprávy z Ďáblic

Vítání nových občánků Ďáblic

Farářka Církve československé
husitské v Ďáblicích
Sestra farářka paní Mgr. Jiřina Mojžíšová nastoupila do naší náboženské
obce v srpnu roku 1967 a působila zde 31 let. V době jejího působení byl
zakoupen dům v Ďáblické ulici č.80/75, v němž je modlitebna. Sestra
farářka se věnovala hodně dětem, mnohé ďáblické děti prošly její výukou
náboženství a dodnes rády vzpomínají. Kromě své činnosti farářky zajišťovala provoz, úklid i opravy v modlitebně. Dveře modlitebny byly vždy otevřené těm, kteří za ní přicházeli s žádostí o pomoc, duchovní podporu,
i v letech, kdy státní moc nebyla církvím nakloněna. Za jejího působení
došlo k oživení v náboženské obci.
roce 1998 sice odešla do důchodu, ale zůstává stále v částečném pracovním poměru a vypomáhá, když je potřeba. Od roku 1992 do roku
2002 působila také na biblické katedře Husitské teologické fakulty (výuka
řečtiny).
Tato velmi vzdělaná a moudrá žena se smyslem pro humor žije dlouhá
léta mezi námi v Ďáblicích. Mnozí z nás ji znají, ale ne všichni vědí,
že 27. května se dožívá požehnaného věku 80 let. Tak bych jí chtěla za
všechny její spřízněné duše popřát především zdraví, a mnoho dalších
pěkných chvilek při setkávání se svými přáteli a známými.
Táňa Dohnalová, předsedkyně rady starších CČSH v Ďáblicích
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V loňském roce oslavila krásné
sté výročí naše republika, v letošním roce toto výročí máme
v Ďáblicích, 100 let od svého vzniku slaví náš
sportovní oddíl. Nemáme již mezi námi žádného
pamětníka, nicméně řada pramenů nám připomene, jaké to bylo, když se několik nadšenců
sešlo a založilo fotbalový oddíl. Sto let je pro
fotbal krásný věk, a fotbalový oddíl má tu
výhodu, že s věkem nestárne, ale vlastně
mládne a vzkvétá. Hřiště, které je dnes v Kokořínské ulici, zažívá poslední léta velký rozkvět
a mění se nám téměř před očima. Na této
adrese je hřiště od roku 1929, a když si představíme, v jakém stavu bylo v době, kdy si i my
pamatujeme z dob svého mládí, tak škvára
z hrací plochy je nenávratně pryč, dřevěné fotbalové zázemí (kabiny) už jsou také dávnou historií, travnatý plácek s rozházenými betonovými
panely se přeměnil na hřiště s umělým
povrchem, a tak by se dalo pokračovat
dál a dál.

V současné době se náš sportovní klub trochu
„smrskl“ v počtu sportovních oddílů – máme
pouze fotbal a tenis (a ten jen na rekreační
úrovni). Pamětníci jistě vzpomenou na oddíly
ZRTV (základní a rekreační tělesná výchova),
oddíl jezdectví, stolní tenis, a samozřejmě lední
hokej – ten se hrál v místech, kde jsou dnes
tenisové kurty.
Nicméně pod náš klub spadá i hřiště s umělým
povrchem za KC Vlna, které je využíváno pro
rekreační sportování, aby se ulehčilo hlavnímu
hřišti. Věříme, že se za několik měsíců za hřištěm postaví víceúčelová sportovní hala, která
jistě poskytne možnosti k dalšímu sportovnímu
vyžití našich spoluobčanů.
Jménem fotbalového oddílu chceme tímto
poděkovat všem našim spoluobčanům, kteří
nám v našem úsilí pomáhají a mají spolu
s námi radost ze všech úspěchů. Naše práce pro
fotbal je dobrovolná, s výjimkou trenérských
dotací od fotbalových orgánů nikdo na hřišti
není za svou práci placen, děláme to zdarma
a rádi. Hřiště se stalo v posledních letech místem, kde se setkávají hlavně mladí sportovci
a jejich rodiče, mnoho z vás hřiště bere jako
místo odpočinku.

Historie
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Od roku 1968 jsou Ďáblice součástí hlavního
města Praha a od té doby také hrajeme soutěže, které jsou řízeny Pražským fotbalovým
svazem. Podíváme-li se dnes na rozlosování, je
to až trochu neuvěřitelné, ale máme v soutěži
přihlášeno 13 týmů, a to je zde ještě několik
týmů, které do organizovaných soutěží zařazeny
nejsou (jedná se o fotbalisty – předškoláky).
Celkem máme ve fotbalové asociaci registrováno kolem 300 členů, většina z nich jsou
aktivní hráči. Pro informaci: každý hráč je členem Fotbalové asociace České republiky (FAČR)
a potažmo registrován jako člen ČUS (České
unie sportu).

Psal se rok 1919, kdy myšlenka několika jednotlivců měla nám budoucím přinést mnoho
radostí, a někdy také starostí. To také měli
v začátcích ti funkcionáři, kteří s myšlenkou na
založení sportovního klubu přišli.
Bylo by dobré si připomenout, jak si oddíl
v začátcích připravoval svůj sportovní stánek.
Začalo to roku 1919, kdy měl oddíl klubovnu
uprostřed obce v restauraci
„U Srbů“. Tenkrát se takhle sešli v čele s kamarádem Literou, bez ﬁnančních prostředků, ale
s chutí k fotbalu Václav Červený, Antonín
Vobora, Václav Šolta, Rudolf Bašta, František
Vlasák, Václav Vítek, Antonín Holec, Karel
Ryšlavý, Václav Šimáček, František Anděra,
Josef Pazreda a možná i někteří další. Založením klubu nastaly i starosti vybudovat hřiště,
zakoupit dresy a vše, co je ke hraní fotbalu
potřebné. První hřiště měl oddíl na místě, kde
později stála provizorní škola (v Ďáblicích zvaná
„dřevěnka“ v ul. Na Terase). Hřiště zde nemělo
dlouhé trvání. Druhé hřiště, nově vybudované ve
směru k Čakovicím za tehdejší kovárnou a cha-

loupkami, bylo dlouhou dobu útočištěm fotbalistů, a to včetně klubové místnosti v restauraci
U Srbů – až do 10. výročí založení klubu v roce
1929.

Další éra ďáblického fotbalu nastala s nově
vybudovaným hřištěm na dnešním místě. Toto
třetí hřiště měnilo svůj ráz několikrát. Původně
bylo postaveno ve směru západ-východ, bylo
neohrazené a klubová místnost se nacházela
v nově postaveném „Hotelu Veselý“ (dnes hospoda „Na Růžku“), kde se mužstva i oblékala,
dokud na hřišti nebyly vybudovány kabiny.
Takto se hrálo po
celou druhou světovou válku. Ihned po
válce došlo k rozšíření pozemku směrem ku Praze na
pozemky pana
Filingera. Tím došlo
i ke změně položení
hřiště – dnešnímu
směru sever-jih.
Byly zakoupeny
kabiny z objektu
bývalého PKOJF (Park kultury a oddechu Julia
Fučíka – dnešní Výstaviště Praha) a dosavadní
kabiny byly využity jako kantýna. Dále zde byl
postaven domek pro správce.
Ale zpátky k aktivnímu fotbalu
V roce 1922 byl klub SK Ďáblice zabezpečen
natolik, že mohl nastoupit do organizované
soutěže – tenkrát to bylo mistrovství III. třídy na
Praze-východ. Po střídavých úspěších a neúspěších se v roce 1928 mužstvo probojovalo do I.B
třídy, nicméně pak následoval rychlý sestup
a občas to vypadalo i na zánik klubu, nicméně
vše se v dobré obrátilo a v roce 1935 byl klub
opět v l.B třídě.

Tato jména jsou v Ďáblicích známá a mnozí
z hráčů zde dodnes bydlí.

Fotbalový oddíl SK Ďáblice vystupoval pod
názvy Dynamo Ďáblice, Tělovýchovná jednota
Dynamo Ďáblice, Dynamo Agrostav Ďáblice, aby
se nakonec v roce 2016 vrátil ke svému původnímu názvu SK Ďáblice. V rámci fotbalových
soutěží vystupoval fotbalový oddíl pod názvy
FC Vela Ďáblice (v roce 1994, kdy do ďáblického fotbalu vstoupil Richard Lapka) a kdy jsme
poprvé v historii postoupili do l.A třídy
a následně i do Pražského přeboru. V té době
se opět rozvíjí i mládežnický fotbal – nejprve
bylo založeno žákovské mužstvo.
Po odchodu pana Lapky jsme krátký čas hráli
pod názvem FC ASA Ďáblice, dnes jsme ve fotbalovém světě jen a jen SK Ďáblice. Za poslední
léta jsme se ještě dvakrát probojovali do Pražského přeboru, ale tuto soutěž se nám nepodařilo udržet, v sezóně 2018/19 hrajeme l.A třídu
v rámci Prahy, týmy staršího dorostu, mladšího
dorostu a starších žáků hrají Pražský přebor.

Osobnosti ďáblického fotbalu

V roce 1959 byli do čela klubu zvoleni pan
Kubec J. st., Pešek, Papírník, Čemus, Janatka,
Šedivý, Sládek, Zachariáš, Měchura, Kubů, Kratochvíl, Thím, Zahrádka, Svoboda, Vávra, Tichý,
Kocík, Višic, Rulík, Voceský, Kocík, Vobora
a Krbec. Ve výčtu fotbalových úspěchů nesmíme
zapomenout na dorostenecké mužstvo, které si
v roce 1953 vybojovalo titul přeborníka okresu
Praha-sever a udrželo si ho po dvě léta. Dorost
vedl pan Němec, později pan Stolina st., při
vzpomínce na hráče té doby se objevují jména
Josef Kubů, Milan Dostál, Jiří Šnajdr, Mirek
a Adolf Bednářovi, Josef Pros, Josef Dvořák, Ilja
Smetana, Václav Vosecký, Jiří Hrdlička, Jaroslav
Holec, Miroslav Červený, Jiljí Kubec, Václav
Lechnýř, Karel Albrecht, Josef Růžička, Karel
Koubek. Nejdále to dotáhl Milan Dostál, který
se dostal fotbalově až do I. mužstva pražské
Sparty. Po ukončení činnosti pana Stoliny je
přebírá Jaroslav Kratochvíl.
Rok 1969 – padesát let ďáblického fotbalu.
Z této doby víme, že fotbalu velel předseda
oddílu pan František Svoboda, ve výboru byli
Janatka, Šedivý, Zachariáš, Sládek, Srba,
Vobora, Cuc. Mužstvo, které v roce 1969 obhajovalo I.B třídu, hrálo ve složení Svítek, Svoboda, Hrdlička, Brožák, Dostál, Holec, Kubec,
Houdek, Cifra, Brejcha, Vostřák, Brejcha M.

Pokud se podíváme do historie, najdeme zde
mnoho jmen ať již hráčů nebo činovníků, kteří
se zasloužili o dnešní dobré jméno ďáblického
sportu a hlavně fotbalu. Samozřejmě si každý
jako prvního vybaví člověka, který více jak polovinu svého života spojil nejen s ďáblickým fotbalem, ale i s hřištěm:
• Pan Jiří Kučera, správce
našeho fotbalového areálu,
který zde i po celou dobu bydlel.
Spolu s ním nesmíme zapomenout na jeho ženu paní Helenu
Kučerovou, která se po celou
dobu poctivě starala o dresy a asi už nikdo
nespočítá, kolik tisícovek dresů za svůj život
vyprala. Jejich vzpomínání vyšlo v květnovém
Ďáblickém zpravodaji.

• V roce 1972 přichází do
Ďáblic pracovník tehdy MPSP
(tzv. Spoje) pan Josef Karásek
a za několik let se stává funkcionářem fotbalu. Prošel řadou
funkcí, zasloužil se o rozvoj mládežnických týmů po roce 1989 a za svou činnost mu byla Pražským fotbalovým svazem
udělena medaile Václava Jíry.
• Krátce po sametové revoluci
přišel do ďáblického fotbalu
Richard Lapka, který jej uvedl
do trochu jiné dimenze a pod
jeho vedením jsme poprvé v historii hráli nejvyšší pražskou soutěž – Pražský přebor.
• Hvězdička zasvítila, ale bohužel zhasla – Martin Horváth
přišel do Ďáblic jako hráč a po
několika měsících začal trénovat
– došlo to až k založení IFS –
Individuální fotbalové školy,
která se velice dobře rozjela. Bohužel ale nepozornost jednoho řidiče ukončila Martinův život
v zatáčce u Olbramovic 21. června 2016.
Ze současných osobností našeho fotbalu
zmiňujeme:
• Fotbalista, který zasvětil téměř
celý život ďáblickým barvám, je
Jirka Černý, který si své první
fotbalové zápasy odehrál ještě
na ďáblické škváře, se nakonec
stal hlavním trenérem klubu
a v současné době vede tým „A“ mužů, který je
v horní části tabulky.
• V současné době je fotbalovým tátou
Michal Mošnička – opravdový nezmar, který
bojuje za fotbal doslova na všech frontách, bohužel dost často na úkor svých vlastních zájmů. Za
jeho téměř desetiletou kariéru na postu předsedy
ďáblického sportu se fotbalový areál změnil
k nepoznání a věříme, že i všechny plány se nám
podaří dotáhnout do zdárného konce.
• Samozřejmě bychom mohli jmenovat další
významné funkcionáře – pana Svobodu
(pro pamětníky – pana Svobodu, co bydlel
u pumpy), Zdeňka Lichnovského, Zdeňka
Šedivého st., Josefa Sládka, Evu Hadravovou,
Ladislava Nováka, Jardu Šmída a mnohé další.
Ze současných pracovníků pak Jardu Vodáka,
Ladislava Červinku, Pavla Mihálika, Lenku
Mihálikovou, Martina Vlčka...

100 let SK Ďáblice

V té době se zde objevují i týmy žáků a dorostu.
Fotbalový klub se rozrůstá, získává si respekt
i u sousedních velkých soupeřů. A v této době
vlastně začíná „zlatá éra“ ďáblického fotbalu.
Mužstvo se svým úsilím a s vlastními odchovanci umísťuje v Mistrovství SFŽ (středočeská
fotbalová župa) na prvním místě v I.B třídě
a postupuje do I.A třídy. Píše se rok 1940.
Tímto postupem se Ďáblice stávají pátým nejlepším týmem v seznamu nejlepších amatérských oddílů. Vedení oddílu bylo v dobrých
rukou. Osvědčení pracovníci v čele s předsedou
Šimáčkem, přítelem F. Starým, V. Kubíčkem,
pokladníkem Pazourem, sektorářem Rudlou
Starým a ostatními – Srbou, Skalickým, Novákem, Paurem, Římalem, Měchurou, Sládkem,
Kuličem a neúnavným správcem Literou.
Až do konce 2. světové války jsme se jako oddíl
drželi dobře, ale v nové osvobozené Československé republice jsme neudrželi ani I.B třídu.
Po válce nadšení ďáblických fotbalistů polevilo,
řada hráčů i činovníků odchází do pohraničí,
výkonnost klesá. Také četné reorganizace soutěží mnoho funkcionářů odradilo od další práce.
Fotbalový život ale jde dál a v padesátých
letech dostává klub název „Dynamo Ďáblice“,
pod tímto názvem opět vybojujeme v roce
1958–59 postup do l.A třídy.
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• V této kapitole nesmíme zapomínat ani na
významné hráče. Některé stále potkáváme mezi
námi a ani si neuvědomíme, kolik svých sil pro
ďáblický fotbal vynaložili – pan Jiljí Kubec,
Milan Houdek, Jiří Hrdlička, Jaroslav Brejcha,
Jaroslav Krbec, Jan Lomoz, Josef Pína Valeš
a samozřejmě všechny generace Jirků Kučerů.
Jedinou dívkou, která vynikala ve fotbalovém
umění, byla „Mirča“ – Mirka Kloudová, která
už bohužel není mezi námi.

100 let SK Ďáblice

4. Sport v Ďáblicích byl nejen fotbal
V roce 1919 byl založen oddíl SK Ďáblice – fotbalový oddíl. Postupem času měnil jak náplň
svojí činnosti, tak i název. Po celou dobu je
hlavní náplní fotbal, postupně se k němu přidaly i další sporty – základní a rekreační tělesná
výchova (pod známou zkratkou ZRTV), stolní
tenis (ten se hrával v Sokolovně nad pódiem),
jezdectví – jízdárna byla dlouhá léta na Štamberku ve statku, který původně patřil Čemusovým (proto se mu říkalo „Čemusovna“),
a později ve statku vedle hasičárny.
Název oddílu se nejprve změnil na Dynamo
Ďáblice, postupně – podle tehdy patronátního
podniku na Dynamo Agrostav Ďáblice. Podle
legislativy byl název doplněn o slova Tělovýchovná jednota. Fotbalový oddíl postupně hrál
své soutěže pod názvy svého hlavního sponzora
– FC Vela Ďáblice, FC Ďáblice, FC ASA Ďáblice
aby se nakonec vše vrátilo k původnímu názvu
SK Ďáblice.

Díky fotbalového grantu vzniklo v Ďáblicích
i menší hřiště v areálu u Vlny. Toto hřiště je
určeno hlavně k rekreačnímu sportu a je využíváno širokou ďáblickou veřejností a pro organizovanou fotbalovou soutěž není atestováno.
Co je ale hřiště bez tribuny – takže postupem
času u hřiště vyrostla sice menší – ale zato
hezká krytá tribuna pro třicítku diváků. Protože
se na umělce hraje hlavně v zimě, je krytá tribuna příjemným místem pro diváky.
Nezapomínáme ani na naše nejmenší –
u vchodu jsme za ﬁnanční pomoci Městské
části Praha-Ďáblice vybudovali menší dětské
hřiště, na kterém krom správného pískoviště
nechybí klouzačka a houpačky. O tom, že to
byla správná investice, svědčí skutečnost, že
hřiště je každý den zaplněno dětmi.

Budujeme, budujeme
Pokud se podíváme trochu pozorněji na fotky,
vidíme pana Kučeru před dřevěnými kabinami, které
jsou od sedmdesátých let v Ďáblicích minulostí.
V té době nahradily čtyři dřevěné kabiny, kterými
doslova hýbaly myši, zděné kabiny pro čtyři týmy
a rozhodčího. K těmto kabinám potom přibyly další,
určené hlavně pro mládež – kabiny moderního typu,
kdy má každá svůj sklad pro výstroj a své sociální
zařízení.

Pokud budujeme, nesmíme zapomínat ani na
zhodnocování areálu, takže za poslední roky
dostala hlavní budova na hřišti nový, zateplený
plášť a novou střechu, takže už nám do kabin
nezatéká.

krajské i okresní soutěže dohromady. V ostatních oblastech najdeme vždy krajskou i okresní
řídící složku. PFS je zároveň největším regionálním fotbalovým svazem v ČR.
Kromě zabezpečení komplexního rozvoje fotbalu v Praze po materiální, personální i ﬁnanční
stránce a organizace a řízení pražských soutěží
je hlavním posláním PFS zprostředkování sportovní náplně pro děti a mládež (2/3 členské
základny je mladších 18 let) a jejím prostřednictvím výchova k aktivnímu životnímu stylu,
týmové spolupráci a smyslu pro fair play.
Fotbalová asociace České republiky je členský
svaz organizací FIFA a UEFA a orgán, který
organizuje fotbal v Česku. Je dalším z pokračovatelů Českého svazu fotbalového, založeného
v roce 1901. Do června 2011 se označoval
názvem Českomoravský fotbalový svaz
Organizuje nižší fotbalové soutěže (nejvyšší
profesionální soutěže od roku 2016 spravuje
Ligová fotbalová asociace), do jeho kompetence
spadá i česká fotbalová reprezentace nebo futsal. V asociaci je zaregistrováno 3 500 klubů
a přes 330 000 hráčů.
Český svaz footballový (ČSF) byl založen
19. října 1901. První podnět k jeho založení
dalo představenstvo klubu S.K. Slavia v roce
1900. Jeho prvním předsedou byl zvolen
dr. Freja z klubu ČAFC. V roce 1906 byl svaz přijat do mezinárodní fotbalové federace FIFA, ale
po protestech Rakouského svazu pouze coby
provizorní člen. V roce 1918 se ČSF stal řídícím
orgánem v Československu a v roce 1921 změnil svůj název na Československý svaz fotbalový
(ČSSF), který se stal v roce 1922 zakládajícím
členem a součástí Československé fotbalové
asociace, původním názvem „Československá
asociace fotbalová“ (dále ČSAF), sdružující
kromě něj i fotbalové svazy národnostních menšin (maďarský, židovský, německý a polský).
V roce 1923 byla ČSAF přijata deﬁnitivně
za člena FIFA na kongresu v Ženevě. V době
německé okupace působil v protektorátu ČSF,

V poslední době na hřišti přibyla umělka –
tak se říká hřišti s umělým povrchem, která se
budovala několik let díky průtahům s výkupem
pozemku. Nakonec máme hřiště o rozměrech
94 x 51 metrů, které svými parametry odpovídá
požadavkům na hru ve všech kategoriích, které
organizuje Pražský fotbalový svaz.

Úřad je úřad, i my máme
po sportovní stránce své nadřízené
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Pro informaci – hřiště s travnatým povrchem
má rozměry100 x 65 metrů. Branky mají standartní rozměr dle předpisů – 244 x 732 cm.
Hrací plochy schvaluje každých pět let sportovně-technická komise Pražského fotbalového
svazu, hřiště s umělým povrchem navíc podléhá
i pravidelné atestaci přímo od FAČR.

Fotbalový oddíl SK Ďáblice je podle platné
legislativy spolek. Náplní naší činnosti je logicky
sportovní činnost. Metodicky a organizačně
jsme řízeni Pražským fotbalovým svazem –
vznik Pražského fotbalového svazu (PFS) se
datuje do sedmdesátých let minulého století
a navazuje na dřívější existenci vlivné Středočeské župy fotbalové, založené již roku 1918.
PFS, který řídí fotbalové soutěže v metropoli
naší republiky ve všech věkových kategoriích od
mužů až po přípravky, je organizační složkou
Fotbalové asociace ČR s vlastní právní subjektivitou a se zvláštním statutem. Na rozdíl od
jiných oblastí je totiž jedinou složkou, která řídí

po osvobození v roce 1945 vytvořil nejprve jednotné ústředí se Slovenským futbalovým zväzem, v krátké době však byla obnovena opět
ČSAF. V době po komunistickém převratu (od
roku 1957) měl Československý fotbalový svaz
(ČSFS) statut součásti Československého svazu
tělesné výchovy a sportu a jeho existence byla
spíše formální. Národní fotbalový svaz se jako
samosprávná organizace obnovil po listopadu
1989, tehdy ještě v rámci ČSFS, ale brzy změnil
název na „Českomoravský“, aby se po rozdělení Československa v roce 1993 ujal svrchovaného vedení v Česku. Od roku 2011 užívá
název Fotbalová asociace České republiky
(FAČR).
Dalším orgánem, který řídí sportovní činnost

již v odstavci osobnosti. Jedná se o turnaj přípravek, na který jsou přednostně zvány týmy
z klubů, ve kterých Martin jako aktivní fotbalista působil – Marilla Votice, Příbram, Bohemians. Turnaj se v letošním roce uskutečnil po
čtvrté a naši hráči si jako každoročně vybojovali
jedno z předních míst.

Nejen sportem živ je člověk
Pamětníci pamatují, kolik bylo v naší sokolovně
plesů během zimní sezóny. Krom fotbalistů to
byly i plesy hasičů, myslivců, zahrádkářů, obce
... No a dnes nic. Proto jsme před několika lety
tuto tradici oživili a v roce 2019 jsme odtančili
desátý ročník. Začínali jsme v aule místní školy,
poslední roky jsme se vrátili do sokolovny u restaurace Na růžku. To, že je o plesy zájem, vypovídá každoroční vyprodání vstupenek do
posledního místa.
Na hřišti máme malou kantýnu, která se v létě
stává i místem příjemného posezení venku,
toho využívá přes den hodně maminek – právě
díky blízkému dětskému hřišti, večer pak posezení pod širým nebem využije mnoho sousedů,
kteří si chtějí v klidu popovídat. Samozřejmě je
to místo, kde si posedí i hráči a funkcionáři
klubu.
Kdo si zavzpomíná – určitě se mu vybaví krásný
poutač na „Bufet u Karbanátka“, který měl léta
pod palcem, ke spokojenosti hráčů, pan Zdeněk
Klouda.

Sportovní akce
Na hřišti se pravidelně konaly fotbalové turnaje,
známý byl turnaj žáků o pohár starosty Ďáblic
(původně předsedy národního výboru) – tyto
turnaje byly ukončeny po revoluci v době, kdy
zanikaly týmy mládeže. V současné době pořádáme každoročně Memoriál Martina Horvátha
– na počest našeho člena, o kterém jsme psali

Jak jsme na tom dnes
s členskou základnou
Kdo má zájem pomáhat v Ďáblicích se sportem,
ať už jako aktivní hráč nebo jako funkcionář,
trenér, vedoucí týmu, stává se členem SK Ďáblice a zároveň členem ČUS (České unie sportu).
Ten, kdo se aktivně podílí na fotbalových zápasech (hráč, trenér, vedoucí týmu, pořadatel,
administrátor apod.), musí být členem FAČR,
má svoji elektronickou registraci a své identiﬁkační číslo, pod kterým je veden ve všech fotbalových dokladech. Členství ve FAČR je
podmíněno členským příspěvkem.
Počet členů fotbalového oddílu k 1. 4. 2019,
kteří jsou registrováni v ČUS
369
Počet členů, registrovaných ve FAČR
296
Z toho
hráčů do 18 let
187
hráčů nad 18 let
73
Agenda je většinou vedena elektronicky, zápisy
z fotbalových zápasů se již provádí pouze
el. cestou, poslední papírový zápis náš klub měl
při utkání Ďáblice – Slavoj Vyšehrad dne
13. 6. 2015 – tenkrát jsme vyhráli 5:2.
Součástí sportovního klubu SK Ďáblice je i tenisový oddíl, který má v současné době přesně
30 členů.

A jak proběhnou
samotné oslavy 100 let:
V sobotu odpoledne bude oslava Dne dětí –
od 14 hodin bude na hřišti připraven úplně
nový, sportovně-zábavný neokoukaný
program:
• exhibiční zápas fotbalové školičky červení
proti modrým
• pirátské soutěže pro děti i dospělé
• malování na ruce a obličej
• modelace zvířátek z balónků
• výtvarná dílna
• pirátská diskotéka pro děti
• pěna od hasičů
Kolem 17. hodiny si zavzpomínáme na uplynulá léta a všichni pamětníci si udělají
společné foto.
V 19.19 hodin pak skupina Horváth Band
zahájí společenský večer na trávníku, který
v půl desáté přeruší ohňostroj.
V neděli v 17.20 hodin pak skupina Lajna
zahájí koncertní odpoledne a v 19 hodin je
na pódiu vystřídá skupina Kryštof a člen
SK Ďáblice Richard Krajčo. Tento koncert je
plánován na cca 1,5 hodiny, takže sousedé
nebudou v noci rušeni ve svém spravedlivém
spánku.

Aleš Sládek

100 let SK Ďáblice

v České republice, je Pražská tělovýchovná unie
– dobrovolné sdružení tělovýchovných jednot,
sportovních klubů a sportovních svazů se sídlem na území hlavního města Prahy. Je zároveň
ve smyslu stanov České unie sportu držitelem
licence pro činnost regionálního sdružení České
unie sportu v Praze a rovněž podle týchž stanov
vykonává činnost krajského pracoviště svazů.
Pražská tělovýchovná unie je především odborným pracovištěm zajišťujícím metodickou
pomoc pro sdružené subjekty v oblasti práva,
legislativy, ekonomiky, účetnictví, daní, dotací,
mezd a personalistiky. Za tímto účelem zřizuje
nezbytný profesionální aparát. S pomocí svých
orgánů hájí zájmy sdružených subjektů vůči
partnerům zabývajících se sportem na regionální i celostátní úrovni.

Děkujeme všem, kteří nám zapůjčili fotograﬁe
či dokumenty vážící se k historii.
Dále prosíme všechny, kteří mají kontakt
na bývalé hráče, trenéry, fanoušky,
aby jim případně předali informaci,
že se na ně těšíme v sobotu 22. 6. 2019
v 17 hodin, kdy bychom se chtěli všichni
vyfotografovat. Prosíme o předání této
informace, pozvánky. Děkujeme moc!

Derby s Březiněvsí bez vítěze
Derby Ďáblice x Březiněves skončilo bez vítěze
2:2. První poločas byl lepší náš tým, druhý poločas zase soupeř.
Děkujeme všem fanouškům, kteří se vydali
v sobotu ráno do Březiněvsi na pochod i těm,
kteří dorazili na hřiště soupeře a vytvořili
hezkou atmosféru.
Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice
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Zataženo, občas trakaře
Zatímco venkovní teploty pomalu stoupají s příslibem blížícího se léta, atmosféra v zastupitelstvu dosahuje spíše arktických hodnot.
Na posledním veřejném zastupitelstvu padly
hlavy opozičních zastupitelů, kteří byli z nejasných důvodů odvoláni z ﬁnančního výboru.
Všichni z patnáctičlenného zastupitelstva získali mandát na základě přání a projevené
důvěry ďáblických občanů a stav, kdy opozice
byla zcela odstavena z možnosti podílet se
na řízení obce, by mohl zasít „blbou náladu“
i mezi nás, obyčejné smrtelníky.
Umírněnost by slušela všem zúčastněným.
Zastupiteli jsou jen na omezenou dobu, sousedy možná navždy.
Jana Ouředníčková

Názory a polemiky

Vyjádření zastupitele
Chtěl bych se vyjádřit k tomu, co se odehrálo
na 4. zasedání Zastupitelstva dne 24. 4. 2019,
kde došlo k odvolání všech zástupců opozice
z ﬁnančního výboru ZMČ.
Jako důvod bylo uvedeno, že opozice neplní svojí
funkci, když se nehodlá ucházet o post předsedy
kontrolního výboru ZMČ.
Naprosto nesouhlasím s tvrzením, že opozice
neplní svojí funkci. Zástupci opozice se řádně podíleli na činnosti výborů ZMČ a navrhli vítězné straně
i seznam svých kandidátů do odborných komisí.
To, že se zástupci opozice odmítli ucházet
o funkci předsedy kontrolního výboru, je jiná věc.
Vítězná strana hned na 1. zasedání Zastupitelstva znemožnila opozici dosadit si do kontrolního
výboru své kandidáty, resp. akceptovala pouze
některé. Tato situace byla umocněna tím, že po
volbách začalo docházet k upravování příspěvků
opozičních zastupitelů v Ďáblickém zpravodaji,
případně k jejich neotištění. Doposud také
vítězná strana neobnovila některé důležité
odborné komise a výbory. Přestože Volba 2010
již začátkem listopadu 2018 zaslala STANu své
kandidáty do těchto orgánů, neobdržela dosud

Významné stavební
projekty v Ďáblicích
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V Ďáblicích je připravováno několik větších
stavebních projektů, které rozsahem budou
spoluvytvářet charakter Ďáblic.
Pravděpodobně nejdiskutovanějším projektem je
výstavba multifunkční sportovní haly za fotbalovým hřištěm při ulici Hořínecká. Hala je plánována z lehké ocelové konstrukce s pláštěm ze
zateplených sendvičových panelů. Dle projektu
z listopadu 2017 bude zastavěná plocha
2002,5 m2, Výška v hřebeni 9,44 m. Podrobnější
informace o hale jsou na webových stránkách
SK Ďáblice.
Dalším z projektů městské části je bytový dům
Akcíz II, za budovou Akcízu při křižovatce ulic
Ďáblická a Hřenská. Dle informací z března 2018
jde o dvoupodlažní budovu s 501,9 m2 zastavené
plochy a šestnácti různě velkými byty. Podle
vedení MČ se podoba záměru ještě bude měnit.
Na webových stránkách MČ je k nalezení
zevrubná studie, aktuální k listopadu 2018.
Společnost M Ďáblická s.r.o. provede výstavbu

Musím se ohradit proti nezodpovědnému
využívání prostoru Zpravodaje. Případy takového
jednání jsou k mé lítosti stále častější a kontroverznější. Jako příklad uvádím následující tvrzení
v příspěvku paní Ouředníčkové.
1) Cituji: “... padly hlavy opozičních zastupitelů,
kteří byli z nejasných důvodů odvoláni
z ﬁnančního výboru.” – To považuji za falešné
tvrzení, protože problematiku obsazení ﬁnančního
a kontrolního výboru všichni zastupitelé dlouze
projednávali a své názory dlouhodobě a veřejně
prezentovali. A to od 1. zastupitelstva 5. 11. 2018
až po poslední veřejné zasedání 24. 4. 2019. Ke
shodě obou diskutujících stran skutečně nedošlo,
ale důvody postojů a konání obou stran
jsou zcela jasné, mnohokrát byly opakované a veřejně prezentované.

2) Cituji: “ ... opozice byla zcela odstavena
z možnosti podílet se na řízení obce” – Tato
informace také není pravdivá. Jednak má každý
zastupitel řadu pravomocí danou zákonem. Jednak nikdo nikoho neomezuje v jeho aktivitě kontrolovat práci starosty, jeho zástupce i celé rady
a úřadu. Aktivně může navrhovat různá opatření,
projekty, témata pro jednání zastupitelstva,
změny ve správě majetku, ﬁnancí, pomáhat
spoluobčanům, dobrovolníkům, organizátorům
atp. A navíc – spor zastupitelů se vedl o opak!
Žádali jsme, aby někdo z tzv. opozice se angažoval více než doposud a přijal funkci předsedy
kontrolního výboru, který díky taktizování nebyl
doposud schopen plnit minimálně své zákonem
stanovené úkoly.
Miloš Růžička, starosta

vůbec žádnou odpověď ani informaci, jaké výbory
a odborné komise budou ustanoveny.
Nedovedu si představit, jak by mohl opoziční
zastupitel seriózně vykonávat funkci předsedy
kontrolního výboru, ve kterém nemá potřebnou
podporu. A navíc za situace, kde není patrná
ochota vítězné strany s opozicí komunikovat.
Marek Pěkný, zastupitel

Stejně nepravdivý byl i důvod 3 minutového
monologu pana starosty Růžičky na 4.VZ ZMČ
(viz audiozáznam XVII).
Zda jde o náhodu, nebo cílenou snahu vedení
MČ o diskreditaci opozice, je na čitateli.
Radimír Rexa, zastupitel MČ

Nepravdivé tvrzení snižuje
důvěryhodnost jeho autora
Komentář vedení MČ k článku „Z pera zastupitele“ v ĎZ 5/2019 s.12, pod který se podepsal
pan místostarosta Hrdlička, uvedl nepravdivé
tvrzení: „Ani jednou během té doby pan zastupitel Rexa nepředložil žádné konkrétní důvody
nebo podmínky, které by jemu či jeho kolegům
tuto pozici (předsedy kontrolního výboru) zatraktivnily.“
Důvody a podmínky obdržel pan starosta před
3. VZ ZMČ, které se konalo 13.2.2019, zazněly
v diskuzi na tomto zastupitelstvu k bodu
„11. Výbory“ (viz audiozáznam 15) a stručněji
ke stejnojmennému bodu i na 4.VZ ZMČ.
řadových domů „Pod Hvězdárnou“ na prostranství, vymezeném ulicemi Květnová, Kučerové, K Náměstí a Hřenská. Půjde o 24 dvoupodlažních řadových domů s celkovou zastavěnou plochou 5 099,6 m2. Investor se zavazuje
poskytnout MČ ﬁnanční podíl na nákladech spojených s realizací veřejné dopravní a technické
infrastruktury, a jiné veřejné infrastruktury vyvolané Záměrem Investora ve výši 6 265 900 Kč.
MČ se zavazuje vyjádřit se kladně ke všem řízením, bude-li Záměr Investora realizován při
respektování smluvních podmínek. Se zástupci
investora se sešel i Spolek pro Ďáblice a zápis
z jednání si můžete přečíst na jejich webových
stránkách.
Dva velké stavební záměry jsou ve Statkové ulici.
První z nich je Bydlení Ďáblice s 37 dvoupodlažními řadovými domy o celkové zastavěné
ploše 3 384 m2. Dle schválené Smlouvy se Investor zavazuje poskytnout MČ za umožnění realizace Záměru, za omezení s tím spojená a za
převzetí dotčené části dopravně-technické infrastruktury do vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené
správy MČ a následné správě kompenzaci ve výši

Prosím laskavé čtenáře,
aby si, budou-li chtít, sami po poslechu
„důkazů“ pana zastupitele Rexy, tj. „audiozáznamu 15“ ze 3. zasedání Zastupitelstva MČ
vytvořili názor o pravdě či nepravdě, jasných
či nejasných důvodech...
Bez vytrhávání z kontextu, krácení, „vystřihování“ apod. Záznam obsahuje mj. jednak
vystoupení pana zastupitele Rexy, ve kterém
sděluje, proč se nechce práce ve vedení kontrolního výboru účastnit, jednak reakci pana
starosty Růžičky.
Další „audiozáznam XVII“ ze 4. ZMČ s touto
kauzou vůbec nesouvisí, ale i v jiném záznamu
si můžete poslechnout a udělat si o všem
vlastní obrázek, zabývali jsme se touto situací
dlouho a vše je zaznamenáno.
Jan Hrdlička
1 950 000 Kč. Prezentace záměru je k nalezení
na webových stránkách MČ.
Druhý záměr ve Statkové ulici má být realizován
v areálu bývalého Vegacomu. Jde o Obytný
soubor Areál Ďáblice se 134 dvoupodlažními
řadovými domy a čtyřmi třípodlažními bytovými
domy. Dle schválené Smlouvy je navrhovaná
zástavba charakteru moderního zahradního
města a je tvořena převážně různě velkými řadovými rodinnými domy, doplněnými o menší
bytové jednotky ve čtyřech bytových domech.
Investor se zavazuje poskytnout MČ 9 486 800
Kč jakožto ﬁnanční podíl na nákladech spojených
s realizací veřejné dopravní a technické infrastruktury, a jiné veřejné infrastruktury vyvolané
Záměrem Investora.
Dle studie jednoho z investorů dojde v budoucnu
ve Statkové ulici k navýšení dopravy o 58–71 %.
Proto by ﬁnance poskytnuté investory měly být
podle mého názoru především využity k hledání
nejoptimálnějšího dopravního řešení severozápadní části Ďáblic.
Martin Tumpach, zastupitel

Mladší žáci TTC Praha vyhráli přebor družstev 3. třídy
Mladší žáci TTC Praha, kteří trénují v Centru stolního tenisu Ďáblice
(v sokolovně), vyhráli přebory družstev 3. třídy. V konkurenci pěti týmů ani
jednou nezaváhali a vyhráli bez porážky. „Pozitivem je to, že dva z hráčů
jsou ročník 2009, takže mají v této kategorii ještě příští dvě sezóny,“
říká trenér Miloslav Fuček.
Lídrem týmu byl Lukáš Martinek, který ani jednou neprohrál.
Post druhého hráče týmu s přehledem
zvládl Martin Bradáček (2006) a důležité body dělal jako třetí hráč týmu
i Tomáš Šubert (2009).
Tím navázali na úspěch před třemi roky, kdy tým téže kategorie vyhrál
4. třídu.

www.skdablice.eu

Pozvání

Oddíl dětí a mládeže: přípravka čtvrtek 15–16, ostatní pondělí
15.30–17, středa a čtvrtek 16–17.30 hodin.
19. 6. 18.00 Letní Davis Cup 2 (turnaj družstev ve stolním tenisu
pro veřejnost)
26. 6. 18.00 Letní turnaj čtyřher 2 (turnaj ve stolním tenisu pro
veřejnost)
19. – 23. 8., 26. – 30. 8. Příměstský tábor zaměřený na stolní
tenis (od pondělí do pátku vždy od 9.45 do 17.00 hodin). Tréninkové
soustředění – bez programu mezi tréninky za 1 500 Kč za turnus.
Více na: www.centrumdablice.cz
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Program
událostí
úterý
ú

11. ččervna od 19:30 hodin

Semafor má stále zelenou Sál Obecního domu Ďáblice
Máte jedinečnou možnost navštívit výjimečný hudební večer utkaný ze semaforských melodií
a provoněný nezaměnitelnou poetikou tohoto divadla. Předprodej vstupenek v KC Vlna.

čtvrtek 20. č
června od 20 hodin

Music Wave – Tereza Krippnerová a The Masters

pátek

Hurá na prázdniny! - Piškotéka pro děti
Disco párty pro dospělé Vstupné 50 Kč.

28. června od 17 hodin
od 19 hodin

KC Vlna.
Opět po roce vám přinášíme excelentní kapelu české jazzové špičky! Užijte si to!
Vstupenky v předprodeji od 20. května ve Vlně!
Vstupné 50 Kč.

neděle

1. září

od 14 hodin

Pupík - Ďáblický rodinný festival Komunitní zahrada u KC Vlna.
Zahradní festival pro celou rodinu plný hudby, divadla, pohybu a pohody.

sobota

21. září

od 14 hodin

Zažít město jinak! - Sametové Ďáblice

OD 10. ZÁŘÍ 2019

PILATES

KAŽDÉ PONDĚLÍ

Speciální program balančního, silového a strečingového charakteru pro všechny věkové
kategorie, zaměřeného na formování postavy
a odstraňování špatných hybných stereotypů
držení těla bez používání míčků a dalších
pomůcek.

OD

19 HODIN

Cena za pololetní předplatné od 10. 9. do 17. 12. 2019 je 2.250 Kč.

OD 12. ZÁŘÍ 2019

STRETCH & YOGA

KAŽDÝ ČTVRTEK

Hlavním úkolem strečingu je protáhnout
zkrácené svaly a jeho spojením s jógou dosáhneme ideálního působení na svalovou soustavu i kardiovaskulární, endokrinní i centrální
nervový systém.

OD

20 HODIN

Cena za pololetní předplatné od 12. 9. do 19. 12. 2019 je 2.250 Kč.

OD 15. ZÁŘÍ 2019

NEDĚLNÍ PILATES

KAŽDOU NEDĚLI

Metoda Pilates vás naučí nejen správně dýchat,
dokonale pracovat se svým tělem, ale i harmonizovat práci svalů a kloubů.

OD

19 HODIN

Cena za pololetní předplatné od 15. 9. do 15. 12. 2019 je 1.950 Kč
(není započítána neděle 27. 10.).

Předběžné přihlášky: http://vlna.dablice.cz.
Každý kurz bude otevřen pouze při minimálním počtu 7 závazných předplatitelů.
Kurzovné se vrací pouze v případě zrušení lekce ze strany pořadatele či lektora.

Ďáblický kalendář
11. června od 19.30 hodin – Semafor má stále zelenou
(hudební večer se členy divadla Semafor) – sál Obecního domu
15. května – 14. června – Barvy v dětských dlaních
(výstava obrazů mladých výtvarníků) – KC Vlna
17. června od 16 hodin – Setkání s jubilanty
(nutná registrace předem) – KC Vlna
17. června od 17 hodin – Diagnostika tělesné skladby (nutná
registrace předem) – KC Vlna
19. června od 18 hodin – 5. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ
– sál Obecního domu Ďáblice
20. června od 20 hodin – Music wave – Tereza Krippnerová
a The Masters (jazz) – KC Vlna

Pozvání

22.–23. června – oslavy 100 let fotbalu v Ďáblicích – podrobný
program na straně ... a www.skdablice.eu
25. června od 17 hodin – Rukodělná dílna (hra s vlastnoručně
ušitým sáčkem) – OD Ke Kinu
28. června od 17 hodin – Hurá na prázdniny! (Piškotéka pro děti) –
KC Vlna
28. června od 19 hodin – Hurá na prázdniny! (DISCO pro dospělé)
– KC Vlna

1. září od 14 hodin – Pupík (Ďáblický rodinný festival) –
komunitní zahrada u KC Vlna
21. září od 14 hodin – Zažít město jinak: Sametové Ďáblice
– prostranství před Obecním domem Ďáblice a KC Vlna
Český svaz chovatelů ZO Praha 8 – Ďáblice bude v areálu U Parkánu
u Agro Kmínek pořádat ve dnech 6. září (14–18 hod.) a 7. září (8–17
hod.) tradiční výstavu králíků, holubů a drůbeže. ZO Ďáblice v letošním
roce slaví 90 let od svého založení. Všichni jste srdečně zváni.

Ordinační hodiny lékařek v době prázdnin
DOVOLENÁ v ordinaci lékařky pro děti a dorost
MUDr. Romany Benešové
1. – 19. července 2019 zástup: MUDr. Gabriela Štádlerová, Spořická
300/58, Praha 8, tel. 233 544 420 (1. – 12. 7. je k dispozici rovněž
MUDr. Hejhalová)
22. – 26. července 2019 zástup: MUDr. Jana Hejhalová, Tišická 396/1,
Praha 8, tel. 233 556 671 (k dispozici je rovněž MUDr. Štádlerová)
Ordinační hodiny MUDr. Benešové od 29. července do 30. srpna 2019
pro nemocné: pondělí–pátek od 8 do 11 hodin, pro pozvané zdravé:
pondělí–pátek od 11 do 14 hodin.
K vyšetření dětí se vždy objednávejte dopředu, zkrátíte tím dobu
čekání v ordinaci.
Zastupující lékař ošetří děti s akutním zhoršením zdravotního
stavu. Nemá oprávnění vydávat jakékoliv posudky, zprávy apod.
Informace pro těhotné ženy a matky novorozenců: Narození nového
miminka nám prosím zavolejte z porodnice na tel. 774 820 600, abychom se mohli s vámi domluvit na první prohlídce dítěte. Nezvedneme-li
telefon, prosím pošlete SMS zprávu. V případě, že máme dovolenou
a telefon vám nezvedneme a neodpovíme na SMS zprávu do 24 hod.,
domluvte se na 1. vyšetření dítěte se zastupujícím lékařem, který je uveden výše. Po dovolené si vás hned do péče převezmeme.
DOVOLENÁ v ordinaci praktické lékařky pro dospělé
MUDr. Kateřiny Auzké od 26. července do 2. srpna + 2. – 6. září 2019.
Zástup: MUDr. Hana Culková, Oderská 333, Praha 9, tel.: 283 931 499.
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Hvězdárna Ďáblice
Pod hvězdárnou 768, Praha 8, tel.: 283 910 644
e–mail: hvězdárna. dablice@centrum.cz

Program na červen a červenec
Otevírací doba
Červen: pondělí 13.30–16, 18–21, úterý 13.30–16, středa 13.30–16,
22–23, čtvrtek 13.30–16, 22–23, sobota 14–23, neděle 14–18.
Červenec: pondělí–středa 10–12, 13.30–17, čtvrtek a sobota 10–12,
13.30–18, 22–23, neděle 10–12, 13.30–18. Úterý 16.7. 21.30–01.00
(17. 7.) částečné zatmění Měsíce.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
17. 6. Ing. Václav Přibáň: Letní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
POŘADY (ﬁlmové večery) s pozorováním oblohy – červen:
v pondělí 3., 10. a 24. od 18.30 hodin – Slunce a stíny.
POŘADY pro veřejnost – začátek v 10.15 hodin – červenec:
pondělí (1., 8., 15., 22., 29.) Odkud svítí Sluníčko (pohádka)
úterý (2., 9., 16., 23., 30.) APOLLO 10, APOLLO 11
středa (3., 10., 17., 24., 31.) APOLLO 10, APOLLO 11
čtvrtek (4., 11., 18., 25.) Měsíc u krejčího (pohádka)
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Červen: pondělí–čtvrtek 13.30–16, středa–čtvrtek 22–23, sobota
14–23, neděle 14–18 hodin za jasného počasí! Přístupné bez objednání.
Červenec: pondělí–středa 10–12, 13.30–17, čtvrtek a sobota 10–12,
13.30–18, 22–23, neděle 10–12, 13.30–18 hodin. Úterý 16.7. 21.30–
01.00 (17. 7.) částečné zatmění Měsíce.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce).
Noční obloha: Měsíc – od 6. do 18. 6., nejlépe okolo 10. 6. (první čtvrt),
od 7. do 17. 7., nejlépe okolo 9. 7. (první čtvrt). Jupiter – ve druhé polovině června (10. 6. opozice se Sluncem), celý červenec. Saturn – od 10. 7.
(9. 7. opozice se Sluncem). Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po oba
měsíce. Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů po oba měsíce.
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém
počasí (zataženo) je možné si prohlédnout přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace
(pohledy, mapy, knížky aj.).
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY – červen:
Vždy ve středu 16–17 mohou hvězdárnu navštívit předem objednané
skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování Slunce nebo promítání ﬁlmů (záleží na počasí).
ŠKOLNÍ POŘADY – červen:
V pondělí–pátek v 9 a 10.30 hodin pro předem objednané školní
výpravy. Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace
a objednávky na č. 283910644.
POHÁDKY (od 3 let)
Každou červnovou sobotu v 15 hodin – O spanilé Jitřence
a tajuplné Večernici.
VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let)
40 Kč, ﬁlmové pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři
(od 65 let) 50 Kč.

Montáže stínící techniky Praha a okolí
Volná pracovní doba, odměna dle počtu zakázek. Rozsah práce dohodou.
Výdělek záleží na zájmu na množství namontovaných zakázek. Jedná se
o jednoduché montáže, ke kterým je potřeba pouze základní nářadí.
Zapracujeme. Práci nabízíme celoročně. Se všemi zájemci pohovoříme.
Zašlete kontakt nebo životopis na gato@gato.cz, případně volejte
777 038 000. Vhodné i jako přivýdělek.

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

Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8-Ďáblice

Žádost o poskytnutí kompenzačního příspěvku
MČ Praha-Ďáblice za provoz skládky
Údaje o dítěti
příjmení: ............................................................................................. jméno: ..................................................................
adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................
rodné číslo: ....................................................................................................
Údaje o žadateli – zákonném zástupci
příjmení: ............................................................................................ jméno: ..................................................................
adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................
číslo osobního dokladu (OP): ............................................................. telefon: ...............................................................
Bankovní spojení
číslo účtu: .......................................................................................... kód banky: ...........................................................
V Praze dne: ...................................................................................... podpis žadatele: ...................................................

Poučení
Dle usnesení č. 239/18/ZMČ z 26. 9. 2018 může být příspěvek ve výši 2 500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice od 0 do 18 let
věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti, podaného zákonným zástupcem s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice. Podání žádosti je možné pouze
od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. Na děti narozené
po 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15. 1. roku následujícího. Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem
nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady
(např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).

Polo

Výbava v hodnotě

38 500 Kč navíc.

Golf
Výbava v hodnotě

83 400 Kč navíc.

Golf Variant
Výbava v hodnotě

83 400 Kč navíc.

Vyberte si skvěle vybavený vůz Volkswagen z nabídky
Maraton Edition! Nyní i s možností výhodného financování.

www.maratonedition.cz

Nabídka platí do 31. 7. 2019 nebo do odvolání. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 pro jednotlivé modely: Polo: 5,8−7 l/100 km, 131−159 g/km,
Golf: 5,3−7,1 l/100 km, 95−162 g/km, Golf Variant 4,1−7,2 l/100 km, 108−164 g/km. Hodnota výbavy navíc je vztažena k linii Comfortline.
Všechny uvedené částky jsou vč. DPH. Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha-Prosek
Liberecká 12, 182 00 Praha 8, tel.: 286 001 711, www.porsche-prosek.cz, e-mail: vw.prosek@porsche.cz

