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Jaro je tady...
A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných
dní, toužebně očekávaného tepla, prvních
kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících
cibulovin na zahradách, z ukládání zimního
oblečení do skříní a já nevím z čeho všeho. 
Že je to banální, nuda? To jsme zase celí my,
jak se něčeho dočkáme, nedokážeme si to
patřičně užít. 
Na Štědrý den jsem pod stromečkem nalezl
úžasnou knížečku amerického autora
Richarda Carlsona Nekažte si život malič-
kostmi. Snad proto, abych si z ní já, věčně
nespokojený remcal, vzal pro zbytek života 
co nejvíce poučení. Pro začátek se například
učím žít přítomností. 
John Lennon kdysi řekl, že „život je to, co pro-
bíhá, zatímco jsme zaneprázdněni plánováním
něčeho jiného“. Míra pokoje naší mysli 
a vnitřního klidu velkou měrou závisí na tom,
nakolik jsme schopni žít v přítomnosti. Bez
ohledu na to, co se stalo včera nebo vloni
a co se může nebo musí přihodit zítra. Přítom-
nost je vždycky tam, kde právě jste – teď
a tady! Užívejme si tedy toho, co nám právě
dnes život nabízí. Nežijme, jako by byl život
jen jakousi generální zkouškou na něco, 
co teprve přijde. Někdy později. 
V dnešním zpravodaji najdete zajímavé poví-
dání o Battistově cihelně, historické stavbě
s pohnutými osudy. Před dokončením je její
přeměna na restauraci, která doufejme při-
nese Ďáblickým nové prostory k odpočinku
a setkávání. Z cihelny, pravda, moc nezbylo,
ale budiž. Mohl bych nyní jako bývalý zastupi-
tel lkát nad tím, jak podivný byl tehdy prodej
a co všechno se semlelo. Jenže se učím žít
přítomností a netrápit se minulostí. Nová
budova nevypadá špatně, historický komín
zůstal zachován. A tak pokaždé, když projdu
kolem, vzpomenu si na kouzelnou  scénu
z filmu Postřižiny, ve které Jaromír Hanzlík
alias strýc Pepin s krásnou Magdou Vašáryo-
vou šplhají na podobný a krásně si to užívají.
Chci věřit, že všichni dohromady si budeme
brzy užívat i krásnou novou pizzerii!

Martin Smrček
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Bude v roce 2012
konec světa? 
Aneb jak se bude dál
rozvíjet naše obec?

Ohlédnutí do minulosti 
a pan Zdeněk Corn
I v tomto legendami opředeném roce 2012 jistě
něco skončí, aby něco nového mohlo vznikat
a Ďáblice jistě budou dále žít svým životem.
Otázkou ale je, jaký bude? 
Při hledání odpovědi v budoucnosti si pomá-
hám i pohledem do minulosti. Tak se dostávám
např. k myšlenkám o institutu „čestného člen-
ství“, o oživení místních názvů, k úvahám
o názvech nově zastavěných lokalit. 
Průběžně jsme totiž vyzýváni k předložení
návrhů na pojmenování nově vzniklých ulic.
Takto jsem si již mnohokrát vzpomněl na pana
učitele a ředitele naší staré dobré školy
„kamenky a dřevěnky“ pana Corna. Pan Zde-
něk Corn byl mj. i jedním ze zakladatelů a duší
„naší“ hvězdárny. Myslím, že to byl i velmi
vzdělaný, moudrý a odvážný muž. Třeba se 
ale pletu? V té době jsem byl velmi malý kluk.
Prosím všechny, kteří ho znali, spolupracovali
s ním, nebo o něm jen něco vědí, pamatují si na

nějakou příhodu nebo snad na něj mají nějakou
památku, aby byli tak laskaví a napsali, 
zatelefonovali, zamailovali, nebo i zašli osobně
podat zprávu o panu Cornovi k nám na úřad
městské části (sekretariát, nebo přímo starosta
či zástupce starosty: Květnová 553/52, 
Praha–Ďáblice, tel.: 283 910 723–5, 
e-mail: milos.ruzicka@dablice.cz). 
... a děti i vnoučata těchto pamětníků prosím,
zda by mohli technicky pomoci se sepsáním
a odesláním takové zprávy. Předem všem děkuji
za ochotu a čas, který by této věci věnovali.

Pohledy do budoucnosti
1. Ďáblický drak – obnova a rozvoj pří-
rodních lokalit. Rada MČ připravuje grant na
obnovu vrchu Ládví a navazujících míst v k.ú.
Ďáblic. Pracovní název má zatím „Ďáblický
drak“. Počítáme mimo jiné s vybudováním
poznávací stezky doplněné herními a odpočin-
kovými prvky i stanovišti s výhledy. Projektem
chceme zlepšit podmínky pro aktivní odpočinek,
vytvořit prostor, který bude atraktivní pro trá-
vení volného času občanů všech generací. 
Uvítáme vaše názory, náměty a doporučení na
e-mail: milos.ruzicka@dablice.cz.
2. HOVORY O NAŠÍ PRAZE – aneb
V jakých Ďáblicích chceme žít? 
O své názory na výše uvedené téma se s námi
můžete také podělit na další besedě s význam-

nými odborníky a osobnostmi veřejného života
z cyklu Hovory o naší Praze. 
Tentokrát se bude beseda výhradně zajímat
o názory ďáblických občanů a zodpovídat jejich
dotazy na dané téma. Společně budeme hledat
to, co považujeme v Ďáblicích za hodnotné, co
chceme pro sebe i naše děti chránit a rozvíjet.
A naopak: co nám v Ďáblicích chybí, překáží,
vadí nebo dělá ostudu. 

Beseda se uskuteční ve středu 27. 4.
2011, v 18.30 hodin, v sále Obecního
domu. Pozvánka bude vyvěšena na
nástěnkách, webových stránkách 
a hlášena v místním rozhlase.

3. Koncepce rozvoje Ďáblic. Rada zahájila
práce na zpracování územně-urbanistických
podkladů, které budou podkladem pro
následné zpracování urbanistické koncepce
Ďáblic.
Co taková koncepce řeší? Čemu slouží? Kdo
a jak se k ní může vyjadřovat? Čím se liší od
územního plánu a nestačí nám jenom územní
plán zpracovaný pražským magistrátem? Také
s těmito i dalšími otázkami je možné se na nás
obrátit v Obecním domě na avizované besedě
ve středu 27. dubna 2011. 

Miloš Růžička, 
starosta MČ Praha –Ďáblice 

Informace ze zasedání rady
městské části
Pro informaci občanů vybíráme 
nejdůležitější body z jednání rady.

28. února 2011
l Rada rozhodla o provedení úklidu komuni-
kací po zimní údržbě,
l rozhodla o vyvěšení záměru na pronájem
nebytových prostor v ul. Osinalická 766 
(restaurace u Krále Holce),
l doporučila v návrhu rozpočtu snížit v kap. 5
neinvestiční dotaci TJ Ďáblice ze 460 tis. 
na 400 tis. Kč.

7. března 2011
l Rada schválila návrh rozpočtu 
MČ Praha–Ďáblice na rok 2011.

14. března 2011
l Rada souhlasila se zprávou hlavní inventari-
zační komise k inventarizaci majetku a závazků
MČ Praha–Ďáblice k 31. 12. 2010,
l souhlasila s návrhem výše odměn neuvolně-
ným zastupitelům, který je stanoven v souladu
s NV č. 37/2000 Sb., o odměnách za výkon

funkce neuvolněným členům zastupitelstva, ve
znění NV č. 375/2010 Sb., s účinností od 1. 1.,
l vzala na vědomí předložený plán generálního
úklidu po zimní údržbě v MČ Praha-Ďáblice
v měsících 3–4/2011,
l schválila prodloužení nájemní smlouvy s paní
Janou Novákovou-Soukupovou dodatkem č. 3
na jeden rok (tj. do 31. 3. 2012).

Zpracoval tajemník ÚMČ

Rada informuje
l Na základě podnětu občanů žijících na území
Blat jsme požádali Magistrát o instalování
kamer na rychlostní silnici Cínovecká pro stálé
měření rychlosti projíždějících vozidel. Nejen
občany Blat obtěžuje vysoká hladina hluku
z komunikace a snížení rychlosti by mělo napo-
moci aspoň částečně k jeho utlumení.
l V návaznosti na jednání ve firmě ROPID
jejímž zřizovatelem je Magistrát hl. m. Prahy
a která se zabývá pražskou integrovanou dopra-
vou, jsme podali ve spolupráci s komisí život-
ního prostředí naší městské části žádost,
související s připravovanou změnou jízdních
řádů k červnu tohoto roku. Tvoří ji tři požadavky
na zlepšení cestování našich občanů. 
1) Žádáme o zkrácení intervalů autobusu č. 202

v dopravní špičce, mimo špičku, v sobotu
i v neděli, abychom tak umožnili občanům
z Blat cestovat více veřejnou dopravou. 
Tato linka je využívána nejen ráno pro cesty 
do škol, ale také pro nakupování v obchodním 
centru Globus během dne, je prospěšná pro
občany navštěvující polikliniku v Bohnicích
a také je jediným přímým spojením se sousední
městskou částí Dolní Chabry. Zvyšuje se náv -
štěv nost nového kulturního centra Chaberský
dvůr a o víkendech je využívána pro turistiku,
hlavně pro pěší výlety z Čimic do Drahaňského
údolí. Hodinový interval se stal již dávno
naprosto nevyhovujícím, stejně tak jako interval
půlhodinový v době největšího odpoledního
cestování občanů ze zaměstnání a škol.
2) V souvislosti se změnou trasy autobusu
č. 368, který by měl jezdit z Ládví přes Ďáblice
jen po Ďáblické ulici požadujeme nahrazení
výpadku na této lince stejným počtem autobusů
č.103, a to v době mimo dopravní špičku tak,
aby nedošlo k prodloužení intervalu nad 
dosavadních 20 minut. 
3) Žádáme o vyřešení neúnosné, ale i nebez-
pečné situace na nástupní stanici Ládví, kde se
v době odjezdů příměstských linek (č. 345, 
348, 368) soustřeďují cestující u zastávkového
sloupku v takovém množství, že znemožňují
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plynulý a bezpečný průchod dalším cestujícím
linkou č. 103 a ostatním kolemjdoucím. 
Věříme, že se nám podaří dalším jednáním
dosáhnout postupně lepší obslužnosti naší
městské části.

Připravila Táňa Dohnalová

4) MČ Praha–Ďáblice jedná s Dopravním podni-
kem hl. m. Prahy o zasklení zastávky Květnová.
Zatím bez úspěchu, neboť DP Praha se majetku
zříká. Proto MČ Praha–Ďáblice vstoupila do
osobního jednání s Magistrátem hl. m. Prahy,
odborem správy majetku, a bude občany infor-
movat o výsledku jednání a sjednání nápravy
buďto zasklením staré zastávky nebo osazením
nové zastávky.

Připravila Zdeňka Fišmistrová
l l l

Vysoká škola umělecko-průmyslová
v Ďáblicích nebude
Po dvaceti letech snů, plánů i konkrétních kroků
všech zainteresovaných mohu s konečnou plat-
ností potvrdit, že se projekt výstavby VŠUP
neuskuteční. To je vážný zásah do dalšího
možného rozvoje celých Ďáblic a zejména jeho
tzv. centrální části. Jménem naší MČ jsem ihned
po svém nástupu do funkce zahájil jednání
s vedením školy a Ministerstvem školství. 
O dalším vývoji tohoto problému vás budeme
informovat v dalších číslech zpravodaje.

Další osud umělé trávy 
na našem fotbalové hřišti? 
Nedokončená stavba
S příchodem jara vyrazili kluci i holky na hřiště
v našem sportovním areálu. Bohužel ještě něja-
kou dobu si budou muset chodit pro „zaběh-
nuté“ míče do štěrku za trávníkem. Na tuto
zbylou plochu hřiště zatím nelze umělý trávník
položit. Pozemky nejsou naše a Městská část
ani nemá řádný souhlas všech vlastníků k jejich
užívání. I o této záležitosti vás budeme informo-
vat v dalších číslech zpravodaje.

Jarní oprava poničených komunikací 
Prostřednictvím Technické zprávy komunikací
jsou prováděny tyto opravy drobných výtluků: 
• ve třetím březnovém týdnu byla opravena
ulice Ďáblická v úseku městské zástavby,
• ve středu byla 23. 3. 2011 dokončena oprava
úseku ulic U Parkánu, Na Štamberku, Šenovská,
Spořičská,
• v následujícím týdnu byla opravena ulice
Ďáblická v úseku za zástavbou směrem 
do Březiněvsi,
• další opravy (např. výtluky v oblouku ulice
Hřenská) budou pokračovat v průběhu jara.

Zprůchodnění chodníku 
do Březiněvsi 
Z iniciativy Ďáblic a Březiněvsi bude v první
polovině dubna provedeno zprůchodnění této
pěší spojnice obou obcí. Chodník je ve správě
Technické správy komunikací, která tuto údržbu
také provede. Děkujeme.

Miloš Růžička, starosta MČ Praha –Ďáblice 
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K rozpočtu na rok 2011
Zastupitelé na svém prvním zasedání v letošním roce schválili jak roz počet Městské části na rok
2011, tak rozpočet vedlejší hospodářské činnosti MČ 2011. Oba rozpočty jsou sestaveny jako 
přebytkové. Plánovaný přebytek rozpočtu MČ činí cca 20 % z plánovaných příjmů, tj. cca 
4 479 800 Kč. Rozpočet VHČ MČ počítá se ziskem 998 276 Kč. Rozpočet byl přijat po rozsáhlých
diskuzích jak na úrovni finančního výboru, tak v Radě MČ. Zde je nutné připomenout, že pro 
letošní rok jsme museli akceptovat skutečnost snížení příjmů obce přibližně o 2 700 000 Kč. 
Na rozdíl od let minulých byly rozpočty v nezkrácené verzi dostupné na úřední desce MČ, na infor-
mačních tabulích MČ i na internetu a každý tak mohl při projednání přednést své připomínky.
Zastupitelé, kteří hlasovali pro rozpočet, tak podpořili snahu nového vedení MČ o racionálnější 
a efektivnější nakládání s finančními prostředky. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem byl požádán
předsedou redakce o krátkou aktuální informaci, podám obšírnější rozklad přijatého rozpočtu 
v příštím čísle Ďáblického zpravodaje.

Za finanční výbor Martin Křížek

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Návrh RMČ na rok 2011

DAŇOVÉ
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 000
Místní poplatky z vybraných činností a služeb            433 000
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb             150 000
Správní poplatky 400 000
Daně a poplatky z vybr. činností a služeb 984 000
Daň z nemovitosti 3 200 000
Majetkové daně 3 200 000

NEDAŇOVÉ
Příjmy z poskytování služeb 10 000
Výnosy z finančního majetku 40 000
Příjmy z vlastních činností 50 000
Přijaté sankční platby 0
Přijaté neinvestiční dary 0
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 250 000
Ostatní příjmy 0
Ostatní nedaňové příjmy 1 250 000
Finanční vypořádání 0

PŘIJATÉ TRANSFERY
Neinvestiční transfery od SR 759 000
Neinvestiční transfery od HMP 20 513 400
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 0
Neinvestiční přijaté transfery 21 272 400
Investiční transfery od HMP 0
Investiční přijaté transfery 0
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 26 756 400

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

BĚŽNÉ
Kapitola 2 – Městská infrastruktura
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 600 000
Komise životního prostředí 5 000
Ostatní péče o životní prostředí 810 000
Ostatní výd. nakládání s odpady (příspěvek na TKO)   900 000
CELKEM Městská infrastruktura 3 315 000

Kapitola 3 – Doprava
Silnice 752 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 600 000
CELKEM Doprava 1 352 000

Kapitola 4 – Školství a mládež
Předškolní zařízení 111 000
Základní škola 4 235 000
v tom: příspěvek ZŠ+MŠ 4 000 000

Školská a kulturní komise 120 000
Neinvestiční transfery 60 000
Školy v přírodě 1 600 000
Dětská hřiště a klub 608 000
CELKEM Školství a mládež 6 734 000

Kapitola 5 – Zdravotnictví a sociální oblast
Příspěvky na zájmovou činnost a rekreace 100 000
Sociální komise 100 000
CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost 200 000

Kapitola 6 – Kultura sport a cestovní ruch
Činnosti knihovnické 445 000
Ostatní záležitosti kultury – kronika 26 000

Ostatní záležitosti kultury – akce MČ 55 000
Neinvestiční transfery 400 000
Sportovní komise 30 000
CELKEM Kultura sport a cestovní ruch 956 000

Kapitola 7 – Bezpečnost
Požární ochrana – dobrovolná část 400 000
CELKEM Bezpečnost 400 000

Kapitola 8 – Hospodářství
Pořízení neinvestičního majetku (byty, nebyty) 50 000
CELKEM Hospodářství 50 000

Kapitola 9 – Vnitřní správa a samospráva
Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a poj.       1 971 000
Nákup služeb 215 000
Ostatní nákupy 70 000
Dary obyvatelstvu 250 000
Celkem samospráva 2 506 000
Ostatní správa (sčítání lidu) 0
Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a poj.       2 932 500
Nákup materiálu 500 000
Nákup vody, paliv a energie 340 000
Nákup služeb 1 470 000
Ostatní nákupy 235 000
Daně a poplatky SR 10 000
Ostatní neinvestiční transfery 200 000
Celkem vnitřní správa 5 687 500
CELKEM vnitřní správa a samospráva 8 193 500

Kapitola 10 – Všeobecná pokladní správa
Nespecifikované rezervy 500 000
CELKEM Všeobecná pokladní správa 500 000
CELKEM Běžné vydaje                                 21 700 500

KAPITÁLOVÉ
Kapitola 1 – Rozvoj obce
Pozemky 0

Kapitola 2 – Městská infrastruktura
Připojení parcel 1229/1 k NN 70 000

Kapitola 4 – Školství a mládež 0

Kapitola 6 – Kultura a sport
Sportovní zařízení 45 100

Kapitola 8 – Hospodářství
Bytové hospodářství (smlouva Bussmark) 51 000
Bytové hospodářství (půdní vestavby – spl 2011) 310 000

Kapitola 9 – Vnitřní správa
Stroje, přístroje zařízení 50 000
Vypočetní technika                                                     50 000

CELKEM Kapitálové výdaje                               576 100

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 22 276 600
Převod sociálnímu fondu 200 000
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 26 756 400
Převody z vlastních fondů (SF) 200 000
Přebytek 4 479 800
PŘEVOD Z REZERVNÍHO FONDU
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Kontejnery v obci
Oznamujeme občanům, že v sobotu 
a v neděli 16. a 17. dubna 2011 budou
přistaveny velkoobjemové kontejnery 
na obvyklých stanovištích:
na Koníčkově náměstí,
v ulici Legionářů,
v ulici Na Terase,
v ulici Květnová 
(v zálivu komunikace před č.p. 448),
v ulici Na Blatech.
Do velkoobjemových kontejnerů lze odkládat
pouze odpad, který se pro své rozměry nedá
odložit do sběrných nádob (popelnic).
V žádném případě do kontejnerů nepatří:
výkopová zemina, stavební suť, pneumatiky,
lednice, autobaterie, staré televizory, monitory 
a jiné nebezpečné odpady.
Vyzýváme občany, aby tento odpad, do
velkoobjemových kontejnerů neukládali!
Odvoz kontejnerů proběhne v neděli 
ve 13 hodin.

Velkoobjemové kontejnery 
na bioodpad 
budou přistaveny v sobotu 30. dubna v době
od 13 do 16 hodin na obvyklých stanovištích: 
Koníčkovo náměstí, v ulicích Na Terase, 
Na Blatech a v ulici Legionářů.

Bc. Kateřina Vojtová,
Referát životního prostředí

l l l

Redakční rada požádala pracovníky 
MČ–Ďáblice, aby pro občany stručně
představili své úseky. Na naši výzvu
zatím reagovaly paní Šimečková ze
sekretariátu a Bc. Kateřina Vojtová 
z referátu životního prostředí, 
za což jim oběma velmi děkujeme.

Sekretariát 
se představuje 
Co si každý z vás 
představí, když se řekne
sekretariát a podatelna
úřadu? 
Začnu u podávání vašich žádostí, připomínek či
stížností. Jsem první, komu se tyto dokumenty
dostanou do ruky. Opatřím je podacím razít-
kem, zadám do počítačové databáze v pro-
gramu, který se jmenuje e-spis (spisová služba)
a rozdělím patřičným zaměstnancům či zvole-
ným zastupitelům (starosta, zástupkyně sta-
rosty). Mým úkolem je také zajistit přípravu
Rady MČ a Zastupitelstva MČ, tedy shromáždit
a připravit veškeré podklady, namnožit je,
zkompletovat a zajistit, aby se jak v elektro-
nické podobě, tak vytištěné včas a řádně
dostaly do rukou všech zastupitelů.

Mou povinností je účastnit se jako zapisova-
telka všech rad a zastupitelstev a ze všech
následně vyhotovit zápisy a usnesení, která jsou
na jednáních přijímána, poté je musím zaevido-
vat. Sekretariát dále eviduje (elektronicky
i papírově) veškeré smlouvy a doklady určené
pro starostu i jeho zástupkyni – jak od občanů,
tak od různých organizací, odborů MČ Prahy 8
a odborů Magistrátu hl. m. Prahy. Na starost
mám také obsluhu místního rozhlasu, vývěsné
tabule a sedm informačních tabulí rozmístěných
po obci. Dalším úkolem sekretariátu je zabezpe-
čit službu obyvatelům z hlediska vidimace
a legalizace (pro laika ověření listin a podpisů)
a také Czech POINT (výpisy z katastru nemovi-
tostí, výpisy z registru řidičů, výpisy z rejstříků
trestů, obchodních rejstříků popř. zřízení 
datových schránek).
Po reorganizaci a personálním auditu v roce
2009 mi byla dále přidělena práce na úseku
ohlašovny a evidence obyvatel. Co si pod tímto
představit? Rozhodně to neznamená jen přijít
na úřad a předat žlutobílý lístek s vyplněnými
údaji – tím to teprve začíná. Když opomenu
kontrolu údajů dle občanského průkazu, tak
tomuto již zmiňovanému žlutému tiskopisu
s bílými políčky se musí nejprve přidělit číslo
jednací, poté zadat do Czech POINTU (centrální
evidence) a ještě do programu zvaného
TRIADA. Zařadí se do kartotéky, která je srov-
nána podle abecedy. To bychom měli přihlášení
k trvalému pobytu. 
Sekretariát vede také evidenci zesnulých či uza-
vírání manželských svazků, případně rozvodů.
Povinností občanů je nahlásit tyto změny na
úřad a mou povinností je změny zaevidovat,
tzn. opětovné zadávání čísel jednacích
a následná dvojí evidence ve spisových 
službách a v kartotéce. 

Správní řízení
Co s občany, kteří v MČ nebydlí, nechtějí se
k trvalému pobytu přihlásit jinde a majitel je ve
svém objektu nechce mít hlášené? Nezbývá než
dát návrh na zahájení správního řízení na úseku
evidence obyvatel (v našem případě sekreta-
riát). Už jste si někdy položili otázku, co to je
správní řízení? Pro ty kteří netuší, tu mám
stručné vysvětlení. 
Po podání žádosti musím nejprve zjistit (Czech
POINT), zda daná osoba je opravdu občanem
MČ. V případě, že ano, musíme správní řízení
zahájit, tzn. obeslat navrhovatele a dotčenou
osobu/y vyrozuměním o zahájení správního
řízení. V případě, že se zásilka vrátí s pozn. pošty
Odstěhován a v Czech POINTU se nám nezob-
razí nová adresa, je správní orgán nucen ustano-
vit opatrovníka (většinou někdo z kolegů), který
hájí práva dotčeného člověka, kterého zastu-
puje, což je další papírování a obesílání všech
zúčastněných stran. Dalším krokem je pozvat
účastníky správního řízení k ústnímu jednání
a předložení všech patřičných dokumentů,
opravňujících k vlastnictví bytu či domu.
Na základě zjištěných podkladů se zvažuje 
(ve většině případů s pozitivním výsledkem 
pro majitele objektu), zda zrušit či nezrušit 

trvalý pobyt. Ať již ke zrušení dojde či nikoliv, 
po zastavení správního řízení se vyhotovuje
usnesení, ve kterém jsou všichni seznámeni
s návrhem a zdůvodněním rozhodnutí a jsou
poučeni o možnosti odvolání se. Usnesení, které
má všechny náležitosti dle Zák. č. 500/2004 Sb.
Správního řádu, kterým se řídíme, je opět
zasláno oběma zúčastněným stranám. Koloběh
pokračuje. Po uplynutí patnáctidenní lhůty od
obdržení, kdy je usnesení pravomocné, opět
zadávám do systému a přiděluji dotyčnému
adresu úřední (na ÚMČ).
Zvenčí to možná vypadá, že sekretářka má
v náplni práce pouze vaření kávy návštěvám
a neustálý úsměv ve tváři, ale opak je pravdou.
Podobně jako ostatní pracovníci úřadu MČ jsem
opravdu plně vytížena, přesto jsme všichni
ochotni a připraveni maximálně pomáhat obča-
nům, a to i v neúředních hodinách.
Nevím, zda jste tento (pro mnohé trochu nezá-
živný článek) dočetli do konce, ale v případě, 
že vás zaujal, nebo jste četli jen z dlouhé chvíle
či setrvačnosti, doufám, že vám byl alespoň 
trochu přínosem. Mě bylo potěšením přiblížit
vám svoji práci, ale hlavně byl text mou novi-
nářskou premiérou. Děkuji.

Jana Šimečková
sekretariát ÚMČ Praha –Ďáblice 

Co vše řeší referát životního
prostředí MČ Praha–Ďáblice?
V první řadě je potřeba říci,
že referát životního prostředí
vykonává státní správu
a samosprávu v přenesené
působnosti na daném úseku
a do jeho kompetence patří
samostatné rozhodování
například na úseku správních činností ochrany
přírody a krajiny, zemědělství, ochrany země -
dělského půdního fondu, ochrany ovzduší, 
hospodaření s odpady a nakládání s obaly. 
Tak to bylo trochu teorie a teď praxe.
Referát životního prostředí spolupracuje s vole-
nými představiteli na zajištění problematiky
veřejného osvětlení, separovaného a nebezpeč-
ného odpadu, velkoobjemového odpadu
(včetně zajišťování velkoobjemových kontejnerů
pro občany), komunálního odpadu, státního
fondu životního prostředí, údržby a čištění
komunikací. 
Dále provádí kontrolní činnost nad provozem
skládky odpadu spolčenosti A.S.A. a zajišťuje 
po odborné stránce podle dispozic zástupce
starosty údržbu stávající zeleně v majetku MČ
a zakládání nových ploch zeleně, včetně
následné kontroly. Dále vydává rozhodnutí
o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
a také vydává žadatelům rybářské lístky.
V současné době provádí referát životního pro-
středí inventarizaci veškeré zeleně v městské
části a připravuje pro radu MČ podklady, které
budou použity pro výběrové řízení na údržbu
městské zeleně.  

Za referát životního prostředí 
Bc. Kateřina Vojtová
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Baterie 
do koše nepatří
Naše škole je již několik let zapojena do škol-
ního programu Recyklohraní. Cílem projektu je
zvýšit povědomí o třídění odpadů a zajistit recy-
klaci drobného elektro zařízení a baterií v co
nejvyšší míře. Ve škole máme umístěny speciální
sběrné nádoby. V rámci
tohoto programu se
zúčastňujeme různých
soutěží. Tou poslední 
byla tvorba plakátu na
téma „Baterie do koše 
nepatří“. Žáci 3. B se 
pod vedením paní 
učitelky Anny Součkové
rozhodli, že se do sou-
těže zapojí a upozorní
svými díly na to, jak by to
ve světě vypadalo, kdybychom pohazovali vybité
baterie ve volné přírodě nebo do normálních
odpadkových košů.

Jana Chmátalová, zástupkyně ředitelky

Lyžařský výcvikový kurz
Sobota, 5. březen, krásné počasí. Přihlášení žáci 2. stupně odjíždí na lyžařský výcvikový kurz do
Pece pod Sněžkou. Nastává obvyklý kolotoč. Příjezd do Pece, naložení věcí do rolby, pěší výstup na
Vraní boudu, ubytování, rozřazení do družstev a každodenní výcvik proložený odpočinkovým dnem. 
Počasí nám po celou dobu přálo. Do středy svítilo sluníčko, od čtvrtka se trochu zatáhlo, nasněžilo,
ale lyžovali jsme ráno i odpoledne. Žáci byli
skvělí. Většina z nich patřila ke zdatným lyža-
řům, ale i začátečníci a méně zdatní lyžaři po
dvou dnech výcviku sjížděli sjezdovky na
Smrku, Zahrádkách či Hnědém vrchu. Pří-
jemná atmosféra vládla i v podvečerních hodi-
nách, kdy se všichni žáci sešli v jídelně
a účastnili se soutěží, her a dalších aktivit,
které pro ně připravil vychovatel Jonathan.
Rovněž program středečního odpočinkového
dne byl pestrý – skládání živého obrazu 
„ZŠ Ďáblice“, soutěže, výlet. Týden utekl jako voda a už se pomalu blížil konec kurzu, závěrečný
závod ve slalomu dívek i chlapců, zhodnocení kurzu, balení a odjezd zpět do Prahy.

Kurz se vydařil. Věřím, že si ho žáci užili a domů se vraceli s hezkými pocity. Děkuji instruktorům,
vychovateli, žákům i všem ostatním, kteří se LVK zúčastnili za vytvoření celotýdenní báječné 
atmosféry.

Milada Bulirschová, ředitelka školy

Úspěchy žáků školy v letošním školním roce
Někteří naši žáci dosahují výborných výsledků v různých soutěžích, vzorně reprezen-
tují školu a dělají nám tím radost. Rádi bychom vás seznámili s jejich úspěchy.

Ve sportovních soutěžích si dobře vedli chlapci z 6. a 7. třídy, kteří v obvodním kole Prahy 8 vybojo-
vali 1. místo v malé kopané. Chlapci z 8. a 9. třídy získali ve finále Prahy 8 druhé místo v halové
kopané a basketbalu. Vše pod vedením pana učitele Černohorského.
Daří se také ve vědomostních soutěžích. Obvodního kola matematické olympiády a Pythagoriády se
s dobrým umístěním zúčastnily žákyně 5. tříd Barbora Černohorská, Nikola Schlöglová, Johana
Lukešová, Markéta Palyzová a žákyně 8. třídy Simona Koudelková. Ta se ze 75 žáků základních škol
a gymnázií Prahy 8 umístila na krásném 4. místě. Na tyto soutěže žáky připravovaly paní učitelky
Fatrdlová, Volfová a Carulková. 
Pan učitel Besskó a paní učitelka Rumlová zorganizovali ve škole druhý ročník olympiády v anglic-
kém jazyce, ze kterého do obvodního kola postoupila Jana Smažíková ze 6. třídy a Narek Davtyan
z 9. třídy. Jana získala v obvodním kole 1. místo v kategorii žáků 6. a 7. tříd, Narek v kategorii 
8. a 9. tříd získal 2. místo. 
Posledním velkým úspěchem je 1. místo Anny Boučkové z 9. třídy v obvodním kole olympiády v čes-
kém jazyce. Této soutěže se zúčastnil také David Mühler z 8. třídy s velmi pěkným umístěním v kon-
kurenci 22 žáků nejen ze základních škol, ale také víceletých gymnázií. Olympiádu v českém jazyce
měla na starosti paní učitelka Stoklasová.
Všem úspěšným účastníkům vědomostních i sportovních soutěží moc gratulujeme. Jsme rádi, že
máme tolik šikovných a nadaných žáků a můžeme je podporovat v jejich vzdělávání a rozvoji.

Jana Chmátalová, zástupkyně ředitelky
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Kulturní 
a školská komise
Víte, kdo je bratříčkem 
Červené Karkulky?
Všichni, kteří v neděli 20. března v sále
Základní školy shlédli představení loutkového
divadla Červená Karkulka, již vědí, že bratříč-
kem Červené Karkulky je Kašpárek...

Toto divadelní představení bylo první kulturní
akcí nově ustanovené kulturní a školské komise.
Rodiče i děti přišli v hojném počtu (z devadesáti
vytisknutých vstupenek se jich prodalo 88)
a potvrdili tak svůj zájem o tento druh zábavy
pro děti. Komise by proto nejspíše na podzim
chtěla uvést další pohádku. Budeme se těšit, 
že opět přijdete, a možná se i dozvíte něco
nového...
Peníze vybrané za vstupenky byly předány
úřadu naší městské části. Děkujeme všem, 
kteří pomáhali při organizaci.

Na co se můžete těšit dále?
l V sobotu 16. dubna dopoledne
od 10 hodin budeme s našimi nejmenšími 
na hřišti na konci Květnové hledat poklad
velikonočního zajíčka. 
l Při pálení čarodějnic v sobotu
30. dubna od 17.30 hodin mohou dospělí
posedět při country hudbě, podívat se na
šermíře a ohnivou show, zatímco děti si mohou
ve výtvarné dílně vyrobit malou čarodějnici
nebo zkusit svou zručnost v čarodějnickém 
trojboji.
l A pokud budete chtít potěšit maminku ke
Dni matek, přijďte jí uvázat sváteční kytičku.
Vazba květin se bude konat první týden
v květnu jedno odpoledne v Obecním
domě a povede ji zkušená floristka.
l O všech akcích vás budeme blíže informovat
na obecních nástěnkách.

Vítání ptačího zpěvu
Všechny milovníky přírody zveme na
vycházku u příležitosti mezinárodní akce
s názvem Dawn Chorus Day – Vítání 
ptačího zpěvu.

Tuto akci v České republice organizuje Česká
společnost ornitologická (ve spolupráci s dal-
šími organizacemi i jednotlivci) již osmnáctým
rokem a navazuje na tradici založenou v roce
1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Cho-
rus Day, kde místní ornitologové přišli s nápa-
dem přivítat vždy první neděli v květnu ptačí
zpěv. Později byla převzata řadou národních

partnerů sdružení BirdLife International. Po
osmnácti letech tak můžeme i u nás hovořit
o tradici. Počet míst, na kterých se v ČR Vítání
ptačího zpěvu koná i návštěvnost jednotlivých
akcí každoročně roste,
především díky oběta-
vosti a vytrvalé snaze
všech organizátorů,
kteří se snaží připravit
pro účastníky co nejza-
jímavější program. 
Do Ďáblic se Vítání
vrací po několika
letech a budeme rádi,
pokud se stane tradicí.
Co bude účastníky čekat? Během vycházky si
budeme povídat o ptácích, které zahlédneme
nebo uslyšíme, o jejich životě a ochraně. Pokud
se vše vydaří součástí výpravy bude ukázka
odchytu ptáků a jejich kroužkování. Zde si
účastníci budou moci prohlédnout některé 
opeřence zblízka a dozvědět se současně
o kroužkování mnoho zajímavostí. 
Termín: Sobota 7. května 2011
Průvodci: RNDr. Martin Smrček, 
Ing. Martin Smola, členové ČSO
Sraz zájemců: v 7 hodin před dáblickou
radnicí (předpokládaný konce akce 
v 11 hodin).
Sebou: kromě dobré nálady stačí – kdo má –
dalekohled, případně fotoaparát 
Raději nebrat: protože ke sledování ptáků
budeme potřebovat klid, raději nebrat psy. 
Malé děti necháme na střízlivém zvážení 
každého zájemce. 

Informace 
z ďáblické kopané
Co se stalo v posledních týdnech
l V termínu 5.–12. března 2011 proběhlo jarní
soustředění starší přípravky v Krušných horách
pod vedením trenéra Daniela Slepičky.
l V termínu uzávěrky Ďáblického zpravodaje
probíhá v plném proudu příprava na jarní část
sezóny. Tým Muži A již odehrál 27. března první
mistrovské utkání, ve kterém zvítězil nad týmem
Sparta Krč 4:1. Přejeme si, aby na vítězné vlně
pokračovali i v dalších zápasech.
l Pro každý domácí zápas Muži A bychom
chtěli najít sponzora zápasu, který bude pře -
dávat i cenu nejlepšímu hráči. Proto jsem rád, 
že se sponzorství zápasu 17. 4. kdy hrají Muži
A s Braníkem, ujala společnost FLOPP CZ s.r.o.,
která sídlí na Květnové 570/50 a zaměřuje se
na prodej pracovních pomůcek pro práci i volný
čas (www.floop.cz).
l 3. března proběhla za účasti pana starosty
MČ Praha–Ďáblice ing. Miloše Růžičky schůzka
k přípravě letního sportovního kempu. Na
schůzku pan starosta pozval generálního sekre-
táře ČMFS 2001–2007, člena komisí FIFA
a UEFA pana ing. Petra Fouska, který kempu
poskytne odbornou pomoc a především zahra-
niční zkušenosti. Záštitu nad kempem převzala
MČ Praha–Ďáblice. 

l 17. března proběhlo jednání s ředitelem
neprofesionálního a mládežnického fotbalu
ČMFS panem Mestkem a vedoucím mládeže
panem Vonáškem se závěrem, že ČMFS podpoří
sportovní kemp Veselé míče z Ďáblic a ČMFS 
se stane partnerem kempu.

l Pro kemp připravujeme samostatnou webo-
vou stránku www.veselemice.skdablice.eu.
l Přípravy letního sportovního kempu Veselé
míče z Ďáblic jsou již v plném proudu, evidu-
jeme první účastníky kempu.

Michal Mošnička

Představujeme výbor 
fotbalového oddílu SK Ďáblice
Zleva: Jan Němec – vedoucí mládeže, 
Aleš Sládek – člen, Michal Mošnička –
předseda, Jiří Hejna pokladník, 
Daniel Slepička – místopředseda. 
Na fotografii schází ještě trenér 
mužstva Muži A pan Jaroslav Strnad 
a Pavel Weniger, který se stal 
15. 3. 2011 čestným členem výboru. 
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K velikonoční době
Velikonoční události – ukřižování a vzkříšení
Krista – vyjadřují podstatu a smysl křesťanství.
Staly se během židovských svátků pascha, kdy
si Židé, jako až dosud, připomínají vyjití 
z egyptského zajetí.
Velikonoční dny nás provázejí ponížením
a ukřižováním Ježíše, ale také jeho vzkříšením
a oslavením. Křesťané věří, že Ježíš je Boží Syn,
který svojí smrtí na sebe vzal provinění všech
lidí, ale ve svém
vzkříšením nám nabízí
milost jejich odpuštění.

Květná neděle –
neděle před
velikonočními svátky;
název pochází ze zvyku
světit kvetoucí ratolesti
kočiček. Ježíš je
slavnost ně vítán při
vstupu do Jeruzaléma.

Zelený čtvrtek – název odvozen z německého
plakat, církev přijímala zpět kajícníky„plačící“
do svého společenství; lidově spojený se zele-
nou barvou. Připomínka poslední večeře Ježíše
s jeho učedníky. Při každé bohoslužbě (mši) se
poslední večeře symbolicky opakuje
(připomíná). 

Isenheimský oltář – Vzkříšení Krista

Velký pátek – název vyjadřuje „veliká
a vznešená tajemství“. Připomínají se události
posledního dne Ježíšova života a jeho smrt.
Bílá sobota – odvozeno od bílých rouch nově
pokřtěných. Spočinutí Krista v hrobě. 
Hod Boží velikonoční – Oslava tajemství
vzkříšení Krista; v jeho vzkříšení se zvěstuje, že
život přemáhá smrt, pravda vítězí nad lží,
spravedlnost nad nespravedlností a láska nad
nenávistí. 
Přejeme vám požehnanou velikonoční dobu se
slovy Ježíše v Matoušově evangeliu:
„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste
obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout.“

Bohoslužby
Církve československé husitské 
v Praze 8–Ďáblicích, Ďáblická ul. 80/75, 
tel. 773 144 608
Květná neděle – bohoslužby 9 hod.
Velký pátek – čtení pašijových událostí 17 hod.
Hod Boží velikonoční – bohoslužby 9 hod.
Na bohoslužby jste srdečně zváni.

Renata Wesleyová

Mladí hasiči DNES
V současné době navštěvuje kroužek mladých
hasičů při SDH Ďáblice celkem 9 dětí, z toho
jedna dívka v kategorii starších. Kroužek je ote-
vřen pro všechny děti ve věku od 6 do 15 let
z celé Prahy, ovšem dostupný je především 
pro děti z Prahy 8 a okolí Ďáblic.
Mladí hasiči se schází každé pondělí od 16 do
18 hodin v hasičárně v ulici U Parkánu v Ďábli-
cích a připravují se nejen na soutěže v požárním
útoku nebo v uzlování, ale také se učí základy
první pomoci, učí se střílet ze vzduchovky,
poznávat přírodu a správně se v ní chovat. 
Děti navštěvují stanice profesionálních hasičů,
účastní se aktivit jiných sborů (např. únorový
pochod kolem Písnice), chodí do bazénu nebo
do jiných kulturních zařízení. V neposlední řadě
pojedou děti na konci letních prázdnin na 
dětský tábor.
V případě zájmu dětí o tento kroužek se můžete
osobně obracet na vedoucího mládeže, pří-
padně se osobně přijít podívat na jakoukoliv
naší schůzku.

Orientační běh
Společně jsme se v listopadu zúčastnili orien-
tačního běhu v Cholupicích, kde bylo úkolem
například správně ošetřit a přepravit zraněného,
určit správně topografické značky nebo přesně
střílet ze vzduchovky. I když jsme měli za sebou
jen pár schůzek, skončily obě naše pětičlenné
hlídky mladších hasičů na konečném 
16. a 20. místě z celkových 29 hlídek.
S výsledky jsme byli i zde spokojeni a děti
dostaly nejen ústní pochvalu, ale také vánoční
dárky. Pod stromečkem na vánoční schůzce
našly děti vybavení na soutěže jako byly např.
přilby, teplákové soupravy, trička s logem SDH
Ďáblice nebo hadice, zkrácené pro děti.

Mladí hasiči v první desítce
V sobotu 19. února se mladí hasiči ze sboru
dobrovolných hasičů Ďáblice zúčastnili soutěže
„Zimní pohár v uzlování“, pořádaný tentokrát
u SDH Kbely. V této soutěži musí děti v družstvu
navázat na stojanu pět určených uzlů – 
v co nejkratším čase a samozřejmě správně. 
I když naše družstvo mladších nepostoupilo 
do druhého kola, umístilo se na krásném 
8. místě z 24 účastníků časem 50,47 vteřin.
Soutěž byla vypsána i pro čtyři jednotlivce
z každého sboru. I zde měli soutěžící za úkol
uvázat daných pět uzlů v co nejkratším čase
a ve správné formě. Z našich řad jsme postavili
tři jednotlivce v kategorii mladších, kteří mezi 
24 soutěžícími skončili na 7. místě (Matěj 
Vondřich s časem 27,19 vt.), na 8. místě 
(Jan Dorian Kratochvíl, 28,04 vt.) a na 
16. místě (Daniel Tipta, 42,78 vt.). 
Čtvrtou v pořadí jsme do soutěže zapsali jedi-
nou dívku ve sboru a současně jedinou v kate-
gorii starších u SDH Ďáblice Nicol Soumarovou,
která skončila na hezkém 19. místě z celkových
34 soutěžících s časem 22,10 vteřin. Ačkoliv
nikdo z mladých hasičů nedosáhl na stupně
vítězů, všem patří uznání za výkon a dík 
za skvělou reprezentaci. 
Děti se v Ďáblicích daly dohromady v říjnu loň-
ského roku a za necelých pět měsíců se doká-
zaly nejen naučit základy všeho, co mladý hasič
musí umět a o čem doposud nikdy neslyšel, ale
dobře se i připravit na dvě soutěže. O první je
psáno výše a druhá se odehrála na podzim 
loňského roku, kdy náš kroužek měl za sebou
pouze pět týdnů svého působení.

Kontakt: e-mail: mladyhasic@hasicedabilce.cz,
tel.: 723 486 367 (vedoucí mládeže) 

Martin Kratina, vedoucí mládeže SDH Ďáblice

Isenheimský oltář (1513–1515), který je dílem
německého malíře Matthiase Grunewalda,
zobrazuje scénu ukřižování. Vlevo je truchlící
Marie, matka Ježíše a klečící Marie z Magdaly.
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Čistotu pro Ďáblice
Byl první jarní den a já se vydal Ďáblicemi, abych
zjistil, je-li v obci čisto. Na zatravněném plácku
mezi náměstím s Battistovým komínem a hospo-
dou U Krále Holce jsem v nevídaném množství
narazil na psí exkrementy. Po trávě nešlo projít,
a tak jsem tuto zelenou oázu obešel raději po
chodníku, abych zkontroloval stojany s pytlíky,
sloužící pro sběr psích exkrementů. Ve stojanech
žádný pytlík! Sunul jsem se dál a obcházel areál
U Krále Holce, který je rovněž svěřen do správy
MČ–Ďáblice. Chodník byl poset v nezměrném
množství vzrůstajícím plevelem a vnitřek areálu
igelity a plasty. Že by tento nepořádek způsobil
čerstvý vítr z radnice?
Na lednovém zasedání rady jsem radním předlo-
žil návrh, aby se naše Městská část stala posky-
tovatelem Obecně prospěšných prací. Velmi
zjednodušeně se dá říci, že odsouzený např. za
neplacení alimentů odpracuje zdarma pro Ďáb-
lice soudem stanovený počet hodin za dozoru
Probační a mediační služby a Městské policie.
Obec si určí, koho bude chtít i počet. Velice
snadné a jednoduché. Nabízel jsem celou organi-
zaci, hlídání a přidělování denní práce. Měl jsem
zorganizovanou základní informativní schůzku
s pracovníkem Probační a mediační služby, kte-
rou jsem pro neochotu radních musel zrušit. Rad-
ním se tento instrument jak uklidit obec zdarma
nezamlouval a proto jsem navrhl další řešení a to
Veřejnou službu. Systém je založen na práci

nezaměstnaných. Obec by tím vyřešila spoustu
věcí najednou. Touto variantou jsem se již raději
nezabýval. Jsou radní opravdu správní hospodáři,
jak tvrdí?
Procházel jsem ulicí Kučerové a došel až k auto-
busové zastávce Květnová směr Ládví. Tato loka-
lita je pro návštěvníky Ďáblic vstupní branou –
pomyslnou výkladní skříní Ďáblic. Ve zdemolo-
vané zastávce jsem si připadal jak ve vězení. Přes
mříže cely jsem viděl poházené PET lahve, igeli-
tové tašky, polystyrén a všelijaký další odpad.
Tristní podívaná je po obou stranách Hřenské až
po Akcíz. V duchu jsem letmo vzhlížel k bílé Rad-
nici a novým radním posílám vzkaz: „Zameťte si
laskavě aspoň před svou Radnicí.“ Zastávka je 
již přes tři měsíce rozbitá a nic. Zde jsem raději
svou procházku ukončil.
Radním jsem sdělil, že jedna firma která prodává

nealkoholický nápoj černé barvy a hojně ho pijí
děti, prováděla v rámci reklamní kampaně
zdarma výstavbu autobusových zastávek. Jednu
z nich můžete vidět na Proseku, vypadá jako sta-
vebnice LEGO. Samozřejmě jsem starou zastávku
po dohodě s Ropidem navrhoval zrušit. Druhou
možností bylo sáhnout do rozpočtu obce pro 
90 000 Kč a nechat postavit vkusnou zastávku
s nápisem Květnová. Ty peníze se daly ušetřit za
úklid. Hloupý kdo zdarma dává a hloupější kdo
nebere. Už slyším, jak koalice používá nesmyslné
protiargumenty, že vše co je zdarma nemusí být
dobré a může to být danajský dar. Od radních
jsem již slyšel spoustu demagogických myšlenek.
Moje altruistická snaha i práce ve prospěch obce
není vnímána vedením radnice jako pomoc
a snaha o spolupráci, ale jako přímé ohrožení
jejich setrvání na Radnici. Není zde náhodou
shoda s tím proti čemu tak urputně v minulém
volebním období bojovali, aby prosadili byť 
i jen něco?
Počínaní minulé koalice i opozice jsem sledoval
a již s jistou mírou objektivity mohu posoudit,
kdo byl nebo je lepší. Má počáteční euforie se
díky nevstřícnému postoji nynější koalice pomalu
vytrácí. Když radní tvrdí, to nejde, tak to prostě
neumějí. Marcel Janek

Jak vnímáte úklid obce vy, vážení spolu-
občané? Svá hodnocení a doporučení
můžete posílat na zpravodaj@dablice.cz
s označením UKLID. Nejzajímavější názory
uveřejníme v příštím zpravodaji.

V březnovém zpravodaji jsme zveřejnili
dva podněty spolu s vyjádřením dotčené
osoby. Vzhledem k tomu, že vydavatelem
Ďáblického zpravodaje je Městská část
Praha–Ďáblice, rozhodli její představi-
telé, že zmíněné podněty budou před
zveřejněním poskytnuty k vyjádření
dotčeným osobám.
Vzhledem k tomu, že na uvedené 
diskusní příspěvky došly další reakce
z různých stran a není technicky možné 
je nadále zveřejňovat v tištěném vydání
Zpravodaje (náklady na jeho rozsah by
neúměrně narostly), budou zveřejněny 
na webových stránkách MČ v části 
věnované Ďáblickému zpravodaji
(http://www.dablice.cz/obec-dablice/
dablicky-zpravodaj/) v nové rubrice 

Co se do zpravodaje nevešlo.
Zveřejněny budou jen příspěvky, které
jsou svým obsahem určené ďáblické
veřejnosti, nejsou vulgární, pomlouvačné
a neobsahují diskusi se starostou, místo-
starostou, členy rady či zastupitelstva.
Tato problematika musí být řešena na
veřejných zasedáních zastupitelstva
Městské části, případně přizváním osoby 
poskytující podnět do rady MČ.
Na webu Ďáblického zpravodaje tak 
najdete již nyní aktuální příspěvky, 
navazující na diskuse z březnového
vydání.

Za redakční radu Martin Smrček 

Poznámka k diskusím v DZ
Ráda jsem si přečetla březnový Zpravodaj. Měla
bych ovšem jednu výhradu, z mého pohledu
zásadní. Běžný občan má možnost reagovat na
jakýkoli příspěvek minimálně s měsíčním zpož-
děním, tedy do doby než vyjde další zpravodaj.
Z březnového čísla je jasně zřejmé, že radní
mají možnost číst všechny příspěvky, které jdou
do tisku, a vyjádřit se k nim ihned v aktuálním
číslem. Chápu to jako určitou nedovolenou
výhodu. Tato výhoda činí jejich vyjádření daleko
údernější, protože přichází jako okamžitá
reakce, bez měsíční prodlevy. Chápu, že je to
běžná praxe, ale to, že jsou radní tak detailně
seznámeni s obsahem před tiskem, může značit
i omezení nezávislosti redakční rady. Pokud
chce Rada MČ vystupovat jinak, než jak tomu
bylo v minulosti, měla by mít ve Zpravodaji
stejné možnosti jako kterýkoli jiný občan.

PhDr. Veronika Kostová

Pokácené stromy
Na podzim minulého roku byly v ulici Na Terase,
jen kousek nad školou, v tichosti poraženy dvě
krásné vzrostlé břízy. U země odřízlé pařezy
jasně ukazují, že šlo o stromy zdravé, nikoliv
prohnilé. Nestačilo odstranit staré větve? Nebo
někomu vadilo padající listí? To už se asi nikdy
nedozvíme stejně jako to, kde skončilo krásné
březové dřevo.

-mat-

Veterán na třech kolech
Prohání se poslední dny po Ďáblicích a je radost
se na něj podívat. Stejně jako na pár dospělých
chlapů, kteří ho opečovávají s láskou jako novo-
rozeně, neustále ladí, štelují, montují a čistí.
Lidé mají různé koníčky – je jedno, jestli chovají
psy, sbírají známky, hrají šipky nebo opravují
stará auta a motorky. Cokoliv se dělá s láskou
a zaujetím zaslouží velký obdiv.

-mat-



Rekonstrukce 
Battistovy cihelny
Ďáblice mají několik významných domi-
nant – vedle hvězdárny na Ládví, křížov-
nického zámečku s kaplí nejsvětější
Trojice a sv. Václava je to i Battistova
cihelna se svým vysokým komínem.

V roce 1996 byla ďáblická cihelna prohlášena
nemovitou kulturní památkou a je zapsána
v Ústředním seznamu kulturních památek.
Jedná se o ojedinělou technickou památku.
Stavba První strojní a parní cihelny byla zahá-
jena v roce 1893. Uvedena do provozu byla až
v roce 1898 a její činnost skončila v roce 1939.
Po válce se stala součástí panelárny (podnik
PREFA), který byl v letech 1993–1994 jako
vysoce neekologický asanován. Od té doby
torzo cihelny chátralo. 
Z cihelny se zachovala pec a samostatně stojící
polygonální komín z režného zdiva. Původní
provozní budova, která obklopovala a zastřešo-
vala pec, byla v minulosti odstraněna. Vlastní
kruhová komorová pec představuje unikátní
vzácně dochovanou industriální památku.
Objekt je významný i jako urbanistický prvek.

Rekonstrukce cihelny
V roce 1999 požádalo vedení městské části
Praha–Ďáblice jako vlastník objektu minister-
stvo kultury o zrušení prohlášení cihelny za kul-
turní památku. Protože se jedná o ojedinělou
památku, bylo vydáno zamítavé stanovisko
k vyjmutí objektu z památkové ochrany. Ote-
vřela by se tak cesta k její radikální přestavbě 
či spíše demolici a patrně k brzkému developer-
skému využití cenných pozemků ve středu obce.
Hned zkraje milénia začínají vznikat architekto-
nické studie, které s větší či menší citlivostí
k historické stavbě řeší využití areálu cihelny,
včetně razantních dostaveb a novostaveb. 
První studie využití stavby vznikla v roce 2001.
Počítala s podstatným snížením komína
a s výraznou přestavbou objektu včetně
nástavby dvou podlaží. Objekt měl sloužit pro
ubytování. 
V roce 2002 byla předložena další studie na
využití pozemku. Dostavbou dvou křídel by
z technické památky vznikl pětipodlažní poly-
funkční dům s 14–18 bytovými
jednotkami, komerčními prostory, obchody
a s restaurací. V části areálu se měla nacházet
výrobna svítidel a část značně pozměněného
objektu pece měla sloužit jako prodejna. Pro-
tože návrh stavby nebyl v souladu s územním
plánem a z památkového hlediska počítal
s velmi razantní změnou objektu, schválen
nebyl. 

Oprava komína
Z důvodů chybějících informací o stavu i historii
stavby a protože se nedochovaly původní plány
ani fotografická dokumentace, byl v roce 2003

zpracován stavebně historický průzkum, který
provedl PhDr. Jakub J. Outrata z pražského pra-
coviště Národního památkového ústavu. Dopo-
ručeno bylo urychleně řešit havarijní stav
objektů. 
V roce 2003 se mění vlastník areálu (objektů
i pozemků). Z majetku městské části Praha-
Ďáblice areál přechází do rukou soukromým
vlastníkům. Dnes jsou jimi manželé Průšovi.
V témže roce s uskutečnila oprava 33 metrů
vysokého komína cihelny, který byl v havarijním
stavu. Oprava spočívala v rozebrání horní, zna-
telně se vyklánějící části. Následně byl komí-
nový dřík vyzděn, snížen asi o dva metry
a opatřen železobetonovou korunou. Současně
byla provedena oprava podstavce a celé těleso
komína bylo očištěno. 

Restaurace nad pecí
Až v roce 2005 byl schválen projekt nazvaný
Adaptace Battistovy cihelny a dostavba servis-
ního objektu. Autorem projektu je Doc. Ing. arch.
Vladimír Krátký (Ateliér Krátký). 

Při adaptaci bylo vyspraveno vlastní těleso pece.
Nad pecí vznikla jednopodlažní nástavba pro res-
tauraci. Nástavba, jejíž plášť tvoří dřevěné desky
v kombinaci se sklem, byla vhodně zastřešena
sedlovou střechou. Vedle hlavní historické bu -
dovy byl postaven servisní dvoupodlažní objekt,
jako plánované zázemí restaurace – sklady
a kuchyně s přípravnou. Tento nový objekt vznikl
v místě jedné z původních provozních budov
cihelny a relativně dobře doplnil celý areál.
Realizovaný projekt, zvláště ve srovnání s dříve
předkládanými studiemi, je nutno jednoznačně
vyzdvihnout. Neboť nejenže došlo k uchování
chátrající památky, která byla technicky zabez-
pečena, ale realizované nové konstrukce rela-
tivně citlivě doplnily historické objekty a přitom
nedošlo k potlačení industriálního charakteru
památky. Zvolené využití objektu je nutno přiví-
tat. Rekonstrukce a plánovaná přeměna cihelny
na restauraci patří k nejlepším možným řešením
nejen z hlediska památky, ale též z hlediska
nás, samotných obyvatel Ďáblic, vždyť dobrých
restaurací není nikdy dost.

Jan Havrda, foto autor

Podpora státu vlastníkům kulturních nemovitých památek
Havarijní program Ministerstva kultury

Finanční prostředky Havarijního programu jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních pamá-
tek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění.
Dotační program napomáhá k záchraně a zachování nemovitých kulturních památek bezpro-
středně ohrožených ve své památkové podstatě, zejména v důsledku dlouhodobě v minulosti
zanedbané údržby. Například v roce 2009 vlastníci památek mohli z tohoto fondu čerpat celkem
100 milionů korun. Ministerstvo kultury poskytlo ze svého havarijního programu novým soukro-
mým vlastníkům cihelny finanční příspěvek v celkové výši 700 tisíc korun. V roce 2005 to bylo
200 tisíc korun na opravu komína, v roce 2006 pak 200 tisíc korun na opravu nosných a vodo-
rovných konstrukcí a v roce 2008 300 tisíc korun na obnovu střechy a krovu. Viditelný výsledek
nasvědčuje, že tyto prostředky byly dobře vynaloženy.

Zdroj www.mkcr.cz

Industriální památky
V posledních letech roste zájem o industriální památky. Kouzlo architektury starých pivovarů,
mlýnů, cukrovarů, vápenek, cihelen, vodojemů, mostů a nádraží působí na stále více lidí. Pro
veřejnost je například otevřen ostravský důl Michal, který se stal dokonce národní kulturní
památkou. V opuštěných továrnách v Karlíně, Holešovicích i jinde jsou budovány originální byty –
lofty, jsou využívány jako ateliéry umělců či jako výstavní prostory. V několika objektech vznikly,
a to často pouze činností nadšenců a dobrovolníků, zajímavá muzea, v Praze například Stará
kanalizační čistírna, dnes Ekotechnické muzeum v Bubenči. Ovšem mnoho staveb potkal jiný
osud, o tom například vypráví kniha Co jsme si zbořili. Je dobře, že ďáblická cihelna se do 
tohoto soupisu nedostala a že byla, i když v částečně pozměněné podobě, zachována. 
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Hvězdárna Ďáblice 
zal. 1956
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, tel.: 283 910 644 
e-mail: hvězdárna.dablice@centrum.cz, 
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program na duben 2011 
Otevírací doba: 
pondělí 13.30–15.30 hod., 18–21 hod., čtvrtek 13.30–15.30 hod., 
20.30–22.30 hod., pátek 8. 4. 20.30–22.30 hod., neděle14–16 hod. 
Ne 24. 4. a Po 25. 4. zavřeno.

Přednášky astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18.30 hod. 
11. 4. Mgr. Jiří Kroulík. GAGARIN kosmonaut č. 1 – fakta a mýty.
18. 4. RNDr. Jiří Grygar, CSc. ŽEŇ OBJEVŮ 2010. 

Filmové večery s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 hod. 
4. 4. DEN ZEMĚ – pásmo přírodopisných filmů.

Pozorování oblohy dalekohledy:
pondělí 13.30–15.30 hod., čtvrtek 13.30–15.30 hod., 
20.30–22.30 hod., neděle 3. 4. 14.00–16.00 a v pondělí 4. 4.
20.00–21.00, pátek 8. 4. 20.30–22.30
Přístupné bez objednání. 
Denní obloha: slunce – povrch se skvrnami 
Venuše – za dobrých podmínek
Noční obloha: měsíc – 5. 4. do 18. 4. nejlépe okolo 11. 4.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý duben
Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů 
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) se koná promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového
vybavení hvězdárny. 

Hromadné návštěvy:
vždy ve čtvrtek 19.30–20.30 hod. mohou hvězdárnu navštívit 
předem objednané skupiny návštěvníků 
(5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy). 
Program: promítání filmů spojené s prohlídkou 
přístrojového vybavení hvězdárny.

Školní pořady:
v pondělí, úterý, ve středu, čtvrtek a v pátek v 8.30 a 10.30 hod. 
pro předem objednané školní výpravy. 
Vstupné: 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma. 
Bližší informace a objednávky na tel. 283 910 644. 

Velikonoční prázdniny:
21. 4. otevírací doba 10.00–12.00, 13.30–15.30 dod. 
Program:
10.15 Odkud svítí Sluníčko – pohádka pro nejmenší
13.45 Den Země – pásmo přírodopisných filmů pro mládež i dospělé
11.00–12.00, 14.30–15.30 pozorování Slunce, Venuše.

Pohádky pro nejmenší a další školní pořady je možné si objednat 
i individuálně na č. 283 910 644 v pracovní dny 
v časovém termínu dle dohody. 

Vstupné: 
na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež, důchodci 25 Kč
filmové večery, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež, důchodci 30 Kč

Doprava:
z konečné MHD sídliště Ďáblice (autobus 136, tramvaje 10 a 17) – 
10 min. pěšky. Zastávka Ďáblický hřbitov nebo Květnová, 
autobus (od metra C Ládví) 103, 345, 368 – 5 min. pěšky.
Zastávka U spojů, autobus 202 – 10 min. pěšky. 

Národní památkový ústav
a Občanské sdružení na obnovu 
památek v Dolních Chabrech

společně pořádají

v sobotu 16. dubna 2011
od 10 do 17 hod

MEZINÁRODNÍ DEN 
PAMÁTEK

A HISTORICKÝCH SÍDEL
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele 

v Dolních Chabrech

Každou celou hodinu budou v kostele probíhat 
komentované prohlídky nad otevřeným podzemím 

s archeology PhDr. Zdeňkem Dragounem 
a PhDr. Michalem Trymlem, kteří v kostele 
v 70. letech 20. století prováděli průzkumy 

a objevili tajemné podzemí.

Pozornost si zaslouží i obdivuhodné románské malby v apsidě 
a stará zvonice, která bude po celý den rovněž přístupná.

Spojení: Metro C Kobylisy – autobus č. 162 – Bílenecké náměstí / 
autobus č. 202 – Osecká

V tabulce ke článku Příspěvky na pobyt dětí ve školách v přírodě 
v roce 2010 došlo v minulém čísle Zpravodaje k několika chybám. 
Správný název střediska je Fähnrichův Mlýn, první pobyt se zde byl 
v termínu 17. 5.–21. 5. a pobyt dětí v Radostíně se uskutečnil v termínech 
24. 5.–28. 5. (I) a 31. 5.–4. 6. (ll). Panu Dvořákovi se tímto omlouváme.

Ďáblické kalendárium
16. dubna – Poklad velikonočního zajíčka, v 10 hodin

17. dubna – Květná neděle – bohoslužby
Církve československé husitské, v 9 hodin

16. a 17. dubna – velkoobjemové kontejnery

22. dubna – Velký pátek – čtení pašijových událostí
Církev československá husitská, v 17 hodin

24. dubna – Hod Boží velikonoční – bohoslužby
Církve československé husitské, v 9 hodin

24. dubna – Hod Boží velikonoční – mše svatá
v kapli Nejsvětější Trojice, v 10.30 hodin

30. dubna – velkoobjemové kontejnery na bioodpad

30. dubna – pálení čarodějnic, v 17.30 hodin

7. května – Vítání ptačího zpěvu
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Sociální komise MČ Praha–Ďáblice
hledá na přechodné období pokoj, 
garsoniéru nebo malý byt v Ďáblicích
a okolí k pronajmutí pro mladou matku
se čtyřletým synem, která se nachází
v sociální nouzi. Případné nabídky
vyřizuje za sociální komisi 
Barbara Tranová, tel. 283 911 749.

Jsme Vám blízko...
Realitní kanceláfi 

a správa nemovitostí ëáblice

Na Terase 5, 
tel.: 283 910 917, 

605 437 305, 
776 259 557, 

e-mail: 
info@realitydablice.cz

...a nabízíme
vysokou profesionalitu, 

serióznost a spolehlivost.

Ceník inzerce
1/1 strany (výška) 210x297 mm (na spad), 
183x272 mm (do zrcadla) – 6 000 Kč

1/2 strany (šířka) 210x148 mm (na spad), 
183x135 mm (do zrcadla) – 3 500 Kč

1/2 strany (výška) 105x297 mm (na spad), 
89x272 mm (do zrcadla) – 3 500 Kč

1/3 strany (výška) 70x297 mm (na spad), 
58x272 mm (do zrcadla) – 2 500 Kč

1/3 strany (šířka) 210x99 mm (na spad), 
183x90 mm (do zrcadla) – 2 500 Kč

1/4 strany (výška) 105x148 mm (na spad), 
89x135 mm (do zrcadla) – 1 800 Kč

1/4 strany (šířka) 210x74 mm (na spad), 
183x68 mm (do zrcadla) – 1 800 Kč

dvousloupec 120x180 mm (do zrcadla) – 5 000 Kč

2/1 prostřední dvoustrana 420x297 mm 
(na spad) – 12 000 Kč

Další formáty dle ceníku řádkové inzerce, 
šířka sloupce 58 mm.
Všechny ceny jsou bez DPH

Inzertní podklady je třeba odevzdat 
15 dní před datem zveřejnění!

Hotové inzeráty lze dodávat
  – ve formátech PDF (v rozlišení pro tisk – neseparovaný

s pasovacími znaky), nebo TIFF (vždy v nejvyšším 
možném rozlišení – s možností komprimace,

– na adresu Městské části na CD/DVD, s diskem je nutné
dodat poslední výtisk inzerátu a předávací protokol
s uvedením příslušných termínů zveřejnění,

– mailem na adresu zpravodaj@dablice.cz, zprávu je
nutné vybavit datem zveřejnění inzerátu.

Omezení 
– písmo pro negativní tisk (tj. světlé na tmavém 

podkladě) – nejmenší velikost 10 bodů,
– fotografie, diapozitivy, bitmapové soubory –

minimální rozlišení 250 dpi / 100 %,
– vektorové soubory, kresby, technické výkresy, 

loga vektorová – fonty v křivkách.

V případě zpracování v našem studiu dle dodaných
návrhů grafického zpracování vyžadujeme text přepsaný
na počítači, kvalitní loga, fotografie a perokresby. Nekva-
litní podklady – zejména kopie, faxy, výjezdy z barevných
tiskáren, rastrové fotografie a nekvalitní datové soubory
budou vždy přijaty po dohodě s grafikem, který rozhodne
o jejich kvalitě a může je odmítnout.

Nekvalitní datové soubory budou (vždy na žádost klienta
a v rámci možností) upraveny na místě, event. při
naprosto nevyhovujícím stavu vráceny k přepracování.

Vkládaná inzerce
– největší rozměr může být 210x297 mm (A4),

– nejvíce je možné vložit 8 listů o gramáži 90 g/m2, 
při menším počtu listů se může gramáž vkládaného
materiálu pohybovat v rozmezí 90–150 g/m2.

Ceny vkládané inzerce
1. vkládané přílohy dodané inzerentem – od 500 Kč

do 1 000 Kč dle rozsahu,
2. vkládané přílohy dle zadání inzerenta – podle kalku-

lace zpracování + ceny za vložení jako v bodě 1).
Vydavatel si vyhrazuje právo požadovat před uveřejně-
ním vkládané inzerce zálohu ve výši až 100 % účtované
ceny.

Řádková inzerce
– komerční inzerce 1 řádek 35 Kč včetně DPH,
– soukromá inzerce 3 řádky zdarma,
– společenská kronika na šířku sloupce 1x 30–60 mm

zdarma.

Rozhovor se zástupcem firmy
– za PR článek na dohodnuté téma se účtuje 50 % 

z ceníku plošné inzerce.

Pro přijetí a zveřejnění inzerce platí 
„Všeobecné podmínky inzerce OÚ Ďáblice“

Při opakované inzerci 
(nejméně 3 inzeráty v kalen dářním
roce) nabízíme zvýhodnění 
ve výši 15 %!

SK Ďáblice pořádá pro holky a kluky
míčový kemp zaměřený na fotbal, tenis
a zábavnou výuku základů němčiny.  
Kemp je určen dětem od 5 do 13 let. 

Program bude probíhat ve sportovním areálu 
SK Ďáblice – Kokořínská 400/32, Praha 8. 

Termín konání:

1. turnus: 18.–22. července 2011
2. turnus: 25.–29. července 2011
Kemp trvá od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin.

Svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim jsou zajištěny.
Cena kempu 2 500 Kč za dítě na týden.

O děti se bude starat odborný tým trenérů a aktivních hráčů.
Vedoucí kempu: Michal Mošnička a Jan Němec.

Kontakt: nemec@protetika.cz, mobilní tel.: 603 267 237
www.veselemice.skdablice.eu

Oficiální míče kempu 

Masáže Ďáblice
Záda + šíje 200 Kč, masáže medové,
baňkové, lávovými kameny, rašelinový
zábal, parafín na ruce. Nabízíme 
dárkové poukazy. Nápoj v ceně. 
Tel.: 777 763 605
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