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Rada projednala a schválila

na svém 22. jednání dne 10. října 2011...

Zprávy z radnice

... Na základě podkladů bude zahájeno výběrového řízení na zimní
údržbu ulic v Ďáblicích v sezóně 2011–2012 a znění výzvy k podání nabídek a vzorovou smlouvu. Uložila panu tajemníkovi zveřejnit výzvu na
úřední desce, na webových stránkách městské části a na internetových
stránkách Veřejné zakázky, ePoptávka.cz a aaaPoptávka.cz.
... Uzavření nových nájemních smluv na pronájem horního sálu v Obecním domě paní Věře Dvořákové pro cvičení našich seniorek a paní Haně
Juzové pro tance pro děti. Pověřila starostu jejich podpisem.
... Prodloužení nájemní smlouvy o 6 měsíců p. Štefanu Lukácsovi, který
podal žádost o prodloužení na byt v Ďáblické ulici č.339. Na základě
nesouhlasného vyjádření všech ostatních nájemníků domu, kteří ho nepovažují za řádného souseda, rada nejprve prodloužení nájmu neodsouhlasila. Po odvolání pana Štefana Lukácse k tomuto rozhodnutí byla svolána
schůzka všech nájemníků a bylo dohodnuto následující řešení: 1. Prostor
parku ve dvoře domu bude zrušen jako veřejný prostor. 2. Hlavní vchodové dveře z ulice do domu budou uzamykatelné. 3. S panem Štefanem
Lukácsem bude uzavřena dohoda o pracovní činnosti na 6 měsíců, v níž
bude specifikována povinnost vyplývající ze správcovství a úklidu společných prostor domu. Po skončení daného období se rada k této záležitosti
znovu vrátí. Přihlédne přitom k výsledkům provedených kontrol.
... Žádost pana Slyvky o rozšíření vjezdu přes chodník před domem
čp. 53/48 v Ďáblické ulici, které si pan Slyvka provede na vlastní náklady.

Další body z jednání rady
l Rada zamítla žádost zástupců společnosti CENTRAL GROUP a.s. na
změnu územního plánu prostoru pod Ďáblickým hájem směrem na Dolní
Chabry. Zamítnuta byla žádost o změnu ze zeleně na obytnou plochu.
l Radní Tomáš Dvořák informoval o průběhu reklamačního řízení rekonstrukce růžového pavilonu mateřské školy. Bude osloven soudní znalec na
vady a poruchy staveb, aby předložil nabídku na zpracování, posouzení
stavu a provedení objektu, které poslouží jako základní podklad obce pro
další jednání v rámci reklamačního řízení.
l Radní Táňa Dohnalová připomněla povinnost firmy A.S.A. spol. s r.o.
pečovat o nově vysázený ochranný zelený pás za plotem skládky směrem
k turistické cestě na Zdiby, vyplývající ze stavebního povolení k rozšíření
II. etapy skládky o 26. sekci. Referát životního prostředí dostal za úkol
situaci na místě zkontrolovat a v případě zjištění nedostatků zjednat
nápravu.
l Radní Táňa Dohnalová informovala o průběhu jednání na Odboru evidence, správy a využití majetku pražského magistrátu, z něhož pro naši
městskou část vyplynula možnost i nadále obsazovat byty v magistrátních
domech již jednou pronajaté ďáblickým občanům. Byla dohodnuta vzájemná spolupráce a magistrát přislíbil operativní informování o uvolněných bytech.

Rada projednala a schválila
na svém 23. jednání 24. října 2011...

... Poskytnutí daru ve výši 1 500 Kč panu Jonathanu Veselému za pořízení fotografií při vítání nově narozených dětí, které se uskutečnilo v říjnu
v Obecním domě.
... Poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč paní Valerii Jarošové, zaměstnankyni
úřadu městské části, při ukončení pracovního poměru – jejím odchodem
do důchodu.
... Pronájem prostorů v Osinalické ulici č. 766 (bývalá restaurace U Krále
Holce) na základě opakovaně zveřejněného záměru. Prostory budou pronajaty od 1. 11. 2011 na dobu dvou let panu Jonathanu Veselému na
hudební studio. Veškeré úpravy a náklady na energie uhradí nájemce.

Výše nájemného, 100 Kč měsíčně, je spíše symbolická, neboť za tři čtvrtě
roku se nenašel nikdo, kdo by měl o pronájem uvedených prostorů na tak
krátkou dobu zájem.

Další body z jednání rady
l V souvislosti se žádostí paní Zdenky Drtinové o poskytnutí příspěvku na
rekonstrukci sociálního zařízení v obecním bytě, rada doporučila provést
nejprve kontrolu a poté pasportizaci celého domu. Tohoto úkolu se ujali
radní PhDr. Vladimír Novotný a Ing. Tomáš Dvořák. Vzhledem k nutnosti
prověření stavu celého bytového fondu naší městské části a dokončení
pasportizace, rada rozhodla, že do doby ukončení celé akce nebude projednávat jednotlivé požadavky na investiční záměry v domech, vyjma
havarijních stavů, které vyžadují okamžitou opravu.
l Rada projednala vyžádanou informaci z referátu životního prostředí
o počtu vyvezených kontejnerů na bioodpad umístěných před vjezdem na
skládku. Kvůli nedostatečné kontrole trvalého bydliště občanů vyvážejících bioodpad požaduje rada projednání této záležitosti s firmou A.S.A.
Rada za nejlepší řešení považuje přemístění kontejneru zpět na původní
místo, tzn. do areálu skládky.
l V souvislosti s opravou
okapů bylo panem Tomášem
Dvořákem v červenci zjištěno
silné znečištění půdních prostor
základní školy holuby. Z hygienického hlediska se jedná
o zcela nepřijatelný stav.
I v souvislosti se záměrem zateplení podlahy půdy rada požádala o zajištění řádného úklidu
půdy od nánosů holubích
exkrementů a uhynulých ptáků a o vyřešení instalace zábran, znemožňujících pronikání holubů na půdu. Teprve poté bude možno zabývat se zajištěním zateplení půdních prostor (podlahy).
l Starosta informoval radu o dalším dopisu adresovaném hejtmanovi
Středočeského kraje MUDr. Rathovi, v souvislosti s návrhem Regionální
varianty Silničního okruhu kolem Prahy, který byl podepsán nejen naším
starostou, ale též starostou Dolních Chaber. Dopis je uveřejněn na webu
naší městské části. Ti kdo nemají přístup na web si mohou přečíst dopis
na radnici.
l Radní Táňa Dohnalová upozornila na nedostatky v hlášení místního
rozhlasu, tlumočila rovněž připomínky a stížnosti jednotlivých občanů na
kvalitu a obsah hlášení. O zjednání nápravy byl požádán pan tajemník.
Další projednávané body z jednání rady najdete na webových stránkách
v rubrice „Zápisy z Rady městské části v roce 2011“.
l Rada jmenovala novou předsedkyni redakční rady Ďáblického zpravodaje za odstoupivšího pana RNDr. Martina Smrčka. Stala se jí paní Hana
Macháňová.

Pro Ďáblický zpravodaj vybrala a zpracovala Táňa Dohnalová
V tomto vydání Zpravodaje (str. 15) je otištěn formulář na
čerpání kompenzačního příspěvku MČ Praha–Ďáblice za provoz
skládky. Příspěvek ve výši 2 500 Kč/rok může být poskytnut na dítě
s trvalým pobytem v MČ Praha–Ďáblice od 0 do 15 let věku dítěte
dovršeného v roce podání žádosti. Podání žádosti je možné pouze
od 15. 9. do 30. 11. kalendářního roku. Tím se rozumí, že např.
z rozpočtu 2011 je poskytován příspěvek na rok 2011, pokud nebylo
čerpání provedeno formou účasti dítěte na škole v přírodě v roce 2011.
Výjimku tvoří děti narozené po 1. 11. do 31. 12. 2011 na které lze
podat žádost až do 15. 1. 2012 s tím, že příspěvek bude poskytnut
do 31. 1. 2012 z rozpočtu roku 2012.
Finanční odbor MČ
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29. září se konalo podzimní veřejné zasedání zastupitelstva. Jednání řídil
zastupitel Vladimír Novotný. Vždy po představení jednotlivých bodů jednání oslovil přítomné občany, aby se dotázali na to, co je na probírané
problematice zajímá. Jde o změnu v jednacím řádu a bude jen dobré,
když ji budou občané využívat. Znovu to připomínám. Vytištěný program
jednání byl naším úřadem připraven a byl občanům při příchodu k dispozici. Za občany děkuji.
Na zasedání se měla řešit trasa autobusu č. 103 vázaná na úpravu křižovatky Ďáblická – Kostelecká. Proto přišla řada občanů, kteří chtěli se
zastupiteli o vedení autobusové linky hovořit. Zastupitelé se dohodli na
úpravě programu a uvedený bod jednání zařadili na začátek. Pan Dvořák,
paní Fišmistrová a pan Růžička, kteří problém s Dopravním podnikem
HMP řešili, nás seznámili s výsledky svých jednání. Občané pak postupně
přistupovali k mikrofonu a sdělovali své názory a návrhy. Vyslovit se mohli
všichni, kteří chtěli. Nebyla to krátká debata. V konstruktivní atmosféře
došlo k dohodám při dalším postupu. Paní zastupitelka Dohnalová podala
proto návrh zavést před zahájením každého veřejného zasedání půlhodinku vyhrazenou pouze občanům. Každý občan Ďáblic může přijít a oslovit našich 15 zastupitelů, obrátit se na ně s tím, co ho v životě MČ
znepokojuje, nebo naopak těší. Jednání zastupitelstva možná nebude
úplně krátké, avšak já jsem z proběhlého jednání měla dobrý pocit.
Zastupitelé přišli na jednání připraveni a projevili svůj zájem spolupracovat. Jednání nekomplikovaly žádné hádky.
Letos proběhne ještě jedno, předvánoční, 4. zasedání zastupitelstva. Na začátku setkání bude mikrofon opět patřit občanům. A nově vytvořené zastupitelstvo vstoupí do druhého
roku své práce.
Milada Stroblová

Příspěvek na odpad
Tak jako v předchozích letech poskytne MČ Praha–Ďáblice příspěvek na
úhradu poplatku za odvoz komunálního odpadu i v roce 2011. Výše příspěvku je stanovena na částku odpovídající poplatkové povinnosti
za druhé pololetí 2011.
Příspěvek může být poskytnut občanům městské části – plátcům –
s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice.
Pracovníci úřadu MČ Praha–Ďáblice, vedeni snahou o další zlepšení služeb pro občany Ďáblic, jednají se správcem poplatku – Magistrátem
hl. m. Prahy (MHMP) – o zjednodušeném postupu při výplatě příspěvku
na svoz komunálního odpadu za r. 2011.
Občanům, u kterých bude z dostupných dat potvrzena shodnost v evidenci MČ a MHMP, bude příspěvek poskytnut úhradou poplatku za
2. pololetí 2011 z rozpočtu MČ přímo MHMP. Těmto občanům nebudou
zaslány složenky k úhradě výše uvedeného poplatku a proto nebudou
muset ve druhém pololetí na poštu a poté na úřad.
Ostatní občané, kteří složenky obdrží, mohou nárok na příspěvek za rok
2011 uplatnit v březnu a v dubnu 2012 v pokladně ÚMČ Praha–Ďáblice. Příspěvek bude vyplacen po předložení dokladů o úhradě poplatku
za rok 2011 a občanského průkazu k ověření trvalého pobytu.
Občanům v bytových domech či nájemních bytech bude příspěvek poskytnut v rámci vyúčtování služeb za příslušné období prostřednictvím vlastníka objektu nebo pověřeného správce, který nárok uplatní rovněž
předložením příslušných dokladů.
V letošním roce jsou k dispozici data z evidence správce
poplatku, tedy MHMP a ne Pražských služeb. I přesto se mohou
vyskytnout jiné nesrovnalosti, než v předchozích letech.
Očekáváme, že občané – plátci, kteří z důvodu neshodnosti evidence nejsou zahrnuti do automatizovaného zpracování příspěvku, si u MHMP –
oddělení poplatků za odpad, v rámci ohlašovací povinnosti ověří, popř.
opraví evidenční údaje. Tím budou vytvořeny podmínky pro další zlepšení
služeb poskytovaných občanům úřadem MČ.
Upozornění MČ: na základě Usnesení zastupitelstva MČ Praha–Ďáblice
č. 044/11/ZMČ bude vyplácení příspěvků na svoz komunálního odpadu

od roku 2012 pouze bezhotovostním převodem z rozpočtu MČ
Praha–Ďáblice přímo správci poplatku dle seznamu odsouhlaseného správcem poplatku (MHMP). Z toho vyplývá, že kdo v r. 2011
dostane složenku na 2. pololetí, tak za příští rok (2012) příspěvek nedostane, pokud nebude mít shodné údaje v agendách evidence
občanů a správce poplatku za svoz TKO.
Upozornění správce poplatku: v případě neplnění ohlašovací povinnosti, např. změna evidenčních údajů, by mohl MHMP jako správce
poplatku vyměřit plátci finanční pokutu, a to i opakovaně.

Finanční odbor ÚMČ

Uklízejte za svým psem!
...mít ohledy na druhé, zejména na děti.
Z vyhl. hl. m. Prahy č. 23/2003 o místních poplatcích.
Jistě to každý z vás, kdo vlastní psa, zná. Jdete na procházku se svým
psem, pejsek udělá hromádku a vy u sebe zrovna nemáte pytlík. Tak vás
napadne, že si ho vezmete na stojanu kde obvykle visí. Ovšem zjistíte,
že stojan je prázdný. Tak si začnete hned říkat, kde ty pytlíky jsou, když
každý rok platím za svého psa tak chci mít pytlíky na stojanu. Jenže
všechno je trošku jinak. Ročně se na poplatcích za psa v MČ vybere přibližně 120 000 Kč, ovšem z této částky se odvádí 25 % Magistrátu hlavního města Prahy, městské části tedy zůstane přibližně 90 000 Kč. Ovšem
tato částka absolutně nepokrývá náklady, které vynaloží na nákup sáčků
na psí exkrementy a úklid obce od exkrementů. Takže tvrzení „já si platím
za psa, tak chci ať se obec postará“ je nepravdivé. Je třeba si uvědomit,
že poplatky za vlastnictví psa nám stanoví vyhláška hlavního města Prahy
a zároveň nám ukládá úklid psích exkrementů. Stručně řečeno je každého
povinností uklidit si za svým psem! Radnice městské části vychází svým
občanům vstříc a zakupuje právě již zmíněné sáčky na psí exkrementy,
ale uvědomte si, že je to pouze dobrá vůle, tedy doplňková záležitost.
Sáčky na psí exkrementy jsou doplňovány každý týden v úterý a po celých
Ďáblicích je rozmístěno 27 košů na psí exkrementy se zmíněnými sáčky
(viz. tabulka).
Miloš Růžička, starosta MČ
Kateřina Vojtová, referát životního prostředí
ulice
U Parkánu
Na Štamberku
Šenovská
Šenovská
Liběchovská
Říjnová
Zákupská
Květnová
Květnová
Květnová
K Náměstí
Hořínecká
Osinalická
Na Terase
Ďáblická
Ďáblická
Kokořínská
Chřibská
Na Blatech
Borotická
Humenecká
K Lomu
Zářijová
Mannerova
Ďáblická
Ďáblická
U Chaloupek

orientační bod
prostor u základní školy
před parčíkem
roh ulice Myslivecká x Šenovská
roh ulice U Spojů x Šenovská
před č.p. 820/6
před č.p. 316/2 (Koníčkovo nám.)
roh ulice Zákupská x U Hájovny
roh Květnová x Hřenská (u budovy ÚMČ)
u mateřské školky
u č.p. 504/72
u křižovatky Květnová x K Náměstí
roh Hořínecká x Ďáblická
před lékárnou
křížení ulic Osinalická x Prácheňská (u trafostanice)
u hřbitova
u restaurace Na Růžku
roh ulic Kokořínská x Chřibská
na konci ulice Lobečská, vedle kontejnerů
před č.p. 242/3
roh Borotická x Humenecká
směr ke kruhovému objezdu
před č.p. 931/16
u kontejnerů na separovaný odpad
u prázdné parcely VŠUP
č.p. 50 (u autoservisu)
roh křižovatky Kostelecká x Ďáblická
roh Legionářů x U Chaloupek

Zprávy z Ďáblic

„Volný mikrofon“ na veřejném
zasedání zastupitelstva
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Rozhodnutí o uzavření skládky
opět oddáleno

Zprávy z Ďáblic

V době uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje probíhalo zasedání
Zastupitelstva hlavního města Prahy (nejvyšší orgán správy
města), na jehož programu byl, pro nás ďáblické, zásadní bod –
další rozšíření skládky. Ta by měla být i pro dalších mnoho let
jediným místem v Praze určeným pro skládkování odpadu Prahy
a Středočeského kraje. Zastupitelstvo mělo rozhodnout několik
měsíců trvající spor MČ Praha–Ďáblice a Odboru územního
plánu, který připravuje novou podobu ÚP Prahy a který naplňuje politické zadání vedení města: pokračovat ve skládkování
v Ďáblicích.
Na zasedání zastupitelstva hlavního města vystoupili starosta naší městské části, pan Miloš Růžička a předsedkyně Občanského sdružení pro
Ďáblice, paní Karolina Kovtun. Jejich příspěvky k projednávanému bodu
jednání byly jediné, návrhový výbor magistrátu nezaznamenal žádné připomínky z řad zastupitelů. 48 jich hlasovalo pro přijetí, 2 byli proti, 8 se
zdrželo. Návrh byl přijat a rozšíření skládky se tak stalo součástí konceptu
územního plánu hlavního města Prahy. Náměstek primátora Josef Nosek
jako odůvodnění, proč magistrát hl. m. Prahy schvaluje rozšíření skládky
uvedl, že se magistrátu nedaří najít jinou lokalitu pro novou skládku
a pokračování ďáblické skládky má tudíž obecně prospěšný charakter.
Tento argument považují ďáblický starosta i Občanské sdružení za
nepravdivý. Není žádný důkaz nebo záznam o jednání o nové lokalitě,
ani žádná záruka že se ďáblická skládka nebude rozšiřovat znovu a znovu
a že se na ní bude ukládat pouze komunální odpad Prahy. Proces schvalování nového územního plánu hl. m. Prahy v tuto chvíli prošel fází konceptu, což ještě neznamená, že se ÚP změní tak, jak bylo nyní schváleno.
Ďáblice mají stále možnost se bránit a prosazovat, aby se největší skládka
v ČR po naplnění poslední dosud schválené sekce řádně uzavřela. Magistrát dal ale jasně najevo, že má svou vlastní představu o řešení a místo
koncepčního řešení této části odpadového hospodářství města bude stále
prosazovat skládkování v naší obci.
–red–
Na svém 10. zasedání 4. listopadu 2011 zastupitelstvo hlavního města
Prahy schválilo koncept územního plánu umožňující rozšíření ďáblické
skládky o dalších 9.2 hektarů. Valná většina zastupitelů hlasovala pro rozšíření navzdory jasnému nesouhlasu MČ Ďáblice, Občanského sdružení
pro Ďáblice a většiny obyvatel Ďáblic. Místo toho, aby hájili zájmy občanů
a zajistili jim bezpečné a čisté životní prostředí, pražští zastupitelé svým
hlasováním dali zelenou pokračování v zastaralém a nebezpečném skládkování. Obyvatelé Ďáblic budou i nadále vystaveni negativním účinkům
prachu, plísní, skládkových plynů či zápachu, budou čelit zvýšeným hladinám arzenu, a niklu a obávat se spodních vod zamořených chloridy.
To vše jen proto, že se magistrátu jevilo jako příliš složité vymyslet nový

Jedna ulice
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V Itálii se krade a je tam „bordel“... To klišé známe všichni a moc rádi mu
věříme. Protože kdo z nás nevidí raději trn v oku přítele svého než trám
v oku vlastním?
Konec léta jsem strávil na dovolené ve střední Itálii v Toskánsku a ručím
za to, že s tím nepořádkem jde jen o pomluvu a není to pravda. Vesničky,
které jsme prolézali, samoty, okolí silnic i prašných cest, místa turistická
i úplně zastrčená byla uklizená, odpadky by se daly spočítat. Jasně, není
to Německo nebo Rakousko, ale pořádek a řád jsou patrné, i když se
občas ozve křik a kvílení brzd či troubení klaksonů.
Návrat domů v půli září mne vrátil do reality a během pár hodin jsem
pochopil, že ne v Itálii, ale u nás musím hledat skutečný „bordel“ hned
před vlastními dveřmi.
Naše ulice má asi sto metrů a není opravdu ničím zajímavá ani přitažlivá.
Na těch sto metrech ale najdeme otisk naší země jako dinosauří stopu
v texaském údolí dinosaurů. Na začátku kolem sběrných nádob na sepa-

způsob ukládání odpadu nebo hledat novou lokalitu mimo obytnou
zástavbu, kde by mohla vzniknout skládka nová. Při rozhodování
o II. etapě skládky nám pražští zastupitelé slibovali, že bude poslední.
Tentokrát se ani neobtěžovali tím, že by nám cokoli slíbili nebo zaručili.
Je politováníhodné, že zelenou rozšíření skládky dal výbor pro životní
prostředí zastupitelstva hlavního města Prahy, aniž by se jakkoli zabýval
možnými dopady skládkování na zdraví obyvatel, kteří již dlouhá léta žijí
v jejím stínu. Současné pražské zastupitelstvo bohužel přistupuje
k zájmům městských částí s naprostým despektem a nevnímá jejich starosty jako rovnoprávné kolegy. Neberme se z nich příklad. Nebojme se
hájit naše zájmy, naše životní prostředí. Pišme jim, choďme za nimi,
dejme jim jasně najevo, že si jejich chování nenecháme líbit.

Za Občanské sdružení pro Ďáblice Karolina Kovtun
Považuji za absurdní, když Odbor ochrany prostředí pražského magistrátu
doporučí rozšíření ďáblické skládky a přitom z vyhodnocení jejího vlivu
na životní prostředí (v rámci procesu SEA – posuzování vlivu koncepcí
a územně plánovacích dokumentací na životní prostředí) jednoznačně
vyplývá, že skládka životnímu prostředí škodí. Za celých 18 let se odpovědné orgány nezajímaly o vliv skládky na zdraví obyvatel. Nevíme, co
vlastně v Ďáblicích dýcháme. Jako občané, ani jako městská část nemáme
možnost získat výsledky měření znečištění ovzduší. Úředníci, a to nejen ti
magistrátní, odmítají tyto údaje poskytnout. Zastupitelé hlavního města
Prahy se nad tímto problémem vůbec nezamýšlejí a jediný důvod pro
rozšíření skládky je ten, že magistrát – za celé čtyři roky od návrhu
MČ–Březiněves na rozšíření skládky – neudělal jediný krok k jiné alternativě. Náměstek primátora pro územní plán pouze konstatoval, že Praha
jinde skládkovat nemůže. Pro vás mladší čtenáře Zpravodaje mám smutnou zprávu. Pokud se nebudeme bránit a hledat další možnosti a způsoby, jak tento pro někoho velice výhodný obchod zastavit, bude skládka
minimálně dalších pět, ale spíše deset i více let v provozu a hora odpadu
v Ďáblicích ještě znatelně povyroste.
Táňa Dohnalová – radní MČ Praha–Ďáblice, fotografie Tomáš Dvořák
rovaný sběr (papír, plasty, sklo a kartóny) leží rozebraná pohovka, zánovní
botky a kloset. Jen kousek dál stojí už čtvrtý měsíc zřejmě ukradený Ford
Ecsort, marně čekající na svého původního majitele. Zatím se jen zbavil
přebytečného oleje a udělal pod sebou psí louži. Další dvacet metrů spadnete do díry ve vozovce – někdo ukradl poklop kanálu a odnesl do sběru.
Jak asi vysvětlí (a ptá se na to někdo) majitel sběrných surovin, kde se
u něj berou litinové poklopy z kanálů?
Nestačí vám to? Tak se podívejte pořádně na zem! Malé střípky skla
odhalí, že se tu určitě něco stalo. Ano, během nepřítomnosti u mne přespal můj zeť, který dorazil firemní fabií a zaparkoval ji hned před našimi
posprejovanými garážovými dveřmi (stihli mi je pokreslit hned první noc
po instalaci). Ráno měl rozbité sklo a ukradený airbag. Jedna noc u nás
ho stála skoro jako noc v dobrém hotelu na Václavském náměstí.
Každý den kolem té spouště chodím a je mi smutno. Začínám se obávat,
že do té Evropy se nevrátíme nikdy. Ono se to totiž nějak nezlepšuje, ba
právě naopak. Ale možná jsem zbytečný pesimista a ve škole už nám
vyrůstá generace, která bude úplně jiná.
Martin Smrček

Námitky Občanského sdružení
pro Ďáblice k rozšíření skládky Ďáblice
ke konceptu z prosince roku 2009

Odůvodnění
B1.1. Poslední rozšíření stávající skládky provozované společností A.S.A., spol. s r. o., bylo
povoleno v r. 2009, jedná se o 26. sekci II.
etapy a bylo akceptováno s tím, že se jedná
o definitivně poslední sekci, po jejímž zaplnění
bude následovat rekultivace celé skládky do
roku 2014. Za skládkou je již vysazen, dle podmínek pro fázi přípravy 26. sekce 20 m široký
pás zeleně jako regionální biokoridor.
B1.2. Navrhovaná změna je nekoncepčním krokem, který je v rozporu se závazkem snižovat
množství odpadů ukládaných na skládkách
(závazné směrnici Rady Evropy o skládkách
odpadu 99/31/ES) a který brzdí uplatňování
moderních technologií a dalších prvků systému
odpadového hospodářství hl. m. Prahy.
B1.3. Skládkování je nejhorší možný způsob
likvidace odpadu, který představuje značnou
zátěž pro životní prostředí. V dnešní době se
v různých zemích světa prosazují moderní přístupy, jako je např. koncept „zero waste“ –
„nulového odpadu“, podpora maximální míry
recyklace apod. V tomto světle není zřejmé,
proč má jít Praha cestou rozšiřování komunální
skládky. Praha nepotřebuje rozšíření skládkových ploch, což potvrzují i teze Vyhodnocení
vlivu na udržitelný život (VVUR) v místech, kde
se zpracovatel v textu odvolává na soulad se
schváleným Plánem odpadového hospodářství
hl. m. Prahy.

Služba sběru a svozu bioodpadu prostřednictvím kompostejnerů společnosti Pražské služby, a.s., v letošním
roce nekončí jako obvykle na konci
listopadu, ale bude probíhat celoročně.
„Služba celoročního svozu bioodpadu je
určena všem Pražanům, jak lidem v bytech,
kteří mohou třídit bioodpad celoročně, tak
i majitelům zahrad, kteří si zvykli na komfort
této služby a vědí, že bioodpad není jen listí
a tráva, ale i odpad z domácnosti,“ říká Petr
Kašpar, vedoucí obchodního oddělení odvozu
a recyklace odpadů, a dodává: „Výhodou pro
Pražany je, že si službu celoročního sběru
a svozu bioodpadu mohou objednat (stejně
jako sezónní svoz) kdykoli během roku
a cena jim bude stanovena pouze podle
počtu objednaných měsíců do konce kalendářního roku.“
Na bioodpad je možné si pronajmout kompostejner o velikosti 120 nebo 240 litrů.
Cena za celoroční svoz u 120-ti litrové nádoby je 900 Kč vč DPH, u 240-ti litrové nádoby pak 1 440 Kč vč. DPH. Tyto ceny zahrnují
pravidelný svoz bioodpadu v intervalu 1x za
14 dní, jeho další zpracování i pronájem
kompostejneru pro celé období. Službu sběru
a svozu bioodpadu si zájemci mohou objednat elektronicky na www.psas.cz/bio,
v nejbližším zákaznickém centru společnosti
Pražské služby, a.s., nebo telefonicky v call
centru společnosti: 284 091 888.

B1.4. Nepřetržité skládkování dlouhodobě
obtěžuje občany Ďáblic a ohrožuje jejich zdraví
nejen zvýšenou nákladní dopravou, prachem,
polétavým odpadem, plísněmi či zápachem, ale
nese sebou také četná latentní rizika. Míru
takových rizik dokládá mimo jiné dosavadní
monitoring podzemních vod a ovzduší, který
prokazatelně dokládá dlouhodobé překračování
hygienických limitů chloridů, arsenu a niklu.
Pokud je na základě klíčových dokumentů
zřejmé, že rozšíření skládky Ďáblice bude po
19ti letech provozu zbytné a lze najít vůči lidem
a krajině šetrnější řešení, pak je zcela nepřípustné vystavovat stále stejné obyvatele v okolí
skládky dlouhodobým negativním vlivům
a potenciálním rizikům, které nezbytně skládkování i prostá existence uzavřeného skládkového
tělesa přináší.
B1.5. Záměr dalšího rozšíření skládky Ďáblice,
na níž se skládkuje povrchově, do výšky a v otevřené krajině, v proluce mezi obytnou zástavbou dvou městských částí, je za daných
podmínek anachronismem.
B1.6. Na základě údajů z VVUR je zřejmé, že
prodloužení skládkování nemá v současné době
a tím méně v uvažovaných letech (2012 a dále)
podstatný význam pro odpadové hospodářství
Prahy a je pouze vytvořením bezprecedentního
prostoru pro návoz odpadů Středočeského kraje
do obytné zástavby hlavního města státu.
Takové jednání je také v rozporu se zásadami
ochrany zdraví, životního prostředí a hygieny
venkovního prostoru.
B1.9. Další zvětšování skládky Ďáblice je tedy
problematické nejen z hlediska negativních
vlivů dlouhodobého a intenzivního skládkování,
ale je také nepřípustné z pohledu kritické
kumulace negativních vlivů dalších, těsně
sousedících staveb.

O separaci bioodpadu mají Pražané stále
větší zájem. V letošním roce, tj. od 1. 4. 2011
získaly Pražské služby cca 800 nových zákazníků, tedy k 31. 8. 2011 je to již více než
6 300 Pražanů, kteří využívají tuto službu
a tím přispívají k ochraně životního prostředí
v Praze.
„Vzhledem k tomu, že bioodpad tvoří více
než 40 % z celkového odpadu domácnosti,
těší nás, že zájem ze strany obyvatel hlavního
města Prahy neustále roste,“

Za OS pro Ďáblice Táňa Dohnalová,
fotografie Jan Havrda

dodává Miroslava Egererová,
tisková mluvčí Pražských služeb

Zprávy z Ďáblic

Požadujeme, aby územní plán Prahy, ani žádná
jiná územně plánovací dokumentace neobsahovaly rozšíření ploch skládek odpadu a ploch
technické infrastruktury umožňující skládkování
odpadu na území městských částí Praha–Ďáblice, Praha–Dolní Chabry a Praha–Březiněves.
Zejména požadujeme, aby se nerozšiřovala plocha skládky odpadu, resp. technické infrastruktury navazující na stávající zařízení „Skládka
odpadů S-003 se sektorem S-001 Ďáblice“,
které se nachází na katastrálním území Ďáblice.
Navrhujeme, aby byla při rozhodování o konceptu Územního plánu hl. m. Prahy vybrána
varianta řešení území bez rozšíření skládky
odpadu v Ďáblicích západním směrem, se
zachováním turistické cesty – ÚSES. V souladu
s podmínkami souhlasného stanoviska MŽP
k rozšíření skládky o 26. sekci požadujeme
zpracování projektu rekultivace celé skládky na
lokální biocentrum. Požadujeme, aby v této
jmenované variantě byl schválen také návrh
Územního plánu hl. m. Prahy, který zároveň
nebude obsahovat žádné rozšíření ploch technické infrastruktury umožňující skládkování
odpadu a rozšiřující stávající zařízení „Skládka
odpadů S-003 se sektorem S-001 Ďáblice“
na území městských částí Praha–Ďáblice,
Praha–Březiněves, případně Praha–Dolní
Chabry.

Svoz bioodpadu
letos i v zimě
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Z historie

V letošním roce 2001 si připomínáme my, kteří
se považujeme za věřící křesťany i ostatní spoluobčané naší země, 800. výročí narození
královské dcery, potomní řeholní sestry
Anežky Přemyslovny. Anežka pocházela
z druhého manželství českého krále Přemysla
Otakara I. a Konstancie, dcery uherského krále
Bély III. Předurčena svým vznešeným původem,
měla se stát první dámou tehdejší Evropy, ovšem
po zamítnutí vznešených nápadníků prvních
královských rodin, se rozhodla (po příkladu své
tety sv. Hedviky i sestřenice sv. Alžběty) věnovat
lidem na okraji společnosti. Jistě ji ovlivnila
i klášterní výchova ve slezské Třebnici, stejně
jako v českých Doksanech. Ostatně kdo chtěl
v té době dosáhnout kvalitní výchovy, nabyl ho
jedině v těchto institucích. Anežka, přestože
poznala vznešené prostředí královského domu
cisterciaček v Třebnici a premonstrátek v Doksanech, nevolila tuto cestu, ale cestu strmou,
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chudou a pokornou. Vstoupila do jí založeného
kláštera klarisek v Praze, který fundovala ze
svého věna. Jelikož byla obklopena pražskou
chudinou a nemohla ji vzít přímo za zdi kláštera,
kde panovala přísná klauzura, vybrala abatyše
Anežka několik mužů, kteří se vrátili pravděpodobně z křížových válek v čele s Albertem ze
Sternberga a jim svěřila k opečování svoje
drahé. Z nich se za pár let roku 1237 vyvinul řád
křižovníků, později v roce 1252 řád křižovníků
s červenou hvězdou. Samostatný řád schválil
papež Řehoř IX. bulou Omnipotens Deus ve
Viterbu. Vznešená princezna, abatyše, chtěla
do budoucna zabezpečit chod špitálu i nově se
rozrůstajícího řádu, a proto iniciovala se svým
bratrem Václavem I. donaci, ve které jsou roku
1253 uvedeny i dnešní Ďáblice. Asi v 16. století,
když se začínají křižovníci přetvářet z původních
špitálníků v řád ryze kněžský, dochází k novému
výkladu řádových dějin a za zakladatelku je

považována císařovna sv. Helena, matka císaře
Konstantina Velikého. Tato historie se nám
odráží i v naší ďáblické kapli, kde jako pandán
k otci řehole sv. Augustinovi stojí právě světice
4. století, Helena s křížem, který nalezla na Kalvárii v Palestině. Proto máme na naši Anežku tak
málo památek, protože nebyla vlivem událostí
kdysi považována za přímou zakladatelku a ani
nebyla papežem svatořečena. K tomu chyběly
její ostatky, které se dříve ke kanonizaci požadovaly. Nyní stojí před námi ještě několik významných událostí, spojených se sv. Anežkou.
Z hlavních je třeba uvést vědeckou konferenci
na KTF v Dejvicích od 22.–24. listopadu a velkou
výstavu v Anežském klášteře „Princezna
a řeholnice“. Z duchovních slavností můžete
navštívit 12. listopadu mši v katedrále sv. Víta
a mši v kapli v Ďáblicích 13. listopadu
v 10.30 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
P. Marek Pučalík OCr.

Sv. Anežka odevzdává špitální kostel prvnímu
křižovnickému velmistru. (Brevíř velmistra Lva
z r. 1356)

slavnostní mší svatou, která se uskuteční
12. listopadu od 10 hodin v katedrále sv. Víta.
Hlavním celebrantem bohoslužby bude zvláštní
papežský legát, arcibiskup z Kolína nad Rýnem,
kardinál Joachim Meisner. Při mši svaté budou
předána děkovná vyznamenání – medaile
sv. Anežky České. Na bohoslužbu pak
v 15 hodin ve Strahovském klášteře naváže
vernisáž výstavy prací dětí z České a Slovenské
republiky pořádaná hnutím Na vlastních nohou
– Stonožka. Výstava nazvaná „Svatá Anežka
Česká – génius českého učitele” potrvá do
2. prosince. Svatoanežský rok bude zakončen
unikátní výstavou s názvem „Svatá Anežka
Česká – princezna a řeholnice“, která bude
v prostorách Kláštera sv. Anežky České
zahájena 25. listopadu 2011.
Je to jen drobná souhra náhod, ale půvabná.
Vstoupili jsme do roku Anežky Přemyslovny
a počátkem roku skončily padesátikorunové
bankovky s jejím portrétem. Svým způsobem je
to symbolické. Přemyslovská princezna vyznávala přísnou chudobu a mít portrét na bankovce
by se jí asi moc nezamlouvalo.

Blahořečení
Anežky Přemyslovny
Anežka Přemyslovna byla prohlášena za svatou
12. listopadu 1989 a díky ní má český národ
světici. Takovou, jaká přesně ladí s naší všeobecnou představou: oddanou, pomáhající,
ošetřující a pečující ženu. Proroctví říká, že
v Čechách bude dobře, až se najde Anežčino
tělo. V loňském roce se nenašlo při archeologickém průzkumu v pražském kostele sv. Haštala,
ale najde se vůbec někdy? Anežčin rok se ale
dá využít i jinak, v duchu jejího odkazu, jak se
vznešeně říká – aby v Čechách bylo dobře.
Anežka Přemyslovna – Anežka Česká se narodila roku 1211 (možná roku 1205 nebo 1207)
jako dcera českého krále Přemysla Otakara.
Důležité je, že se narodila někdy mezi rokem
1204, kdy papež Inocenc III. kanonizací opata
Prokopa uznal kulturní svébytnost Čech,
a rokem 1212, kdy Fridrich II. zpečetil zlatou
sicilskou bulou listinu, která přemyslovskému
rodu trvale propůjčila důstojenství králů.
Anežka byla už jako malé děvčátko z politických
důvodů zasnoubena. Jednou s Boleslavem Slezským, poté se synem císaře Bedřicha II. Svazky
byly však z politických důvodů zrušeny. Anežka,
která se oddávala křesťanskému a asketickému životu, byla proto velmi šťastná. Jejími
vzory byli František z Assisi a jeho společnice
Klára z Assisi, se kterou si Anežka dopisovala
a k níž ji poutalo vřelé přátelství. Když měla být
Anežka znovu obětována politice a měla se
provdat za Bedřicha II. případně za anglického
Jindřicha II., určila si svůj osud sama.
Anežku již dlouho před vstupem do kláštera
zaujaly františkánské ideály. Její zájem o chudé
a nemocné v Praze i její vlastní život na dvoře
jsou toho jasným dokladem. Je proto zcela přirozené, že si pro svůj vlastní řeholní život zvolila
roucho Klářino. S velkorysostí vskutku královskou zahájila Anežka stavební práce na vltavském břehu proti sídelnímu paláci na
Hradčanech. Podpořena řadou členů královské
rodiny vybudovala tři chrámy: mužský františ-

kánský klášter, klášter klarisek a rozsáhlý špitál.
Komplex těchto staveb vytvořil první gotickou
dominantu Prahy. Klášter byl vybudován
v novém slohu a ozdoben jako budoucí sídlo
vladařovy sestry. Dne 11. června 1234 vstoupila
třiadvacetiletá Anežka spolu s dalšími sedmi
dívkami ze šlechtických rodin do kláštera
Na Františku, a to za účasti královského páru,
sedmi biskupů a plejády české aristokracie.
Anežka pokračovala dále v budování klášterního areálu.
Anežka zemřela v pondělí 2. března 1282 a po
několik dní přicházeli k jejímu vystavenému tělu
nesčetné zástupy lidí, kteří ji již za života pokládali za svatou. Po její smrti došlo k mnoha
zázrakům, tehdy však ještě svatořečena nebyla.
V České republice je ustanoven svátek sv. Anežky na 13. listopadu. Připomínáme si tak její
kanonizaci z roku 1989, která napomohla politickým změnám v naší vlasti. .
Oslavy letošního 800. výročí narození Anežky
České vyvrcholí ve svatovítské katedrále

Vazba Anežky Přemyslovny
na Ďáblice
Připomeňme si, že řád Křižovníků s červenou
hvězdou založila v Praze Anežka Přemyslovna
původně jako špitální bratrstvo sloužící nemocným a chudým. Jedná se o historicky jedinou
českou mužskou řeholi. Jejím nejvyšším představeným je velmistr. Donedávna jím byl Mgr. Jiří
Kopejsko, O. Cr., kterého jsme několikrát přivítali v naší kapli. 14. září 2011 se stal novým
velmistrem PharmDr. Mgr. Josef Šedivý, O. Cr.
Dále si připomeňme, že kaple v naší obci je
nedílnou součástí zámečku, který byl vystavěn
k polnostem Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Křižovníci v Ďáblicích byli známi
svojí péčí o chudé studenty pražské univerzity
a církevních lyceí. Za služby ve „špitále“ při
ďáblickém dvoře poskytoval Křižovnický řád
studentům ubytování a stravu.

Zdeněk Sobotka, kronikář obce, foto autor

Od začátku října zahájilo svou činnost několik
aktivit určených pro ďáblické seniory. Jejich lektorům přejeme pilné a šikovné studenty a účastníkům aktivit, aby je účast v kurzech
naplňovala pocitem dobře stráveného času,
který je obohatí duševně nebo i fyzicky. Máte-li
chuť přijít se podívat na některý z kurzů, je to
samozřejmě možné a v případě vašeho zájmu
se můžete dodatečně také přihlásit. Přehled
aktivit, které organizuje sociální komise MČ
Praha Ďáblice, naleznete níže.
Angličtina pro začátečníky
Kurz je určen těm, kteří s angličtinou začínají
zcela od základu.
Místo a čas konání: Obecní knihovna,
Osinalická 30, pátek 9–10 hodin.
Lektorka: Mgr. Karolína Kovtun.
Počítačové kurzy
Náplní kurzu je naučit se používat e-mail
a internet, práce s textovým a tabulkovým editorem, převedení digitálních fotografií do počítače a jejich další zpracování. Obsah kurzu se
průběžně přizpůsobuje potřebám účastníků.
Je možné domluvit si individuální konzultaci
s panem lektorem.
Místo a čas konání: Obecní knihovna,
Osinalická 30, pondělí 13.30–15.00
a 15.15–16.45, čtvrtek 9.00–10.30 hodin.
Lektor: Ing. Ladislav Mašika.
Zdravotní cvičení
Cvičení je určeno pro seniory
s omezeným pohybem.
Místo a čas konání: sál v 1. patře Obecního
domu, Ke kinu 7, čtvrtek 9.30–10.30 hodin.
Lektorka: MUDr. Petra Sládková.
Plavání
Senioři mají možnost získat permanentku
na 10 vstupů do bazénu v Neratovicích
s 50% slevou.
Klub seniorů
Klub je místem pro přátelská setkání při čaji
a kávě, při které si můžete jen tak popovídat
nebo si přinést s sebou svoji drobnou práci
nebo v případě vašeho zájmu je možné po
domluvě se naučit něčemu novému.
Náplň klubu vzniká průběžně, proto jsou
vítáni lidé s novými nápady a chutí společně
něco podnikat.
Místo a čas konání: Klub mládeže v suterénu
Obecního domu, každý druhý čtvrtek
13–16 hodin.
Nástěnka sociální komise
MČ Praha Ďáblice
Při vstupu do Obecního domu naleznete
novou nástěnku, na které najdete aktuální
informace o jednotlivých aktivitách i akcích
pořádaných nejen pro seniory.
Kontakt pro případné dotazy
e-mail: socialni.komise@dablice.cz,
tel. 728 227 384

I podzimní výlet
seniorů se vydařil
22. září se opět sešli ďábličtí senioři u Battistovy cihelny, aby mohli cestovat za naší historií.
Autobus byl včas přistaven a paní doktorka
Petra Sládková, která jela s námi jako doprovod, kontrolovala přihlášené výletníky. Když zjistila, že jsou všichni na místě, vyrazili jsme na
podzimní výlet na sever do Duchcova. Počasí
nám stejně jako minule přálo. Prohlídka zámku
byla příjemná díky skvělé průvodkyni, která nás
seznamovala s historií zámku a k tomu přidala
zajímavé historky ze života valdštejnského knihovníka Casanovy. Přestože někteří z nás zde již
byli dříve, rádi jsme si vše připomněli, včetně
tajné komory s Casanovou píšícím svoje
milostné memoáry.
Ze zámku jsme přes terasu vyšli do zámeckého
parku s krásným výhledem a došli až k pavilonu
s vzácnou Reinerovou freskou Nanebevzetí
Panny Marie. Freska není v dobrém stavu kvůli
použití nevhodného stavebního materiálu –
betonu, a je před rekonstrukcí. Měli jsme možnost si ji ještě prohlédnout, ale zřejmě jako
jedni z posledních návštěvníků. Doufejme, že se
najdou finanční prostředky k opravě této jedinečné památky. Kromě fresky jsme také ocenili

Symbol světla
V nadcházející době adventu
(adventus – lat. přichod), který
tento rok začíná poslední listopadovou nedělí a začíná jím
nový církevní rok, si připomeňme symbol světla,
jak nám jej popisují evangelia. Světlo zprostředkuje vnitřní poznání Boha a tím i všech skutečných hodnot života, podobně jako lidské oko
zprostředkovává světlo celému tělu a pomáhá
mu v orientaci.

Nikdo nerozsvítí světlo, aby je postavil
do kouta nebo pod nádobu, ale dá je na
svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli.
Světlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko
čisté, i celé tvé tělo má světlo. Je-li však
tvé oko špatné, i tvé tělo je ve tmě. Hleď
tedy, ať světlo v tobě není tmou.
Lk 11; Mt 6

naměstí v Duchcově, které je krásně upravené –
samá kytička. Přes něj jsme zamířili do restaurace U slunce na dobrý oběd, který zakončil
naši návštěvu Duchcova.
Nikomu se ještě nechtělo domů a tak jsme
využili nabídky navštívit na zpáteční cestě
zámek Jezeří. Po dobrém obědě jsme s dobrou
náladou vyrazili a cestou sledovali měsíční krajinu způsobenou povrchovou těžbou uhlí.
K zámku vede velice úzká cesta, lesem do prudkého kopce, kterou náš usměvavý řidič bravurně
zvládl. Zpáteční couvání z kopečka však někteří
účastníci zájezdu nervově nevydrželi a raději šli
kus cesty pěšky.
Barokní zámek Jezeří prochází obdobím rekonstrukcí, zásluhou obětavých nadšenců. Díky nim
se z trosek pomalu vylupuje jeho původní
podoba. Je již zpřístupněno několik pokojů
a právě probíhá rekonstrukce dřevěné podlahy
v kapli. V zámeckém sklepení jsme nahlédli do
expozice strašidel – nikoho si zde nenechali –
a pak jsme nastoupili na zpáteční cestu. Domů
nám cesta rychle utekla a nikomu nevadilo, že
se předpokládaný návrat trochu zpozdil. Všem
se nám výlet líbil a už se těšíme na příští rok –
kdy se zase uvidíme. Děkujeme paní doktorce
Petře Sládkové za péči o nás a sociální komisi
za umožnění těchto oblíbených výletů.

Zprávy z Ďáblic

Nové aktivity
pro ďáblické seniory

Daniela Tůmová

Sám Ježíš se v Janově evangeliu připodobňuje
ke světlu, které je, jako sám Bůh, pramenem
moudrosti, spravedlnosti, radosti a krásy.

Já jsem světlo světa; kdo mě následuje,
nebude chodit ve tmě, ale bude mít
světlo života.
J 8, 12
Světlo je jeden z důležitých křesťanských symbolů a biblických metafor. V křesťanské liturgii
symbolizuje hořící svíce vztah mezi duchovním
a hmotným světem.

„Stravovat se v pravdě a lásce pro Boha
jako svíce ve světle žáru, to je nejhlubší
smysl života.“
Slova významného teologa R. Guardiniho

Renata Wesleyová, farářka
Náboženská obec Církve československé
husitské v Praze–Ďáblicích,
Ďáblická ul. 80/75, tel.: 773 144 608
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„Ďáblice hledají náměstí“ v říjnu

První třídy naší základní školy
O kladech a záporech učitelské práce by se dalo dlouze diskutovat.
K tomu krásnému, co práce učitele přináší, patří hlavně to, když vidí
pokroky a úspěchy žáků, jejich radost z práce, která se jim daří i radost
rodičů ze svých dětí. První třída je na tyto radosti nejbohatší.
V letošním školním roce má naše škola tři první třídy. Je pěkné pozorovat,
jak se z dětí stávají školáci, kteří zvládají nejen učení, ale i svoje povinnosti a postupně se zapojují do všech školních činností i aktivit.
Rádi bychom Vám představili třídu 1.A při hodině tělesné výchovy, třídu
1.B při zvládání písmenka I. a třídu 1.C a jejich výtvarné práce.

Milada Bulirschová a Jana Chmátalová

V říjnu se činnosti v rámci projektu „Ďáblice hledají své náměstí“ soustředily v místní základní škole. V pondělí 3. října jsem s architekty Annou
Háblovou a Petrem Hlaváčkem projekt představila všem žákům školy, rozděleným do tří skupin podle věku. Školní sál byl pokaždé plný a my jsme
se snažili přizpůsobit náš výklad o smyslu a funkcích veřejného prostoru
věku našich posluchačů. Kladli jsme rovněž mnoho otázek, aby si děti
uvědomily, co všechno o historii náměstí v Čechách samy vědí. A věděly
toho mnoho. Následně architekti dětem vysvětlili, z jakých materiálů lze
vyrábět modely, a ukázali jim, z jakých úhlů pohledů je třeba kreslit
objekty. Děti se nebály dát najevo svoje názory a především se zajímaly
o to, co všechno mohou na náměstí navrhnout. Snad nejčastější otázka
zněla, zda na náměstí mohou nakreslit hřiště a cukrárnu.
Projekt je koncipován tak, aby všichni obyvatelé Ďáblic, včetně těch
nejmenších, byli informováni o záměru městské části kultivovat veřejný
prostor založením náměstí a aby mohli podobu budoucího náměstí také
spoluutvářet. Ukázalo se, že děti o svém náměstí skutečně přemýšlejí.
Některé děti uvažovaly nad tím, zda je náměstí v Ďáblicích vůbec potřeba.
I taková reakce je
cenná. Je to výzva
pro nás všechny,
abychom uvažovali
o veřejném prostoru
zodpovědně
a naslouchali též
obavám či pochybnostem. Každé fungující společenství
potřebuje své kritiky
a při výběru návrhů
na nové náměstí bude kritická odezva velmi důležitá. Jiné děti byly tak
nadšené, že hned přinesly spolužákům ukázat své modely, které si samy
doma postavily. Některé děti při vytváření modelů popouštějí uzdu svojí
fantazii, jiné se k úkolu staví velmi prakticky a chtějí znát rozpočet, aby
věděly co je vůbec možno stavět.
Žáci se budou učit o veřejném prostoru a pracovat na svých modelech až
do konce roku. V lednu budou jejich práce vystaveny ve škole. Při té příležitosti bude uspořádána beseda s předáváním cen za nejzajímavější projekty a děti budou mít možnost sdělit, jak se jim na budoucí podobě
náměstí pracovalo.
Až budeme my dospělí přemýšlet o veřejném prostoru v Ďáblicích,
mysleme na naše děti. Mysleme na to, jak se ďáblické děti pozitivně
k práci postavily. Děti dokázaly přemýšlet o tom, co chtějí a co ne.
Budoucí podoba
náměstí jim rozhodně nebyla lhostejná. Měly radost
z toho, že jim
dospělí naslouchají.
V současné době
chystáme výstavu,
jejímž smyslem
bude zpřístupnit
veřejnosti dokumenty a prameny
z archivu městské části. V listopadu bude zveřejněno kontaktní místo, kde
se veřejnost bude moci setkat s organizátory projektu a prohlédnout si
řadu zajímavých dobových dokumentů, plánů minulých starostů a zastupitelstev a další materiály související s projektem „Ďáblice hledají své
náměstí.“
Děkujeme naší škole a všem, kdo v říjnu na projektu pilně pracovali,
a těšíme se na další dělná setkání.

Za Občanské sdružení pro Ďáblice Karolina Kovtun,
www.osprodablice.cz
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V sobotu 8. října dopoledne se v prostorách Mateřského centra
opět konal bazárek dětského oblečení, tentokrát již osmý
v pořadí. Přípravy probíhaly jako vždy ve veselé, uvolněné
atmosféře, i když některé z nás ještě týden poté bolela záda
od nošení stolů nahoru a dolů...
Pro mnohé z nás se bazárek stal mimořádnou společenskou událostí, na
kterou se těšíme a připravujeme týdny předem. Bazárek si totiž našel své
příznivkyně z řad místních i přespolních maminek, které pravidelně dvakrát do roka přicházejí jak prodávat, tak kupovat. A je skutečně z čeho
vybírat, neboť sortiment je velmi bohatý. Naleznete zde oblečení a obuv
pro děti od 0 do zhruba 6 let, nejrůznější hračky a potřeby pro kojence
a batolata.
Náš bazárek ovšem není jen o prodávání a nakupování. Je to společenská
akce pro maminky, které alespoň na chvíli přenechají děti tatínkům
a odběhnou si od plotny k nám popovídat, vyměnit si své zkušenosti, probrat své problémy. Navíc při současných cenách dětského oblečení, které
musíte neustále nakupovat téměř po kilech – tak rychle děti rostou –
můžete nákupem na bazárku ušetřit nemalý obnos.
Ale i tatínkové z našeho bazárku profitují. Když jim totiž maminky z peněženky vytahují potřebnou hotovost (stále ještě nepřijímáme platební
karty, i když některým maminkám by to určitě přišlo vhod), vědí tatínkové,
že maminky si to na bazárku patřičně užijí (neboť, co může nám maminkám poskytnout větší rozkoš, než prohrabávat se v dětském oblečení),
rozradostněné se vrátí domů a budou se na tatínka po zbytek dne
usmívat...

Protože nabízených věcí je čím dál tím víc a prostory v Obecním domě nejsou velké, chtěli bychom, pokud budou mít maminky zájem, na jaře bazárek uspořádat ve školní jídelně. Maminky by si mohly vybrat, zda budou
zboží prodávat samy (dostanou přidělený stůl a celé dvě hodiny budou
u svých věcí stát a nabízet je) nebo zda využijí zaběhlý systém, kdy nám
přinesou označené zboží a my jej za ně vystavíme a zajistíme prodej. Výhodou prvého je, že maminky nebudou muset věci označovat a ušetří tak čas
a budou si moci cenu stanovovat podle aktuálního zájmu kupujících.
Jarní bazárek bývá v polovině března, ve Zpravodaji a na nástěnkách Vás
budeme s předstihem informovat.
Nakonec nezbývá než poděkovat všem prodávajícím i nakupujícím
a hlavně maminkám a tatínkům z realizačního týmu, bez jejichž pomoci
by bazárek nebyl možný. Už teď se na vás všechny těšíme v březnu.
Do té doby přejeme krásný podzim a zimu.

Simona Dvořáková, Mateřské centrum Ďáblice

Lampionovo–lucerničková
oslava svátku Sv. Martina
Přijďte pozdravit Sv. Martina na koni,
posvítit mu na cestu lucerničkou či lampiónem,
zazpívat si písničky a zažít atmosféru
večerních Ďáblic.
Dne 16. listopadu sraz v 16:30 hodin na náměstí – vedle staré cihelny.

Těšíme se na setkání s vámi za každého počasí.
Kulturní a školská komise a Mateřské centrum Ďáblice o.s.

Zprávy z Ďáblic

Bazárek v Mateřském centru

Ďáblická drakiáda
Letošní drakiáda by se dala shrnout slovy: „Všichni lítaj, jen ne draci.“
Ale protože „již neporoučíme větru ani dešti“, nemohli jsme s bezvětřím
nic dělat. A taky to mohlo být ještě
mnohem horší, kdyby například celý
den pršelo...
Takže draci moc nelétali, tedy létali
tak dlouho, dokud s nimi rodiče nebo
děti běhali. Jakmile se zastavili, klesl
drak k zemi. Ale i tak jsme si to, myslím, všichni užili. Já například nepamatuji, kdy jsem naposledy viděla
našeho tatínka takto vytrvale běhat
na čerstvém vzduchu. A řekla bych, že
takových bylo na Drakiádě více. Navíc mohli tatínkové zavzpomínat na
svá klukovská léta a postavit svým ratolestem papírovou vlaštovku nebo
letadélko a házet s nimi na cíl. Modelů se sešla celá řada a některé létaly
opravdu velmi dobře.
Když už děti nebavilo běhat s drakem, mohly si v rámci výtvarné dílny
vyrobit dráčka z barevných papírů nebo si zacvičit s padákem. Největším
potěšením přitom bylo vyhazovat do
vzduchu malé míčky nebo je sbírat
pod padákem a dírou házet zpět.
Protože byla opravdu zima, přišel vhod
oheň v sudu, u kterého jsme se mohli
ohřát a opéct si buřty.
Odměnou nám všem bylo nakonec
představení loutkového divadla Honza
a drak v podání pana Honzy Hrubce.
Jeho drak byl skutečně hrozný a na
rozdíl od těch našich draků létal o sto
šest. Ale nebojácný Honza ho s pomocí kouzelné babičky a mýdla nakonec
udolal a princeznu vysvobodil.
Děkuji dětem i rodičům za hojnou účast, zástupcům SK Ďáblice za
poskytnutí fotbalového hřiště a organizátorům za ochotnou pomoc.
Přeji všem krásný podzim a těším se na další ročník Ďáblické drakiády.

Simona Dvořáková, kulturní a školská komise
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Turnaj v Pečkách – 28. 10. 2011
Na státní svátek 28. října jsme vyrazili na náš zatím největší turnaj do
Peček. Turnaj byl určen pro hráče ročníku 2005 a mladší, takže někteří
členové týmu se nemohli zúčastnit. Také jsme měli velké množství omluvenek, což jak se později ukázalo, bylo pro naše konečné umístění v turnaji rozhodující. Porvat se o nové zkušenosti byli: Alžbětka, Šimon,
Martin, Tadeáš, Honzík a Ondrášek. Hrálo se systémem 4+1 a tudíž jsme
měli pouze jednoho hráče na střídání, zatímco většina ostatních týmů přijela s plným počtem 12 možných hráčů.
Počasí bylo zamračené a velmi chladné, ale to našim borcům rozhodně
chuť porvat se o umístění nesebralo. Turnaj byl rozlosován pro 16 týmů,
které byly rozděleny do čtyř skupin. My jsme byli ve skupině „C“ spolu
s týmy Dukla Praha, SK Dynamo České Budějovice 06 a TJ Sokol Jestřábí
Lhota. Na poslední chvíli se tým Dukly Praha omluvil a tak jsme ušetřili
něco málo sil pro další boje v turnaji. K prvnímu zápasu jsme nastoupili
proti týmu Jestřábí Lhoty a poměrně snadno jsme zvítězili 3:1. Druhý
zápas proti SK Č. B. 06, tj. o rok mladšímu soupeři byla celkem jednoduchá výhra 4:0, kdy jsme je k naší brance ani nepustili.
Po těchto dvou vítězstvích následoval náš postup z prvního místa do další
fáze turnaje, do skupiny složené z prvních dvou umístěných týmů z každé
ze skupin. Hrálo se systémem každý s každým. První náš soupeř byl
Šumavan Vimperk, tým ověnčený mnoha medailemi z předešlých turnajů.
Zápas jsme začali velice dobře a ve velkém stylu. Avšak ani vedení 3:1
nám k vítězství nestačilo. Na našem týmu se projevila nezkušenost a tak
jsme nakonec po sérii chyb byli rádi za remízu 4:4. Další zápas jsme

Slavnostní odpoledne v jídelně Obecního domu

sehráli s týmem SK Slaný a soupeře
s přehledem přehráli 3:0. Vše se
začalo kazit v zápase proti Hradci
Králové, kdy se již naplno projevila
únava a série nešťastných událostí
(gól z přímého kopu, prudká střela
do zmrzlých rukou Martina v bráně,
nepřízeň rozhodčího, hlad apod.).
Toto slibně rozehrané utkání jsme
prohráli 1:3. Proti dalšímu týmu,
jak se později ukázalo vítězi turnaje, Slavii Praha, se tým dokázal vzchopit a několikrát zahrozil na soupeřovu branku. Za výsledek 0:3 se v tomto případě nemusíme stydět, neboť
Slavia nenašla na celém turnaji přemožitele. Bohužel sil ubývalo a tak
jsme nedokázali dotáhnout do konce další zápas s týmem SK Dynamo
České Budějovice 05. Podlehli jsme 2:4. V posledním zápase jsme se
utkali s týmem Sparty Praha. Naši se snažili, dali Spartě gól a další čtyři
minuty drželi naši naději na čtvrté místo v turnaji, ale v posledních třech
minutách již odpadli, dostali tři góly a prohráli 1:3. Vysloužili si však
potlesk i od rodičů sparťanů za velice sympatický výkon.
Celkově jsme v turnaji získali šesté místo a to vzhledem k popsaným skutečnostem bylo naše maximum. Všichni aktéři zaslouží poděkování za
skvělou reprezentaci našeho týmu. Hráli naplno a až na hranici psychických i fyzických sil a možností. Sladkou tečkou bylo pak vyhlášení nejlepšího hráče turnaje. Tuto trofej získala naprosto po právu Alžbětka.
Martin Vlček

Alžběta Poláčková s dcerou

Lidové písničky malých akordeonistů zaujaly i nejmenší miminka

Přivítání malých občánků
Dne 12. října 2011 se konalo slavnostní vítání nových občánků Ďáblic. Společně
s dalšími čtrnácti rodinami jsme se jej s naším nejmladším přírůstkem zúčastnili
i my. Příjemně nás překvapil slavnostně vyzdobený sál Obecního domu v Ďáblicích, dárky, které byly pro děti s velikou péčí připraveny, i program přizpůsobený
dětem.
Úvodní řeč předsedkyně sociální komise Barbary Tranové i přivítání občánků starostou ing. Milošem Růžičkou bylo mile neformální a laskavé. Poté následoval
kulturní program. I nejmenší děti a jejich starší sourozence zaujalo vystoupení
Alžběty Poláčkové, sólistky opery Národního divadla, za klavírního doprovodu její
dcery Amálky. Také známé lidové písničky zahrané na akordeony dětmi ze ZUŠ
Klapkova pod vedením prof. Ireny Kebzové dokázaly na chvíli utišit již trochu
unavená miminka. Občerstvení a fotografování sice už některá absolvovala spící,
ale díky tomu měli rodiče alespoň chvíli času na popovídání s ostatními.
Na závěr chci jen podotknout, že ačkoliv nejsem zastáncem oficiálních akcí, tato
se opravdu povedla. Tímto chci poděkovat všem zúčastněným, hlavně členkám
sociální komise, které celou slavnost připravily. A pro rodiče v očekávání mám
radu: nenechte si tuto akci příští rok ujít!

Martina Mácová, fotografie Jonathan Veselý
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Starosta ing. Miloš Růžička předával pamětní listy

Na této a následující straně otiskujeme názory občanů
k dopisu pana Karla Zemana, ředitele sektoru prodeje
nemovitostí společnosti Ekospol a starosty MČ Praha–Ďáblice
pana Miloše Růžičky. Za věcnou či faktickou správnost textů
ručí autoři příspěvků.

Ohlas první
Škoda, pane starosto, že jste nebyl již minulá volební období ve vedení
MČ Ďáblice. Určitě bychom se jako stavebníci v lokalitě Nové Ďáblice I
nedostali do současné pasti. Teď myslím stavebníky z ulic Zářijová
(severní část), Srpnová a Červencová. Ten, kdo se ptal na dostavbu komunikací, tzv. druhou etapu, na firmě Ekospol a.s. před podpisem kupní
smlouvy, tak se dozvěděl, že druhou část komunikací bude hradit MČ
Ďáblice. MČ se k tomu neměla, jen se nám vysmála, že jsme podepsali
špatné smlouvy. A jak se v tom máte orientovat, když na Vás vlastně ušili
boudu. Ekospol, když s námi uzavíral smlouvu, už musel vědět, že to tak
není, a měl si spočítat, že stavebníci kupovali parcely podle uzavřených
smluv a slibů. Také tomu odpovídaly i výše uzavřených hypoték a podle
toho si i jednotlivci vybírali velikost pozemků. Všichni počítali s tím, že
tento smluvně uzavřený výdaj je pro ně poslední. Proto jsme se už
nemohli společně dohodnout na podepsání dalšího smluvního vztahu,
dodatku č. 1, v částce 250 Kč/m², tak aby se z našich finančních prostředků dokončily komunikace a nám se mohly zkolaudovat domy. Je zajímavé, že Ekospol si pro financování komunikací v lokalitě Nové Ďáblice II
už do kupní ceny pozemku částku za dostavbu komunikací započítal,
a proto je tam vše v pořádku. Ale o tom všem to je, solidní přístup
a korektní jednání. Žádné nepravdy a úhybné manévrování. Určitě byste
se pane starosto s developerem hned domluvil na podmínkách výstavby
na svém území a nenechal své budoucí obyvatele napálit se firmou Ekospol, která si myslí, že to není její vina. Tak koho? Ať se k tomu konečně
někdo vyjádří, třeba pan generální ředitel Ekospolu ať nám sdělí, proč nás
jeho pracovníci před podpisem smlouvy klamali a sdělovali nám, že to už
je všechno, co my musíme za koupi pozemku vydat. Ostatně tak byla koncipována i kupní smlouva. Žádná zmínka o nějakém dodatku, abychom si
mohli mi všichni z etapy Nové Ďáblice I spočítat, co všechno musíme ještě
uhradit. A aby to bylo ještě víc komplikovanější, daroval Ekospol tyto nezkolaudované komunikace MHMP. Ale když chce prodat pozemky v rámci
Nových Ďáblic III, tak už příjezdovou komunikaci, ulici Zářijovou v severní
části, dokončí tak, aby vlastníci pozemků měli všechno tak, jak má být,
i když je ve vlastnictví MHMP. No proč ne, ta cena za 1 m² je pro Ekospol
tak lukrativní, že si určitě nějaký ten peníz z prodeje na tuto komunikaci
vyčlení. A co my? Stále bez osvětlení a zeleně, zpomalovacích pruhů, značek a parkovacích míst a nového asfaltového povrchu? Je vůbec nějaká
naděje, že se bude někdo z tohoto nepořádku zodpovídat a také poučí?
Dokud se nespojíme dohromady a nebudeme bojovat za svá práva, tak se
nic nestane. Děkujeme Vám, pane starosto, za podporu a pomoc.

Vlastník pozemku 1729/198

Ohlas druhý
Již v roce 1997 jsme se začali zajímat o koupi stavebního pozemku
v Ďáblicích od společnosti Ekospol, a.s. Začátkem roku 1998 jsme podepsali Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, kde bylo uvedeno, že
pozemek je včetně přípojek inženýrských sítí a v případě, že by v době
podpisu kupní smlouvy nebyly všechny přípojky zhotoveny, dojde k odpovídajícímu snížení ceny. V roce 1998 jsme získali Rozhodnutí o umístění
stavby a využití území ze dne 4. 11. 1998 pod značkou 128441/98
OUR/S/Me Magistrátu hl.m. Prahy, kde je v bodě 8. Připojení na inženýrské sítě pod písmenem f) řešeno veřejné osvětlení. A konečně dne
6. ledna 1999 jsme uzavřeli Kupní smlouvu.
Z výše uvedeného vyplývá, že jsme kupovali pozemek, který měl být vybaven inženýrskými sítěmi včetně veřejného osvětlení. Rovněž se jednalo
o stavební pozemek, kde naplnění určení pozemku je kolaudace, která
nemůže být provedena bez adekvátní přístupové cesty včetně veřejného
osvětlení. Samozřejmě že nevybudované osvětlení a chybějící přístupové
cesty zpozdily kolaudaci našeho domu, která byla provedena až na
základě výjimky. Společnost Ekospol, a.s. si musela být velmi dobře
vědoma těchto skutečností. Navíc cena pozemku byla zcela odpovídající
době, místu a zasíťování pozemku, nemůže být tedy řeč o tom, že by cena
nezahrnovala i komunikaci včetně osvětlení.
Od té doby bohužel uběhlo mnoho času, vzpomínám si ale, že v okamžiku, kdy došlo ke zpoždění kolaudace, byla zorganizována schůzka stavebníků na půdě Ekospolu, a.s. Zde jsem se já osobně ptala na
vybudování veřejného osvětlení zástupců firmy a bylo mi sděleno, že se
přeci není nutné ptát na tak samozřejmou věc. Jistě se najde alespoň
deset svědků, kteří byli přítomni a prohlášení slyšeli.
Veronika Kostová

Napsali jste nám

Kauza Ekospol – ohlasy

Ohlas třetí
Rád bych reagoval na článek
uveřejněný v minulém čísle.
Článek na straně 8 obsahuje
vyjádření pana Zemana, pracovníka firmy Ekospol. V souvislosti s jeho tvrzeními žádám
o zveřejnění následujícího
textu:
Tak jsme se tedy opět po letech
dočkali příspěvku pana
Zemana z firmy Ekospol na
stránkách Zpravodaje. Názory
pana Zemana jsou zasvěceným
dobře známy, a vcelku nemá
smysl je komentovat. Na to
není na těchto stránkách dost místa. Pojďme se tedy podívat z nadhledu,
o co vlastně běží.
Firma Ekospol působila v minulosti na katastru MČ několikrát. Zůstaly tu
po jejich působení nejméně dvě lokality, kde mají bývalí zákazníci firmy
Ekospol potíže s užíváním svého v dobré víře nabytého majetku. Domnívali se, že svěřují své peníze profesionálům a očekávali komplexní péči.
Té se jim ale nedostalo, a nakonec skončili v problémech. Znám do
detailu příběh lokality zvané Nové Ďáblice, a proto se zaměřím na ni.
Firma Ekospol při prodeji pozemků klientům v roce 2001 (tzv. první etapa
prodeje) tvrdila ústy svých pracovníků, že cena stavebních parcel je
konečná. Zákazníci si kupovali pozemky a současně podepisovali
smlouvu o dílo na výstavbu inženýrských sítí, včetně tzv. 1. stavební fáze
výstavby komunikace (silnice s hrubým asfaltovým povrchem, postavená
a zkolaudovaná pro stavební účely). Ve stejné době Ekospol nevyžadoval žádný závazek svých zákazníků pro účely dostavby komunikace v tzv.
2. stavební fázi (konečná úprava komunikace, mj. vyžadovaná SÚ při
kolaudaci RD). Byla to chyba na straně společnosti, která se snaží na trhu
profilovat jako byznysu znalý developer? Samozřejmě, že ano. Ale možná
ne vědomá. Jako chyba se to jeví z dnešního pohledu.
Nechte mě to vysvětlit. Ekospol totiž své projekty občas „developuje“
za účasti peněz daňových poplatníků.
>>>
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Zelená linka

Zprávy z Ďáblic

Letní čas zájezdů, pobytů na chatách a chalupách je dávno pryč. Nicméně
je mezi námi mnoho těch, kteří chtějí ještě před zimou načerpat energii
pobytem venku a vyrážejí na procházky a výlety po Praze a jejím nejbližším okolí, a díky tomu se ale i setkávají s různými nepořádky (skládkami,
zanedbanou zelení, polámanými lavičkami, znečištěnou studánkou nebo
uhynulým zvířetem). Kam se obrátit? Když ani nevím, ke které městské
části tento nepořádek patří, nebo kdo ho má na starosti? Magistrát,
městská část, Pražské služby nebo TSK? Většinou to nevíme, ale nevadí.
Takové a podobné nešvary je možné předat na bezplatnou Zelenou linku
tel.: 800 100 000 nebo na email: katerina.zemanova@cityofprague.cz,
kde už ve spolupráci s Vámi bude problém správně lokalizován a dle
lokality správně předán příslušnému správci, správcům nebo vlastníkovi.

12

Část inženýrských sítí v Nových Ďáblicích byla vydevelopována s účastí
MHMP – jde o tzv. sdružení prostředků. Ekospol měl dobré vztahy s bývalým vedením Magistrátu. Díky tomuto přístupu Ekospol zřejmě nepotřeboval peníze svých zákazníků k dostavění komunikací a také je
nevyžadoval.
Pak se ale něco zvrtlo. Pamatujete si léto 2002 v Praze? Stačí jen jedno
slovo: povodně. Jak vysychaly domy v Karlíně a jinde, vyschl i zdroj magistrátních sdružených prostředků. Pan Zeman zmíněný v úvodu tohoto
článku to potvrzuje svými slovy v dopisu jednomu zákazníkovi, cituji:
„...komunikace v hl. m. Praze jsou ve vlastnictví města, a tudíž by bylo
logické, že tyto komunikace bude město nebo městská část jako součást
své infrastruktury investovat. Tento logický předpoklad bohužel při současné hospodářské situaci, zadluženosti města a zvlášť po loňských katastrofálních záplavách neplatí.“ Všimněte si sousloví „logický
předpoklad“.
A nastal problém. Ekospol ještě stačil zareagovat a ve druhé etapě prodejů pozemků už zakomponoval do kupních smluv budoucí závazek zákazníků podílet se na financování dostavby komunikací. Jak ale řešit
problém v tzv. první etapě prodeje? Inu, po ekospolsku. Pozemek pod
rozestavěnou komunikací Ekospol převádí, resp. daruje do vlastnictví
města. A město ho rozestavěný, světe div se, přijímá. Obratem pak město
pověřuje profesionály – Ekospol – k zastupování při jednání s lidmi, které
nevím jak označit. Jsou to ještě zákazníci, když už si s časovým odstupem
nic od Ekospolu koupit nechtějí?
Ekospol se nicméně v červenci 2003 znovu ozval svým bývalým zákazníkům, a navzdory logickému předpokladu je vyzval k uzavření dodatku ke
smlouvě o dílo. Tušíte správně, dodatek se týkal dostavby komunikací.
Návrh dodatku i pozdější návrh nové smlouvy o dílo jsou perly, za které
by se museli stydět i turboprávníci ze z Plzně. Posuďte sami, dám k lepšímu některé hlášky. Tak například: kdy bude komunikace postavena?
Odpověď z návrhu dodatku: „2. etapa komunikace bude provedena zhotovitelem po dokončení většiny rodinných domů v lokalitě Nové Ďáblice...“. Nebo třeba citace z SoD: „Podmínkou zhotovení díla dle této
smlouvy je uzavření této smlouvy o dílo na II. etapu komunikace v lokalitě
Nové Ďáblice, v k. ú. Ďáblice, Praha 8 se všemi majiteli pozemků v této
lokalitě včetně uhrazení ceny díla v termínu dle této smlouvy.“ Já vím, ne
každý se vyzná v jazyku, kterým obvykle hovoří smlouvy, proto to zkrátím
a shrnu. Ekospol vám nabízí a říká, že chce všechny peníze předem, a za
ty vám pak postaví neví ještě přesně co, kde a kdy, a taky to podmiňuje
tím, že se neurčitý počet lidí bude chovat stejně jako vy. Jistotu má Ekospol v tom, že si dílo převezme sám sobě potvrzením o jeho fyzickém provedení ve svém stavebním deníku. Paráda, a je dodevelopováno.
Asi se nedivíte tomu, že k uzavření podobné smlouvy nemohlo při střízlivém vědomí zákazníků dojít. Vy by jste jim dali své peníze?
A od té doby Ekospol nazývá své bývalé zákazníky tu spekulanty, tu ještě
hůře. No řekněte, spolu s panem Zemanem, není tento přístup v demokracii absurdní?
Závěrem: v lokalitě Nové Ďáblice žije ve svých nezkolaudovaných domech
„načerno“ nejméně 20 konzultantů, kteří vám jsou ochotni zdarma poradit, zda je dobré dělat obchody s Ekospolem.
Petr Dačev
Fotografie Milada Stroblová

Zeptal jsem se referentky informací ze „Zelené linky“:
Jakým způsobem přijímáte podněty a čeho se nejčastěji týkají?
Podněty, přicházející na zelenou linku buď telefonicky nebo e-mailem,
mají dlouhodobě shodnou strukturu četností jednotlivých typů podnětů.
Opakovaně převažují kumulované podněty s tématem životního prostředí
(např. na dlouhodobě méně intenzivně ošetřovaném místě jsou často
i nevyvážené koše i nesekaná zeleň i odpadky, popřípadě skládky. Druhá
nejobsáhlejší skupina podnětů jsou nevyvážené nebo málo často vyvážené koše nebo sběrné kontejnery a nepořádek kolem nich. V četnosti
třetí skupina jsou podněty na opravy a čištění chodníků a dalších místně
obslužných komunikací, obvykle v kat. 4. Velká část podnětů se snaží
upozornit na dlouhodobě nebo i momentálně nevyhovující stav ošetření
zeleně, nejen travnatých ploch, ale i keřových a stromových porostů nebo
solitér. Zbylá část podnětů je obecného charakteru. Jedná se například
o dotazy jak správně recyklovat, na koho se mám obrátit v řešení...,
kde najdu sběrný dvůr, piknikové místo apod.

Informace o provozu „Zelené linky“ hl. m. Prahy
Primárním úkolem zelené linky je:
l příjem podnětů od občanů a návštěvníků Prahy ohledně životního prostředí (různé nepořádky, skládky, neudržovaná zeleň, díry v komunikacích
apod.) bez ohledu na příslušného správce či
vlastníka na území hl. m. Prahy a to telefonickou cestou prostřednictvím bezplatné tel. linky
800 100 000 či e-mailem na adresu
katerina.zemanova@cityofprague.cz,
l správná lokalizace podnětu a shromáždění
dat popř. fotografického materiálu ve spolupráci s občanem,
l správné určení příslušného správce a předání podnětu na kompetentní
místo (TSK HMP, ÚMČ, Dopravní podnik hl. m. Prahy, ČD a.s., SŽDC s.o.,
Povodí Vltavy s.p., PVK a.s., MHMP, MP HMP, ELTODO EG, a.s. aj.).
Tuto bezplatnou linku mají občané k dispozici již několik let, nicméně od
března roku 2011 pod novým názvem Zelená linka hl. m. Prahy. Zelená
linka je v provozu 24 hodin denně, v pracovní dobu je na pracovišti přítomna referentka informací, mimo pracovní dobu a v případě obsazení
linky je k dispozici záznamník.
Podněty, přicházející na Zelenou linku, mají dlouhodobě
shodnou strukturu četností jednotlivých typů podnětů:
l opakovaně převažují kumulované podněty s tématem životního prostředí (např. na dlouhodobě méně intenzivně ošetřovaném místě jsou
často i nevyvážené koše i nesekaná zeleň i odpadky, popř. skládky),
takovýto podnět je velmi často předáván několika příslušným správcům,
l druhá nejobsáhlejší skupina podnětů jsou nevyvážené nebo nedostatečně často vyvážené koše nebo sběrné kontejnery a nepořádek
kolem nich,
l dále podněty na opravu a čištění chodníků a dalších místně obslužných
komunikací, obvykle v kat. 4,
l velká část podnětů se snaží upozornit na dlouhodobě nebo i momentálně nevyhovující stav ošetření zeleně, nejen travnatých ploch, ale i keřových a stromových porostů nebo solitérů,
l další část podnětů je obecného charakteru.
Miloš Růžička

Řidiči na křižovatce
Chřibská – U chaloupek
pozor!

Věřím, že policie ČR i v Ďáblicích „pomáhá
a chrání“, jak čteme na jejich autech. Ale
neměla by nám, v souladu se zákony a předpisy, zapáchat. Nebo zákony platí jen pro obyčejné lidi a pro „rovnější“, včetně policie,
neplatí?
Vyrazil jsem se psy směrem k Mratínskému
potoku z ulice Chřibská a přes můstek k dálnici.
Již na začátku jsem zaznamenal značný zápach.
Zachoval jsem se jako lovecký pes, který chytne
stopu a očichával pole sousedící s Chřibskou,
zda není opět pohnojeno postřikem se značným
zápachem. Nic.

Cestou
do nekonečné Ďáblice

Kanalizační roura ústící do Mratínského potoka
pod areálem policie. Zprava čistá voda
od pramene – 10. 10. 2011

Pokračoval jsem k můstku k dálnici a zápach
rostl. Za můstkem přes Mratínský potok jsem
spatřil v potoce skutečné odpadkové skvosty.
Vydal jsem se proti proudu potoka a objevil velkou odpadní rouru, která vychází pravděpodobně z policejního areálu. Na fotografii, která
vytékající skvosty zachycuje, je patrná mixáž
čisté vody z Mratínského potoka a kalné
vytékající z kanalizace.
Zdeněk Sobotka, kronikář obce

Mratínský potok pod můstkem, 100 m před dálnicí
– odpadkové skvosty vytékající z kanalizace

Vracím se z města. Vystupuji z metra a zahýbám
do podchodu. Změtí kroků se proplétá zpěv
houslí. Mám štěstí, virtuóz malé postavy a asijských rysů tu hrává jen zřídka. Skryt před zraky
pospíchajících vysílá do přítmí průchodu tóny
prozářené sluncem. Čekám na autobus a pozoruji postaršího bezdomovce. Zabydlil se na
lavičce prosklené zastávky. Těší se krásou tónů
nebo přemýšlí o tom, jak přečká noc? Vstaň
a jeď do Letňan! burcuje autobus směřující do
nákupního centra. Apatický muž bez domova
zůstává. Přijíždí stotrojka. Nastupují povědomé
i neznámé tváře a také spousta omladiny.
V autobuse je rušněji než jindy. Míjíme Akcíz.
„Co to tady máte za hustej kopec s čárama?“
podivuje se přespolní mladík. „To je plný bordelu, ty vole, přece skládka!“ vysvětluje
ochotně jeho průvodce. „Tý jo, to je dílo!“
vyráží uznale tazatel. „Na náměstí namalovala
cukrárnu s komínem a kino s plátnem
a s opravdickejma sedačkama!“ vzdychá
zasněně dívenka školního věku. „Vážně?
A kam?“ ptá se s pohledem upřeným do dálky
její matka. „Tento autobus jede do konečné
zastávky Ďáblice“ hlásí reproduktor. „Nekonečná Ďáblice!“ volá vzrušeně malá holčička.
„Snad konečná, ne?“ opravuje ji starší muž.
„Ne dědo, jede do nekonečné!“ trvá na svém
holčička. Musím vystupovat, spěchám domů.
Ještě dlouho mi zní v uších, ta nekonečná
Ďáblice.
Dušan Andrš

Historická fakta
Před několika lety jsem po mamince zdědil
Black Arrow (Černý šíp, dámské kolo Česká
zbrojovka, z roku 1938). Jezdilo bezvadně, kola
neházela. Bylo trochu společensky neúnosné,
i matkou nově štětcem natřené ráfky už byly
značně oprýskané. Vyměnil jsem jej za pytlík
vlašských ořechů.
Poté jsem jezdil na Red Arrow (Červený šíp,
původně kolo koupené manželce asi
v roce 1980). Prasklý rám jsem nechal svařit.
Ale když jsem chtěl vycentrovat silně házející
kola v servisu, dostal jsem otázku, zda to stojí
za to. Nezpeněžil jsem jej.
Letos v létě jsem si koupil Silver Arrow, kolo
značně nad důchodcovské poměry. Během
čtrnácti dnů jsem však několikrát píchl, vždy
hřebíčkem stejné velikosti i charakteru.
Manželka se mě ptala, co jsem si to koupil za
krám, že to musím stále opravovat.
Akce hřebíčky
Zachoval jsem se tedy jako detektiv a začal hledat. Na křižovatce ulic Chřibská – U Chaloupek
před domem pana Langa jsem objevil velké
množství hřebíčků rozházených po celé šířce
vozovky. Nasbíral jsem jich hrst, ale prakticky
nic neubylo. Hřebíčky
se zde vyskytly bezprostředně po změně
konečné stanice autobusu 103 do Chřibské
a současné změně jednosměrných ulic (tj.
počátkem října 2011).
Proti novému umístění
Hřebíčky na vozovce,
konečné autobusu 103
pro srovnání běžné klíče
mnozí z blízkého okolí
protestovali jak písemně, tak i „sousedským
sdělením“. Ovšem poházení hřebíčků považuji
za velmi nevhodné řešení problému.
Píchlá kola jsem zaznamenal u dětského
kočárku či několika automobilů, autobusu linky
103 však nevadily (spolu s řidičem jsme jich
několik našli v kolech).
Poznámka: 26. 10. je na vozovce stále spousta
13 mm hřebíčků, jen jsou u pravého okraje.

Zprávy z Ďáblic

Zapáchá nám policie
v Ďáblicích?

Zdeněk Sobotka, kronikář obce

Poděkování neznámému dárci, ale už stačilo
U našich volně přístupných popelnic, přímo v nich a v jejich okolí jsme
toho našli už poměrně dost. Dokonce nám už jednu velkou ukradli a obsah
nechali vysypaný na hromadě. V sobotu 8. října se však u popelnic objevila
novinka – funkční vysavač (tah sice nic moc a bez hadic), nějaké zbytky
obkladaček a poblíž za křovím docela ještě použitelné zednické náčiní,
pilky, nůž, kyblíky... Některé věci se ještě dají na stavbě docela dobře
použít, takže děkuji, ale zároveň prosím dárce, nám již (krom hadic
patřících k onomu vysavači) k popelnicím a do nich, ani do jejich
blízkého okolí nic dalšího nedával. Možná si vůbec neuvědomuje,
že se to prostě nedělá.
Tomáš Dvořák
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Kalendárium

Hvězdárna Ďáblice

13. listopadu od 14 hodin na hřišti v Ďáblicích fotbalový zápas
muži I.A třídy SK Ďáblice vs. FK Admira B

Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, tel.: 283 910 644
e-mail: hvězdárna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

16. listopadu v 16:30 hodin lampionovo–lucerničková
oslava svátku Sv. Martina na náměstí

Program na listopad 2011

26. listopadu od 14 do 17 hodin se v jídelně ZŠ uskuteční
Adventní posezení ďáblických seniorů
4. prosince ve 20 hodin – Mikulášský bál v sále ZŠ U Parkánu
5. prosince ve 15.30 hodin – Mikulášské odpoledne
s balónkovou šou v ZŠ U Parkánu

Pozvánky

15. prosince v 17 hodin – Adventní podvečer, ve kterém vystoupí
děti hudebního sdružení Ďáblík (sbor Církve čs. husitské, Ďáblická 75)
16. prosince v 19 hodin Adventní koncert v ďáblické kapli,
se souborem Hipocondria, který v Ďáblicích hrál na jarním koncertu.
Vstupenky se budou opět prodávat před začátkem koncertu
17. prosince v 10 hodin odehraje v sále ZŠ U Parkánu divadlo Vysmáto
představení Putování za šťastnou hvězdou. Betlémský příběh
o narození Ježíška je vhodný pro malé i větší. Vstupenky se budou
prodávat v zeleném pavilonu MŠ (nahoře), každý den – nejlépe
od 12:15 do 13 hodin.

Mše v ďáblické kapli
se koná jednou za čtrnáct dní, začátek mše je vždy v 10:30 hodin.
30. října
13. listopadu svátek sv. Anežky české
27. listopadu
11. prosince
24. prosince půlnoční mše ve 24 hodin
25. prosince Slavnost narození Páně

Novinky v obecní knihovně
Elizabeth Haran
Elizabeth Chadwick
Catherine Kean
Keleová-Vasilková
Raymond Khoury
Hana Körnerová
Robert Ludlum
John Lutz
Jo Nesbo
Jiří Datel Novotný
Irena Obermannová
James Patterson
Elizabeth Peters
Jean Plaidy
Amanda Quick
J. D. Robb
Nora Roberts
Daniel Silva
Alexander Stainforth
Philips Vanderberg
Laura Walden
Hana Whitton
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Místo na slunci
Hlas hrdličky
Rytířská čest
Cukr a sůl; Duhový most
Spása templářů
Stanice odložených lásek
Bourneův záměr
Mistr X
Nemesis
Závidím
Tajná kniha
Uvidíš, zemřeš
Nebeská řeka
Královna diamantů
Půlnoční krystal
Fantazii se meze nekladou
Kouzlo okamžiku
Rembrantovo poselství
Krásná Karolína
Osmý hřích
Ohnivá laguna
Anna Falcká

Adresa: Osinalická 901/30, tel.: 283 910 394, knihovna@dablice.cz
Otevírací doba: pondělí 13–19, úterý 8–14, středa 13–19,
čtvrtek 8–14, pátek 8–12 hodin.
Pro čtenáře je k dispozici přístup k internetu zdarma.

Otevírací doba:
pondělí 18–21, středa, čtvrtek 19–21, neděle 14–16 hodin,
čtvrtek 17. 11. zavřeno
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin.
14. 11. doc. RNDr. Josef Jelen, CSc.: Paradoxní spojení času
a prostoru v Einsteinově teorii relativity a jeho důsledky
21. 11. Miloslava Betková: Putování severní Indií –
Jammu, Kasmir a Leh
FILMOVÉ VEČERY s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 hodin.
7. 11. APOLLO 10, APOLLO 11
28. 11. APOLLO 12, APOLLO 14
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
středa, čtvrtek 19–21, neděle 14–16 hodin, pondělí 7. a 28. 11.
20–21 hodin za jasného počasí. Přístupné bez objednání!
Čtvrtek 17. 11. zavřeno
Denní obloha: Slunce, Venuše – za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc – 1. 11. do 14. 11 nejlépe okolo 2. 11.
Jupiter – po celý listopad.
Uran, Neptun – za dobrých podmínek. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy
– po celý listopad. Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů.
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení
hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace
(pohledy, mapy, knížky aj.).
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek v 19–20 hodin 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 hodin
pro předem objednané školní výpravy.
Vstupné: 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Bližší informace a objednávky na tel. 283 910 644.
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
Foto: www.videokopter.eu

Plavání kojenců,
batolat
a předškoláků
v Ďáblicích

ProJesle
Soukromé jesle a školky
Rodiče nám svěřují to nejcennější co mají, a my jim ručíme našimi zkušenostmi

Otevřeli jsme pro vás
nové centrum
pro celou rodinu
v Ďáblicích

• Jesle a školky rodinného typu
• Pro děti od 12 měsíců do 4 let
• Provoz denně od 7 do 18 hodin
• Individuální přístup k dítěti
• Kvalifikovany personál
• Hipoterapie, canisterapie, divadla
• Tanečky, keramika, biopotraviny
• Návaznost na MŠ ProFamily

Nabízíme:

≋ plavání dětí od 6 (případně 4) měsíců
≋ cvičení pro děti do 3 let ≋ zumbu pro děti 5-9 let
≋ cvičení pro těhotné a pro seniory ≋ pilates ≋ power jógu
≋ zumbu, family zumbu ≋ aqua aerobic ≋ aqua zumbu
≋ fyzioterapii – zdravá záda ≋ masáže (rehabilitační,
antistresové, relaxační) ≋ porady a besedy s odborníky
≋ propůjčení bazénu i sálu ≋ saunování pro celou rodinu.

Web: www.projesle.cz Telefon: 232 000 800 E-mail: info@projesle.cz

Nově
v salonu
Jara

Kde: Legionářů 514, Praha 8–Ďáblice
Jak: děti plavou v malých skupinkách
podle věku a pokročilosti
Technické parametry: bazén vyhovuje
normám pro kojenecké plavání,
voda je čištěna chlorem a UV lampou.
V naší recepci si můžete odpočinout u drobného občerstvení.
K dopoledním hodinám cvičení nabízíme hlídání.
Můžete se těšit na komplexní péči v novém středisku.

Telefon: 602 603 370, e-mail: info@rehaklub.eu

www.rehaklub.eu

Ďáblická 736,
Praha 8-Ďáblice

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

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): .........................................................................
Bankovní spojení
číslo účtu: ................................................................................... kód banky: ................................................................
V Praze dne: ............................................................................... podpis žadatele: ........................................................
Poučení
Městská část Praha–Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady (např. u dětí osvojených
nebo bydlících u prarodičů). Dle usnesení č. 014/10/ZMČ z 22. 12. 2010 může být příspěvek ve výši 2 500 Kč/rok poskytnut na dítě
s trvalým pobytem v MČ Praha–Ďáblice od 0 do 15 let věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti.
Podání žádosti je možné pouze od 15. 9. do 30. 11. kalendářního roku. Na děti narozené po 1. 11. do 31. 12. kalendářního roku
lze podat žádost až do 15. 1. roku následujícího s tím, že příspěvek bude poskytnut do 31. 1.
Žádosti lze doručit MČ Praha–Ďáblice osobně s občanským průkazem nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele.
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RENAULT THALIA. JE NA VÁS, KAM
AM POJEDETE
NYNÍ JIŽ OD 109 900 Kč

• Zavazadlový prostor 506 dm3
• Hospodárný vůz
• Bezpečnost a spolehlivost
www.dealer-renault.cz
Ceny a nabídka ﬁ nancování platí od 1. 11. do 31. 12. 2011 při ﬁ nancování Renault Finance. Renault Finance znamená ﬁ nancování poskytované společností RCI
Financial Services, s. r. o. *4 roky / 60 000 km (podmínka, která nastane dříve) platí při ﬁ nancování Renault Finance dle všeobecných obchodních podmínek
Renault Beneﬁ t, servisní prohlídky nezahrnují cenu oleje. Thalia: spotřeba 4,8–7,6 (l/100 km), emise CO 2 136 (g/km). Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
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JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, ULICE, MĚSTO, TEL.: 420 123 456 789,
FAX: 420 123 456 889
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MOBILISACE všech sportovních příznivců (fotbalistů, hokejistů, tenistů a dalších záloh)
na poslední fotbalový zápas SK Ďáblice A – FK Admira B o 2. místo v podzimní tabulce.
Neděle 13. listopadu 2011 ve 14 hodin na fotbalovém hřišti SK Ďáblice!

