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Zprávy z rady městské části

Zprávy z radnice

52. jednání Rady MČ dne 19. listopadu 2012
l Návrh komise životního prostředí a dopravy směřující
k úpravě okolí hvězdárny na Ládví. Naše městská část vlastní na
Ládví pouze malou část pozemků v okolí hvězdárny, ostatní jsou
v majetku Magistrátu. Tyto pozemky nejsou dlouhodobě udržovány a tak
se postupně, hlavně z východní strany, zcela ztrácí dominanta vrchu Ládví
a postupně se stává z této strany zcela nepřístupný veřejnosti. Komise
proto přišla s návrhem, aby městská část požádala o svěření dotčených
pozemků do její péče, i když to bude znamenat vyšší náklady na údržbu
zeleně a zároveň navrhla, aby částečnou úpravu území před odevzdáním
do naší péče zajistil dosavadní vlastník pozemků, tedy Magistrát. Rada
tento návrh projednala a souhlasila s ním. Zároveň připravila příslušnou
žádost o svěření pozemků do naší správy na Magistrát a předloží ji ke
schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva, tj. 12. prosince 2012.
l Zeleň a dlažba v parku u Battistovy cihelny – reklamace.
Na rozdíl od reklamace výsadby stromů se podařilo v reklamačním řízení
opravit dlažbu. Reklamaci na výsadbu zeleně v parku firma Saneco
IS s.r.o. neuznala. Rada proto pověřila referát životního prostředí
(Kateřinu Vojtovou) zajištěním sondy a provedením rozboru půdy,
abychom před výsadbou nových stromů měli jistotu, že se situace
s jejich postupným odumíráním nebude opakovat.
l Vyplácení příspěvků na odvoz komunálního odpadu za
2. pololetí 2012. Rada projednala informaci vedoucí finančního odboru
paní Miroslavy Koubové a vzala na vědomí výši bezhotovostní výplaty
občanům za II. pololetí 2012 správci poplatku ve výši 663 799 Kč. Odsouhlasila a předložila ke schválení zastupitelstvu MČ bezhotovostní výplatu
příspěvku na odvoz komunálního odpadu týkající se bytových domů,
bytových družstev, společenství vlastníků a pronajímatelů bytových domů
v termínu 1. 3.–30. 4. 2013 ve výši poplatkové povinnosti za II. pololetí
2012 po předložení žádosti obsahující údaje o vlastnictví nemovitosti
a provedených úhradách. Odsouhlasila a předložila ke schválení ZMČ
výplatu v hotovosti pouze ve výjimečných případech – úmrtí poplatníka
v roce 2012. Nárok na základě žádosti mohou uplatňovat jeho nástupci
(dědici) od 1. 3. do 30. 4. 2013 po předložení dokladu o provedené
úhradě.
l K 31. 3. 2013 končí nájemní smlouva obecního bytu
v Ďáblické ulici – nástavba nad poštou uskutečněná na vlastní
náklady. Paní Koubová podala zprávu, že nájemci bytu se rozhodli ukončit nájemní smlouvu v nástavbě na domě ve vlastnictví naší městské části,
kterou financovali ze svých prostředků. V rámci uzavřené smlouvy neplatili
po dobu obývání bytu nájemné, takzvaně si nájem „odbydlovali“ a snižoval se postupně zůstatek jimi vložených finančních nákladů na stavbu.
Zůstatková hodnota bytu jim bude vrácena do měsíce od předání bytu
a před radou bude úkol vybrat nového nájemce, který bude hradit tržní
nájemné, abychom získali nazpět uhrazené finanční prostředky v souvislosti s odchodem původního nájemce. Návrh smlouvy na finanční
vypořádání bude předložen k odsouhlasení zastupitelstvu.

53. jednání Rady MČ dne 3. prosince 2012
Velkou část jednání zabrala příprava 10. veřejného zasedání zastupitelstva, o čemž svědčil předložený program se 16 body. Problémy k řešení se
nepřestávají v této době hrnout a pryč je doba, kdy bylo na programu
podstatně méně věcí k vyřízení.
Dále se rada zabývala těmito záležitostmi:
l Navýšení kapacity základní školy. Na základě informace o zvyšujícím se počtu žáků pro další školní rok bylo nutné požádat o navýšení

kapacity naší školy ze současných 436 na 600 žáků. Dle sdělení paní ředitelky a dle podkladů z evidence obyvatel by mělo v dalším školním roce
přibýt cca 70 dětí začínajících povinnou školní docházku. Rada přijala
proto usnesení k podání této žádosti na Magistrát hl. m. Prahy,
Odbor školství, mládeže a sportu.
Současně s tímto navýšením dojde i aktualizaci Zřizovací listiny ZŠ a MŠ.
Požadavek byl předložen ke schválení zastupitelstvu.
l Jmenování inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku
MČ za rok 2012. Rada projednala a souhlasila s návrhem pana starosty
na jmenování těchto komisí a uložila panu tajemníkovi předložit tento
návrh na veřejné schůzi zastupitelstva ke schválení.
l Kompenzační příspěvek za provoz skládky na rok 2013.
Rada projednala a doporučila ke schválení zastupitelstvu navýšení celkové částky, určené v rozpočtu na kompenzační příspěvek, o 100 000 Kč
na 1 800 000 Kč s tím, že stejně jako v letošním roce je určena pro každé
dítě ve věku 0–15 let s trvalým pobytem v Ďáblicích stanovena částka
2500 Kč. Výplata příspěvku bude probíhat také stejně jako letos v době
od 1. 4. do 30. 11. 2013 na základě podané žádosti.
l Prodloužení nájmu jídelny v Obecním domě.
Skupina handicapovaných občanů požádala o prodloužení
pronájmu tohoto nebytového prostoru v Obecním domě. Na
základě této žádosti byl vyvěšen záměr na pronájem a po
uplynutí zákonné lhůty přijme rada usnesení o pronájmu.
l Finanční dary aktivním občanům. Rada přijala usnesení, v němž schválila poskytnutí odměn – finančních darů
občanům, kteří během roku pomohli a prospěli svým působením v komisích rady, výborech zastupitelstva a dalších
aktivitách svým spoluobčanům i obci. Celková výše odměn
je 149 500 Kč a seznam je přílohou usnesení, které najdete
na webových stránkách v rubrice Usnesení rady MČ rok
2012. Tato informace bude také předložena všem
zastupitelům.
Další informace z jednání rady naleznete na
www.dablice.cz/Rada MČ/Zápisy z jednání rady r.2012

Pro Ďáblický zpravodaj vybrali a zpracovali Táňa Dohnalová,
Zdenka Fišmistrová, Tomáš Dvořák, Miloš Růžička

Vážené dámy a pánové, milí čtenáři,
dovolte, abych vám s prvními dny nového roku
popřál pevné zdraví a cesty života
plné úsměvů a světla.
Děkuji za důvěru, pomoc i inspiraci, které se mi
od vás v různých podobách dostává.
S úctou Miloš Růžička, starosta MČ Praha-Ďáblice
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do Nového roku bych vám všem chtěla popřát mnoho zdraví, štěstí
a životní pohody.
Zároveň bych vám ráda přiblížila změny v chodu obecní knihovny.
V prosinci začal prostory naší knihovny využívat i pionýrský oddíl Sluníčko,
který vede velice obětavá paní Kučerová. Děti pod jejím vedením vůbec
nenarušují výpůjční klid pro čtenáře, naopak do prostor knihovny vnesly
nový život. Po dohodě s paní Kučerovou bychom rády zavedly každé první
úterý v měsíci čtení pro děti (přesný termín upřesníme). Přijít mohou
nejen děti z pionýrského oddílu Sluníčko, ale třeba i ostatní děti. S sebou
je nutné vždy jen dobrou náladu, bačkůrky a polštářek pod zadeček,
abychom se všichni vešli.
S počátkem dětského čtení bych také ráda uvedla do provozu můj plán,
což je vytvořit v knihovně i dětskou sekci. Budu tedy ráda, pokud někdo
máte doma knížky pro děti, které jsou v dobrém stavu a vy je rádi
přenecháte k přečtení ještě mnoha dalším dětským čtenářům...
V této souvislosti bych vás také všechny ráda informovala o dalších
změnách v naší knihovně.
Po auditu knihovny a dohodě s Městskou knihovnou v Praze budeme
zařazeni během měsíce ledna či února mezi členy, kteří mají možnost
výpůjčky výměnných souborů, tzn., že nám budou na půl roku půjčovány
knihy dle našeho výběru, samozřejmě zdarma. Je možnost půjčování
i audio souborů, pokud budete mít zájem. Vždy jde o nové tituly.
Dalším krokem k vám čtenářům, kteří do knihovny ještě nechodíte, budou
webové stránky knihovny, které budou pravidelně aktualizovány. Najdete
zde tedy například aktuální knižní tituly naší knihovny, tituly právě
z výpůjčního souboru, informace o plánovaných akcích pionýrského
oddílu či náhlých změnách v provozní době.
Zpráva pro všechny pionýry: Nezapomeňte, prosím, do 20. ledna 2013
zaplatit 500 Kč jako registrační poplatek za celý kalendářní rok.

Lucie Kosejková

Zaplevelené chodníky
V zářijovém zpravodaji nás upozornila paní Jana Svobodová (čtenářka
zpravodaje) na zarostlý chodník v horní části ulice Kučerové. Žádala nás,
jako vlastníka chodníku, abychom se o něho starali a zajistili jeho údržbu.
Chodník v ulici Kučerové byl postaven před dvěma roky, teprve na jaře
letošního roku byl zkolaudován. Stavba chodníku jako taková je stále
v majetku Magistrátu hl. m. Prahy, naší městské části dosud nebyla předána. Přes tuto skutečnost městská část zajistila ošetření chodníku a současně zahájila jednání s Magistrátem hl. m. Prahy, aby prošetřili stavebně
technický stav chodníku, neboť se na něho ze zákona vztahuje záruka.
Není možné, aby pokud jsou dodrženy všechny normy při stavbě chodníku, docházelo k prorůstání chodníku plevelem. Městská část požaduje
na Magistrátu hl. m. Prahy prošetření technického stavu chodníků a požádala o zaslání výsledku jednání v této věci. Dále město upozornila na skutečnost, že v případě opětovného prorůstání chodníku plevelem v příštím
roce nebude obec zajišťovat jeho údržbu, neboť není v majetku naší
městské části. O jeho údržbu se musí až do doby předání naší městské
části starat hlavní město Praha.
Městská část zajišťuje v průběhu roku údržbu veřejné zeleně a úklid obce.
Koncem léta bylo zjištěno, že některé chodníky jsou zarostlé plevelem.
Objednala proto postřik zarostlých chodníků roundupem a následně bylo
provedeno odstranění uschlého plevele z chodníků (šintování chodníků).
Tato akce byla provedena po celé obci a byla finančně náročná.

Prezidentské volby
Ve dnech 11. a 12. ledna proběhne historicky první přímá volba prezidenta. Lze volit v místě trvalého bydliště nebo na základě voličského
průkazu v kterékoliv volební místnosti v ČR.
Hlasuje se tak, že volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek.
Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných
voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas.
V případě, že žádný z kandidátů nezíská potřebný počet hlasů ke zvolení,
bude se druhé kolo volby konat 25. a 26. ledna.
Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby prezidenta nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.
Místem konání voleb v okrsku č. 674 (okrsek č. 1) je zasedací místnost
v Obecním domě, v ulici Ke kinu č. p. 159 pro voliče bydlící v okrsku č. 1
dle plánku. V okrsku č. 675 (okrsek č. 2) je místnost v atriu Základní
školy, v ulici U Parkánu č. p. 17/11, pro voliče bydlící v okrsku č. 2
dle plánku (hranicí okrsků je převážně ulice Kučerové).

Zprávy z Ďáblic

Vážení čtenáři,

Seznam a čísla kandidátů
1. Zuzana Roithová, 2. Jan Fischer, 3. Jana Bobošíková,
4. Táňa Fischerová, 5. Přemysl Sobotka, 6. Miloš Zeman,
7. Vladimír Franz, 8. Jiří Dienstbier ml., 9. Karel Schwarzenberg

Zpracovala Hana Macháňová, foto www.denik.cz

Zdeňka Fišmistrová

Vážení majitelé čtyřnohých miláčků,
děkujeme vám za dosavadní spolupráci a do nového roku vám přejeme
hodně zdraví, štěstí a mnoho radosti se svými miláčky.
Zároveň vám připomínáme, že místní poplatek ze psů na rok 2013
se hradí od 2. ledna 2013 do 31. března 2013.

Monika Forková, Finanční odbor – místní poplatky
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Vánoční koncert Ďáblíku
po deváté

Zprávy z Ďáblic

Adventní koncert v kapli
7. prosince, před 2. nedělí adventní, proběhl v ďáblické kapli Nejsvětější
Trojice další adventní koncert. Pořádání koncertu v této době je již
v Ďáblicích zaběhlou tradicí, a tak ani tentokrát nebylo v auditoriu
volného místa a program byl bohatý.

Duchovní správce P. Marek Pučalík, OCr. přivítal přítomné a účinkující
a podpořil pořádání obdobných kulturních událostí v kostele. K jeho
úvodnímu přání klidného a duchovně plného prožití adventní doby se
v závěru koncertu přidal také starosta Ďáblic Ing. Miloš Růžička.
Účinkující kvarteto ve složení Jan Hádek (housle), Tereza Večerková
(příčná flétna), Veronika Hádková (hoboj) a Filip Dvořák (cembalo) provedli sedm skladeb klasické hudby. S ohledem k mrazu, kterým právě
v těch dnech ohlásila svůj příchod zima, jim patří dík i za přídavky
a vytvoření příjemné a rozjímavé atmosféry, která nikterak chladná
nezůstala.
Věříme, že i v příštím roce se Ďáblice dočkají dalšího koncertu, který
otevírá období před svátky vánočními.
Alžběta Mošničková, foto Pavel Šindelář
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Tak jako každý rok, i o letošních Vánocích uspořádalo Hudební sdružení
Ďáblík pod vedením Michala Sevruka vánoční koncert. Po loňské úspěšné
premiéře v prostorách Modlitebny
Čs. církve husitské bylo rozhodnuto duchovního prostředí, tak dobře ladícího s atmosférou Vánoc, využít i letos. Jako organizátoři jsme však
malinko podcenili skutečnost, že Ďáblík se rok od roku rozrůstá a tak
zájem rodičů a příznivců byl letos tak velký, že modlitebna praskala ve
švech a na mnoho
diváků se nedostalo
míst k sezení. Přesto
byla atmosféra výborná,
všichni účinkující od
předškolních dětí až po
vysokoškoláky a absolventy ze sebe při
vystoupení vydali to
nejlepší. Skladby
Mozartovy, Haydnovy
a Beethovenovy se střídaly s těmi, které osobně složil vedoucí Ďáblíku,
pan učitel Sevruk, neúnavný hnací motor celého sdružení. A došlo i na
mnoho vánočních koled, z nichž tu poslední, nejznámější – Narodil se
Kristus Pán – si s dětmi
zazpíval celý sál společně.
Připravené slavnostní
občerstvení, jež vlastnoručně upekly některé
maminky a také představitelky církve, připravené
malé dárečky pro každého
účinkujícího jako výraz
poděkování za to, že se celý
rok snažil a o výsledek
svého snažení se podělil s ostatními, i přátelské pobesedování vytvořily
rámec příjemného předvánočního zastavení. Tak na shledanou na jarním
koncertě!
Lea Smrčková, foto Martin Smrček

Svatba v Káně Galilejské

zákon zrušit, ale naplnit.“ Náboženství Starého zákona je překonáno Boží
milostí a příslibem spásy, jak nám je sdělují a popisují evangelia.

Na této svatbě, které je zaznamenána v evangeliu podle Jana, začalo Ježíšovo působení na veřejnosti. Ježíš byl pozván na svatbu, se svojí matkou
Marií i se svými učedníky, která se konala v Galilei ve vesnici Kána. Svatební hostiny ve starém Izraeli bývaly velké a trvaly několik dní. Na svatbě
vína ubývalo, až nebylo žádné. Ježíš žádal naplnit vodou velké kamenné
nádoby určené k očišťování. Když obsah nádob donesli ochutnat správci
hostiny, podivil se – v nádobách bylo chutné víno. „Každý člověk podává
nejprve dobré víno a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však
uchoval dobré víno až pro tuto chvíli.“ Ježíš proměnil vodu ve víno.
Děj svatební hostiny je obrazem, metaforou pro poselství, které ztělesňuje
Ježíš ve své osobě a které je jinými slovy vyjádřeno takto: „Nepřišel jsem

Chválu vzdejte
Hospodinu, protože
je dobrý, jeho
milosrdenství
je věčné.
Žalm 106,1
Svatba v Káně ve
vyobrazení nizozemského malíře Gerarda
Davida (1460–1523)

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
vedle přání spokojeného prožití nového roku 2013 vám předkládám
(po sérii různých akcí, besed, prezentací i osobních rozhovorů na téma
náměstí) stručný souhrn výsledků naší práce roku 2012. Práce,
která navazuje na mé předchůdce – ďáblické starosty, a sleduje cíl zajistit
dostatečné podmínky pro vznik a postupný rozvoj skutečného ďáblického
náměstí, což je přání, které provází Ďáblice minimálně od vzniku městské
části na začátku devadesátých let minulého století. Stane se někdy
realitou?

„Ďáblické náměstí“ – otázky pro starostu
Miloše Růžičku a Ing. arch. Petra Hlaváčka aneb

proč?, jak?, kdy? a za kolik?

Jaké jsou hlavní důvody, které vás vedly k tomu, že jste začali
plánovat vznik nového centra Ďáblic („Ďáblické náměstí“)?
P.H.: Otázka náměstí je v Ďáblicích živá dlouhodobě. Bylo to silně patrné
hned v polistopadové atmosféře, kdy tehdejší první starosta nově vzniklé
pražské městské části akad. arch. Jiří Veselý zahájil první kroky. Domnívám se, že to souvisí s potřebou člověka identifikovat se s místem, kde
bydlí. Podoba centra a náměstí je pro tuto identifikaci tradičně důležitá.
Tehdejší hledání podoby ďáblického náměstí dokonce časosběrně zachytil
ve svém dokumentu slavný filmový režisér Pavel Koutecký. Sám jsem ho
také viděl. Pan starosta nevynechal snad žádný dostupný zdroj informací,
aby co nejvíce doplnil naši znalost místa.
M.R.: Již před více jak dvěma lety jsem napsal, že „obec bez centra je
jako tělo bez srdce“ a že každá trochu rozumná komunita lidí si své centrum obce hlídá a udržuje (pokud ho již historicky má), a nebo že jej
buduje. To není nic nového, nic originálního. Jen uvádíme v život to, co je
již stovkami let prověřeno a co výrazně zlepšuje podmínky pro dobré
fungování obce. Identifikace určitě, a na ni navazuje řada pragmatických
důvodů přinášejících prospěch místním službám, obchodu...
S úctou také vzpomínám na polistopadové události kolem likvidace Prefy
a získání jejích pozemků pro budování neexistujícího centra obce.
Udělalo si vedení MČ mezi obyvateli Ďáblic průzkum na téma
potřebnosti nového centra obce?
P.H.: Tento průzkum probíhal neformálně. Začali jsme workshopem, který
se uskutečnil na základní škole a do kterého se zapojily téměř všechny
děti, pedagogové a spousta rodičů. Vyvrcholením byla „školní konference“ – tedy prezentace prací a výstava ve škole. V létě následovala
velká akce (Oslava náměstí) přímo na části plochy určené pro náměstí.
Celou dobu jsme reagovali na různé podněty a náměty týkající se otázky
náměstí. Postupně jsme si ověřili, že na poloze centra se většina obyvatel
dlouhodobě shoduje. Co však nebylo jasné, byla jeho podoba. Z mnoha
veřejných debat vyplývalo, že potřebujeme prostor centra iniciovat ve
dvou směrech. Prvně rehabilitovat a pozitivně proměnit park – sportoviště
v okolí bývalé restaurace U krále Holce – etapa I.
M.R.: Ano. A ve druhém směru pak a) jasně určit prostor, který by měl
být trvale chráněn pro postupné budování náměstí (vedle parku to je parcela kina a bývalé Prefy až k pozemkům VŠUP) a b) vytvořit v rohu vymezeného prostoru, po prověření všech variant v prostoru bývalého kina,
první stavební a funkční prvek budoucího náměstí. „Iniciační prvek“,
jak říká pan Hlaváček – etapa II.
Pracovně tomuto objektu říkáme “Multifunkční obecní dům s radnicí“.
Polohu jsme tedy znali a potřebovali jsme mít názor na jeho základní
podobu. Proto jsme zorganizovali architektonickou soutěž, jejíž výsledky
byly projednány radou městské části, představeny všem zastupitelům,
dále představeny a podrobeny kritice na veřejném zasedání zastupitelstva
za přítomnosti architektů vítězného ateliéru a organizátora soutěže. Na
toto téma se hovořilo na besedách, ve formě několika obrazových panelů
jsou výsledky soutěže také vystaveny v sále naší základní školy a nyní je
můžete vidět i v tomto čísle Ďáblického zpravodaje. Podrobně se se všemi
pracemi můžete samozřejmě také seznámit kdykoliv v kanceláři starosty.
M.R.: Ještě k formulaci otázky – ptáte se na potřebnost nového centra.
Nového? Žádné staré centrum nemáme, žádné staré novým nenahrazu-

jeme. Proto jsme společně – sběrem názorů, pocitů, zkušeností obyvatel
i odborným posouzením architektů, polohu centra hledali a ve shodě
našli. Kvalita a rozsah veřejné diskuse byly také oceněny finančně nadací
pro rozvoj občanské společnosti a komunitního života VIA (dříve
The Foundation for a Civil Society), která ocenila ďáblické „hledání
náměstí“ i peněžně prostřednictvím žádosti Občanského Sdružení
Pro Ďáblice. Oběma organizacím a jmenovitě ďáblické paní Caroline
Covtun (předsedkyni OSPD) ještě jednou děkuji.
M.R.: Ještě jedno vysvětlení, které zaznělo i na besedách. V případě
Ďáblic si pod pojmem „náměstí“ nepředstavujeme to klasické historické,
starými domy a kostelem sevřené náměstí, nejlépe s turisty. V našem případě je nutné tento prostor chápat volněji a jako prostor, jehož podoba
se bude utvářet mnoho let, snad nejvíce prostřednictvím našich dětí.
A to vůbec není špatné... Proto asi častěji jako výstižnější používáme
pojem „centrum“.
S jakými odborníky byla tato problematika konzultována?
M.R.: Už od mého nástupu do funkce spolupracujeme s Ing. arch. Petrem
Hlaváčkem. Pracuje jako aktivní architekt, ale také jako pedagog na
fakultě architektury ČVUT (proděkan pro rozvoj). Velmi seriózní a moudré
spolupracovníky jsme získali také v představitelích vítězného týmu na tzv.
Multifunkční obecní dům v architektech Petru Lackovi a Filipu Tittelbachovi z kanceláře A.LT. Veliký kus práce jak při úvodním nastartování projektu, tak následně na formulaci zadání, průběhu soutěže a ve výběrové
komisi v neposlední řadě odvedl kolega ze zastupitelstva Ing. Martin
Křížek. Všem děkuji a těším se na další spolupráci.
Sociální význam veřejného prostoru jako místa setkávání obyvatel obce je nesporný. Jak ale může městská část napomoci
k tomu, aby v budoucnu bylo takové nově vzniklé místo živé,
využívané, lidé sem rádi chodili a aby se nestalo „umělou
a mrtvou“ zónou, kam málokdo zavítá?
P.H.: Přesně to byla naše obava od začátku. Aby Ďáblice neinvestovali do
něčeho, co nepřinese do vymezeného prostoru život. Proto jsme v týmu
věnovali dost času diskuzi o činnostech a funkcích, které by nový Obecní
dům měl přinést. Výsledkem je soustředění většiny potřebných služeb.
V objektu tedy bude kromě univerzálního sálu malá moderní bezbariérová, veřejnosti bližší, radnice, pošta a kvalitní prostor pro lékaře a jejich
pacienty. Sál by měl sloužit od tradičních ďáblických bálů všem odpovídajícím společenským událostem všeho druhu.
Mělo by to být velmi živé místo, kde si můžete vyřídit spoustu věcí, zažít
mnohá přátelská, zábavná i poučná setkání.
M.R.: Ještě je důležité říci, že nejsme zahleděni jen do jedné budovy, do
jedné parcely, ale průběžně sledujeme aktivity v okolí, spolupracujeme
s organizátory veřejného života Ďáblic, jsme v kontaktu s vlastníky
pozemků a nemovitostí v celém rozvojovém území. Takže si myslím, že se
na projekt nového obecního domu i rozvoje celého centra již umíme dívat
v širších souvislostech a v delším časovém horizontu.
Jaký další vývoj v prostoru centra Ďáblic očekáváte?
P.H.: S postupem prací na tzv. náměstí jsme si postupně uvědomovali,
že přestože jde v měřítku investic Ďáblic o poměrně velké akce, z hlediska
náměstí samého, jde stále jen o začátek. Chybí nám zejména dořešení
čtvrté strany náměstí. To je území, které stále patří VŠUP (Vysoká škola
umělecko-průmyslová v Praze).
M.R.: K tomuto platí moje předchozí odpověď. Jme si vědomi důležitosti
tohoto území. Konkrétně v posledních týdnech analyzujeme možnosti
městské části, odhadujeme možný vývoj území v příštích letech a jednáme
o odkupu těchto pozemků zpět do vlastnictví naší městské části. Jde
o složitější problém, o kterém bude dobře informovat samostatně
v některém příštím čísle.
P.H.: Zároveň společně hledáme správnou podobu vlastního centrálního
prostoru, který nám vzniká mezi parkem U Holců, novým Obecním
domem, restaurací Battistova cihelna a prostorem jámy bývalého investičního záměru VŠUP.
M.R.: To je otázka budoucnosti a vnímáme ji jako výzvu. Je to také pravé
téma pro další veřejnou diskusi. Z hlediska funkce by bylo dle mého
soudu potřebné dostat do centra obce alespoň část dalších tzv. nebytových funkcí.

Ďáblické náměstí etapa I. a II.

Ďáblické náměstí etapa I. a II.

I

Kolik takový projekt, respektive jeho realizace, bude stát?
Jaké zdroje financí budou moci být využity? Bude možné kromě
rozpočtu naší MČ čerpat i odjinud?
M.R.: V části U Holců (náměstí – etapa I.) je v první fázi zastupitelstvem
schválena investice 5 mil. Kč na projekt a výstavbu budovy. Doufám, že
zastupitelstvo bude i nadále ve shodě a podaří se vyčlenit z rozpočtu či
jinak získat prostředky i na další rehabilitaci parku a jeho herních prvků
(např. na tolik žádané a populární „seniorské“ prvky).
V projektu obecního domu (náměstí – etapa II.) byly z rozpočtu 2012
uvolněny prostředky na projektovou přípravu a podle tempa těchto prací
bude zastupitelstvo aktuálně jednat o prostředcích na stavbu. Předpokládáme náklady do 25 mil. Kč. V rámci postupu projektových prací bude
tato částka letos upřesněna. O získání prostředků mimo rozpočet obce se
samozřejmě pokusíme. Předpokládáme také, že opustíme lukrativní pozemek a vilu současného úřadu – i to může být důležitý příspěvek do rozpočtu této akce.

Ďáblické náměstí etapa I. a II.

Můžete nastínit harmonogram prací? Co se plánuje na letošní
rok a co na roky příští?
Etapa I. - M.R.: V současnosti existuje studie na zázemí parku (bývalá
hospoda, dříve „pionýrák“), kterou zpracoval tým Ing. arch. Petra Hla-

Etapa I. – zázemí ďáblického parku
Tři úrovně sdílení

Nové zázemí ďáblického parku chápeme jako trojí příspěvek ke sdílení
veřejného prostoru pro návštěvníky této parkové zahrady:
Obec – první z úrovní tvoří venkovní dřevěná terasa otevřená do ulice
širokými schodišti propojujícími park s obcí.
Krajina – druhou úrovní je naopak zvlněná střecha zázemí, zapojující se
plynule jako krajinný prvek do kontextu parku.
Lidé – třetí úrovní zastřešující obě předchozí jsou vnitřní prostory objektu
sloužící nejen jako technicko-hygienické zázemí uživatelů i správy, ale
především jako vstřícné místo pro setkávání místních obyvatel i jejich
hostů.
Obec
Dřevěná platforma terasy uvozující celkovou situaci objektu je zasazená
do betonového rámu schodišť. Ta vyrovnávají úrovně navazujícího terénu.
Ve střední části se rovina platformy setkává s chodníkem a umožňuje
bezbarierový přístup do všech částí objektu. Terasa je zároveň jevištěm
i hledištěm, přistínění v letních měsících zajišťují srolovatelné bílé plachty
namísto reklamních slunečníků. Všechny vstupy do objektu se realizují
vedle sebe v jeho prosklenné fasádě, vše, kromě toalet a skladu,
je v něm transparentní.
Krajina
Střecha objektu zázemí je terénní součástí parku, tvoří dřevěnou „vlnu“
sloužící jako velké atypické hřiště. Vlna se zvedá z travnaté plochy před
sebou a nabízí jak otevřenou platformu pro dětské hry, tak podium pro
rozmanitá setkání a nakonec i elevaci pro letní kinoprojekci. Hrana vlny je
zabezpečena vysokým zábradlím s výplní ocelovou sítí porostlou vegetací.
Po jedné straně je vlna opatřena schodištěm pro zimní radovánky, kdy se
může snadno proměnit v „sáňkovací kopec“ a skluzavku. Vyvýšená část
spodní hrany podia, určená k posezení nebo třeba vyhlašování vítězů,
v zimě dobře poslouží například jako skokánek.
Lidé
Vnitřní prostory slouží jako komunitní „obývák“ s čajovou kuchyňkou
k svobodnému posezení, nikoliv jako placená kavárna, kde si host musí
pořád objednávat. Panoramatický rozhled po obci i parku je umožněn
skrze prosklenné stěny zpod masivní střechy. Snižující se stropní podhled
umocňuje zážitek intimity pro přátelské sdílení se sousedy. Ve svých krajních polohách může sloužit jako police pro knížky a nejníže i jako police
na hračky a kreslicí potřeby kombinované s tabulí.

II

Studii zázemí ďáblického parku pro městskou část Praha-Ďáblice připravil
autorský tým architektů ve složení Petr Hlaváček, Magdalena Hlaváčková
mladší, Anna Háblová, Zdeňka Zymáková a Jakub Filip Novák na podzim
roku 2012.

váčka a před podpisem je smlouva na dopracování návrhu, zpracování
a zajištění projektové dokumentace stavby. Očekáváme, že následné
stavební práce by z části mohly být zahájeny ještě letos.
Etapa II. - M.R.: K dispozici máme výsledky architektonické soutěže na
nový Multifunkční obecní dům a vítězný architektonický tým. V tomto
roce se budeme i u této akce zcela věnovat zpracování projektové
dokumentace a získání potřebných povolení.
Kdy se budou moci občané Ďáblic seznámit na webových stránkách naší obce s dosud navrženými etapami a urbanistickými
variantami či studiemi týkajícími se náměstí, které už má
vedení naší MČ k dispozici?
M.R.: Urbanistických studií a variant náměstí má městská část za dobu
své existence celou řadu a je pro nás technicky nedostupné je zveřejnit
digitálně. Aktuální smlouvy na etapu I. + II. a související dokumentace
bude na webu zveřejněna 21. 1. 2013, resp. po podpisu smlouvy. Stále je
ale jasně nejsledovanějším informačním zdrojem náš zpravodaj. Proto
jsme vedle výše popsaných způsobů prezentace z minulosti dali přednost
nejdříve výrobě této speciální tištěné přílohy. Děkujeme čtenářům se
zájmem o toto téma za všechny další poznámky a připomínky.
Spolupracujeme s architekty, kteří si všímají a umí naslouchat.

Soutěžní návrh č. 1 (ATELIER ŠTĚPÁN – Ing. Arch. Marek Štěpán)

Etapa II. – studie stavby
10. července 2012 zadala městská část Praha-Ďáblice vyzvaným
soutěžním týmům zakázku malého rozsahu – souběžné vypracování
návrhu/studie stavby Obecního domu a radnice v Ďáblicích.
Předmětem soutěže bylo vypracování návrhu stavby v širším (urbanním)
kontextu místa, provozní a architektonické řešení domu s důrazem na
úspornost výstavby i provozu.
Předmětem řešení byl i předprostor radnice (náměstí) a dopřesnění jeho
velikosti a obsahu (osvětlení, mobiliář, sadové úpravy, vyřešení parkovacích míst, nevyloučit možnost konání farmářských trhů atd.).
Jedním z architektonických úkolů bylo vyřešení objektu tak, aby mohl fungovat jako Obecní – společenský dům a radnice, jako pošta a prostor pro
lékaře a jejich pacienty. Společenský sál, by měl být multifunkční (přednášky, plesy, vystoupení, divadlo, promítání) a měl by umožnit sezónní
otevření – propojení s parterem, tj. předprostorem budovy, radnice by
měla mít bezbariérové klidnější prostory pro práci a soukromí. Ordinace
lékařů a pošta by měly být také řešeny bezbariérově.
Objekt měl být živou a viditelnou stavbou, která se stane jasným
poznávacím bodem Ďáblic. Měl být výrazný, ale ne arogantní.
Měl iniciovat život ve svém okolí a vymezovat náměstí, se kterým by se
obyvatelé Ďáblic mohli ztotožnit jako se svým centrem.
Vyzvaných soutěžních týmů bylo sedm. Jednalo se o tyto účastníky
(v závorce je uveden vedoucí týmu): ATELIER K2 (Ing. arch. Jiří Poláček),
SKUPINA (MgA. Marcela Steinbachová), ATELIER ŠTĚPÁN (Ing. arch.
Marek Štěpán), A.LT ARCHITEKTI (Ing. arch. Peter Lacko), STUDIO AM
(Ing. arch. Jiří Košťál), ASPEKT DESIGN (Ing. Luboš Rajniš) a Ing. akad.
arch. Ivan Zachar.
Soutěžní porota ustanovená v souladu se soutěžním řádem
České komory architektů měla pět členů – dva závislé členy
(Ing. Miloš Růžička – starosta městské části Ďáblice
a Ing. Martin Křížek – zastupitel, místopředseda soutěžní
poroty) a tři nezávislé členy (doc. Ing. arch. Radek Kolařík –
předseda soutěžní poroty, Ing. arch. Markéta Cajthamlová
a Ing. arch. Jiří Opočenský).
Hodnotící zasedání poroty se konalo 10. září 2012 od 9 hodin ráno.
Porota shledala všechny odevzdané práce za právoplatné a podrobně se
s nimi seznámila. Tentýž den od 12 hodin proběhla na úřadu MČ obhajoba jednotlivých návrhů soutěžícími před porotou. Následně porotci
přistoupili k hodnocení. Záveřečné hodnocení poroty uvádíme na
následujících řádkách.

Soutěžní návrh č. 2 (ATELIER K2K2 – Ing. Arch. Jiří Poláček)

Silné stránky: cenná analýza urbánních souvislostí, inspirativní návrh s průnikem parku do centrální části obce, úměrnost a civilnost návrhu včetně střídmých dispozic, kvalitní práce s prostorem kamenného parku s návazností na
park, cenné propojení vnitřního prostoru sálu a vnějšího veřejného prostoru.
Slabé stránky: dimenze některých prostor je spodní hranicí potřebných
velikostí, akcentace návrhu věží je urbanisticky a architektonicky příznivá,
klade však zvýšené nároky na limitovaný rozpočet.

Ďáblické náměstí etapa I. a II.

Silné stránky: jasná hmotová kompozice, sevřená poetická atmosféra návrhu,
kvalitní dispoziční uspořádání (respektujeme-li dělení do dvou hmot),
kultivovaný projev a prezentace.
Slabé stránky: málo odůvodněné širší vztahy a z toho plynoucí hmotové uspořádání (v porovnání s ostatními účastníky), neadekvátní inspirační zdroj a jeho
užití v návrhu, dvojí, neodůvodněný rukopis hmot, jehož důsledkem je rozpačitost výrazu, formální uzavření hmotové kompozice náměstí věží, umístění
kancelářských ploch cca 210 m2 nad rámec požadavku soutěže, zvolené
konstrukční a materiálové řešení stavby, striktní koncept by byl problematický
z hlediska dalšího dopracování a reakce na budoucí proměnu požadavků
na užívání.

III

Soutěžní návrh č. 5 (ASPEKT DESIGN – Ing. Luboš Rajniš)

Silné stránky: odvážný koncepční návrh, který ukazuje silný názor na podobu
současné veřejné stavby, strategie návrhu vychází z interpretace místa
(uzavřené dvory), veřejné prostory vytvářené s citem pro detail.
Slabé stránky: typ uzavřeného náměstí – dvora (při uvažovaném cílovém
stavu po dostavbě všech etap) – nereaguje na charakter zástavby, k okolí se
uzavřená struktura staví jakoby „zády“, vnitřní dispozice v konstrukční mřížce
nepřináší prostorové vztahy, problematická orientace kanceláří do prostoru
parkovacích stání, vnitřní hala radnice bez denního světla, monumentalita
dlouhého průčelí s opakovanými oblouky, velikost zpevněného náměstí a také
téměř sakrální charakter navrženého sálu se zdají neuměřené civilnímu účelu
obecního domu menší obce na obvodu Prahy.

Silné stránky: dispozičně přehledný návrh, prověření třípodlažního uspořádání
s oddělenými funkčními celky na podlažích.
Slabé stránky: problematické umístění v urbánním kontextu, nejasný vztah
nově navrženého náměstí k okolním prostorům, pozice navrženého domu
uprostřed plochy je neukotvená, vnáší zmatek do místa, které má již dnes
nejasnou strukturu, průjezd aut středem plochy náměstí komplikuje navržené
řešení, zvolené tvarosloví domu – zkosené hranoly – nemá opodstatnění
a působí nahodile, prostorové uspořádání vnitřní vstupní haly je neúměrně
složité.

Ďáblické náměstí etapa I. a II.

Soutěžní návrh č. 3 (SKUPINA – MgA. Marcela Steinbachová)

Soutěžní návrh č.6 (A.LT ARCHITEKTI – Ing. arch. Peter Lacko)

Silné stránky: přiměřené vyhodnocení širších vztahů, z toho plynoucí dobrý
odhad budoucího vývoje okolí, resp. navrhovaných úprav stavby, dobrá
rozvaha o využití volných ploch, výrazný, veřejné stavbě odpovídající koncept,
umístění komunikačních prostor po obvodu, použití transparentního obvodového pláště – z toho plynoucí dobré podmínky užitných ploch (osvětlení,
provětrání), elegantní řešení provozu, umožňující flexibilní dopracování
návrhu a užívání stavby, civilní a důstojný výraz stavby obecního domu,
užití zeleně na střeše stavby.
Slabé stránky: jednopodlažní koncept bude vyžadovat kvalitní dopracování
návrhu z hlediska minimalizace provozních nákladů.

Soutěžní návrh č. 4 (STUDIO AM – Ing. arch. Jiří Košťál)

Silné stránky: podrobné zpracování výkresů s naznačením technických
souvislostí, kvalitní grafické zpracování návrhu.
Slabé stránky: urbanistické začlenění do stávající struktury nerespektuje
základní struktury a vazby v území, vstupy do jednotlivých částí budovy jsou
pohledově skryty a znesnadňují orientaci, pomyslná „brána“ vytvořená mostem nemá logické směřování, společenský sál má značnou část prosklenou,
tuto je nutné stínit a nemá opodstatnění, celková velkorysá koncepce sálu
neodpovídá smyslu užívání a jeho velikosti, celkový koncept a architektonický
výraz nezapadá do drobné, obyčejné zástavby místa, nezanedbatelné jsou
i značné očekávané náklady na konstrukční a materiálová řešení některých
prvků.

IV

10. září 2012 kolem 20. hodiny večer porota rozhodla o konečném pořadí a ocenění soutěžních návrhů. Na prvním místě se
umístil návrh č. 6 (A.LT ARCHITEKTI), na druhém místě se umístil
návrh č. 2 (ATELIER K2), na třetím místě se umístil návrh č. 3
(SKUPINA).
Porota doporučila vyhlašovateli, aby při následném jednání
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v jednacím řízení bez uveřejnění postupoval v souladu s výsledky soutěže a aby pro zadání
dalšího stupně projektové dokumentace stanovila podrobnější zadání na
základě zkušeností nabytých touto soutěží.
V souladu se soutěžními podmínkami byl zadavatelem každému
účastníku soutěže, jehož studie stavby splnila požadované soutěžní podmínky, vyplacen honorář za studii stavby ve výši třicet
tisíc korun českých. Cenou za první místo v soutěži bylo zadání
zakázky vybranému vítězi.

Adventní čas ve škole
Adventní čas se v naší škole nesl v duchu tvoření a příprav na tradiční
školní Vánoční jarmark.
Škola dostala darem nádherný velký vánoční strom, který byl umístěn
v atriu budovy. Šikovní prvňáčkové společně se svými učitelkami vykrájeli,
upekli a nazdobili perníčky, které posloužily jako voňavé ozdoby.
V pátek 14. prosince
odpoledne jsme uspořádali pro děti a jejich
rodiče akci Adventní
tvoření. I v tuto dobu
vánočního shonu si
někteří rodiče udělali
čas a přišli si se svými
dětmi vyrobit vánoční
svícen, ozdobu
z korálků, polystyrenu,
proutí či vánoční přání.
Atmosféra byla skvělá a všichni jsme měli příležitost se alespoň na
chvilku „zastavit“, užít si příjemnou předvánoční pohodu, vzájemně si
popovídat o škole a o životě v našem blízkém okolí. Jsme velmi rádi, že se
tato naše aktivita dětem i rodičům líbila a že odcházeli s příjemným
zážitkem a krásným vánočním výrobkem k tomu.
Ve středu 19. prosince pak všechny adventní činnosti naší školy vyvrcholily setkáním žáků a jejich rodičů u našeho vánočního stromu. Žáci
z I. stupně a i několik žáků ze šestých a sedmých tříd pod vedením pí učitelek Součkové, Krejcárkové, Kundrátové a Stoklasové zazpívali známé
vánoční koledy, které
pilně několik dní nacvičovali. Pro rodiče byl
v prostorách školy připraven jarmark, na kterém sami žáci prodávali
své výrobky a jehož
výtěžek věnují na charitativní účely. A byly to
opravdu povedené
kousky, které jste zde
mohli získat – od drobných keramických prasátek, přes přáníčka, perníčky, obrázky s vánoční
tématikou, vánoční ozdoby až po svícny, stromečky ze slaného těsta, zdobené hrnečky, vařečky, věnečky... Jsme velice rádi, že i tuto akci podpořilo
svou přítomností a nákupem ručně vyrobených dekorací velké množství
rodičů a příbuzných dětí.
Naším přáním je vytvořit vstřícné a otevřené prostředí školy, které bude
pro ďáblické rodiny příležitostí pěstovat vzájemnou pospolitost. Určitě
tedy budeme v podobných činnostech pokračovat a už nyní se na vás
těšíme při další, tentokrát jarní akci.
A. Votavová, I. Horáčková

Už týden se děti ptají, kdy přijde Mikuláš, kdy Ježíšek, s kým chodí čert
a u koho je Anděl? Prosinec je nabitý emocemi, očekáváním a jiskřičkami
v dětských očích. Toho rána 5. prosince se školka proměnila v rej malých
čertíků a andílků ve všech třídách. V Tuleních koukaly děti do okének
a poslouchaly s napnutýma ušima, zda uslyší řinčení řetězu a hudrání
čertů od časného rána. Bylo to dlouhé čekání. Nedalo se téměř vydržet,
a tak pomohlo povídání, zpívání koled, bál malých čertíků i andílků, soutěže a dobrá svačina od paní kuchařek. Když jste malí, můžete mít
velký strach, pak se vám hodí kamarád i paní učitelka víc než
obvykle! Mikuláš se zdá být větší a anděl s krásnými křídly jen
září. I na nejmenší děti se nakonec přišel podívat čert – plán, že zůstane
za dveřmi, byl pozměněn. Mikuláš s Andělem prostě ty dárečky a nadílku
unést nemohli. Tak se stalo, že nám rybu s akváriem přinesl čert, kdo by
to do něj řekl. V tu chvíli byl kamarád a po písničce se usmíval na děti
a všichni byli spokojení. Nadílku pro děti letos zajistily samotné paní učitelky každé třídy a děti si to užily jistě dosyta. Domů si odnesly balíček
připravený pro ten den v „čertovské kuchyni“ naší MŠ – a že nám paní
kuchařky vaří božsky. Věřím, že děti byly spokojené, v očích jim zůstaly
čertovské jiskřičky pro maminky a taťky.
Monika Píchová – Tuleni

Milí rodiče, děti, přátelé školy,
děkujeme vám za podporu v minulém roce
a přejeme vám, aby nový rok 2013 byl pro vás
úspěšný a přinášel vám hodně radosti.

Zprávy z Ďáblic

Mikuláš, anděl a čert
s rybičkou, aneb školka
plná očekávání

Zaměstnanci vaší školky a školy

Zveme všechny děti a rodiče na představení divadla Romaneto

Dlouhý, Široký a Bystrozraký
v neděli 3. února 2013
v 16 hodin
v sále ZŠ U Parkánu 17.
Cena vstupenky 30 Kč.
Vstupenky zakoupíte
v MŠ (zelený pavilón nahoře,
každý den nejlépe mezi
12.15–13.00), nebo
před začátkem představení.

Kulturní a školská komise
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Ta naše výživa česká
Zveme vás na besedu, při které chceme zavzpomínat na výživu našich
rodičů a prarodičů. Spolu s Miladou Stroblovou se zamyslíme nad tím,
která z jídel našich předků nás mohou oslovit i dnes, když budeme chtít
ozdravit svůj jídelníček. Podělíme se o zkušenosti z vlastní praxe,
zdravější výživy a vyměníme si recepty.
Beseda se bude konat v úterý 29. ledna od 15 hodin v suterénu
Obecního domu, Ke kinu 7.
Sociální komise MČ Praha-Ďáblice

Zprávy z Ďáblic

Vítání nově narozených dětí
v roce 2013
Již nyní zveme rodiče dětí narozených v roce 2012 a 2013 na slavnostní
přivítání nových občánků Ďáblic, které se uskuteční na konci dubna.
Přihlásit se můžete e-mailem na adrese:
socialni.komise@dablice.cz nebo osobně v Obecní knihovně. Do přihlášky, prosíme, uveďte jméno dítěte, datum narození, adresu trvalého
bydliště dítěte a kontakt na rodiče. Podmínkou účasti na této slavnosti
je trvalé bydliště dítěte na území Ďáblic. Těšíme se na setkání s vámi.

Sociální komise MČ Praha-Ďáblice

První ďáblická burza knih
Máte doma knihy, které už nepotřebujete, ale nechcete
je vyhodit?
Chcete si nakoupit levně knihy, které jste ještě nečetli?
V tom případě přijďte na PRVNÍ ĎÁBLICKOU BURZU KNIH, která se
koná v sobotu 19. ledna od 15 do 17 hodin v jídelně Obecního
domu, Ke kinu 7.
Knihy lze nabídnout zdarma pro Obecní knihovnu nebo se dají vyměňovat
nebo prodávat. Knihy, o které nebude mít nikdo z účastníků zájem,
nabídneme sběrným surovinám.
Knihy můžete přinášet do Obecního domu od 14.30 hod.
Velmi uvítáme jakoukoliv pomoc dobrovolníků s úklidem knih po
skončení akce. Případné dotazy na tel. 728 227 384.
Pořádají Sociální komise, Kulturní a školská komise
a Obecní knihovna při MČ Praha-Ďáblice

Centrum Sovička – zápisy
do aktivit od ledna 2013
I v novém roce si vám dovolujeme nabídnout několik možností pro zpestření dní s vašimi ratolestmi v naší Sovičce. Přijďte se k nám podívat!
Doporučujeme oblíbené Hrátky nejen výtvarné, Pohybové hrátky a nově
také Dramaťáček, Keramiku, Tvoření s písničkou a Malí šikulové
aneb dopoledne bez maminky. Podrobnější informace včetně popisu
aktivit najdete na www.centrum-sovicka.com.
Vaše děti a ani vy se nudit nebudete! Začínáme již 7. 1. 2013.
Registrace: centrum-sovicka@seznam.cz nebo na tel. čísle:
607 966 563. Přihlašovací údaje: jméno a příjmení dítěte, rodiče,
datum narození dítěte, kontakt.
9:00 - 9:45

10:00 - 10:45

11:00 - 11:45

13:00 - 13:45

14:00 - 14:45

ROBÁTKA
Yamaha Class,
4 m!s. - 18 m!s.

PRVNÍ KR"#KY
K HUDB$ I
Yamaha Class
18 m!s. - 4 roky

PRVNÍ KR"#KY
K HUDB$ II
Yamaha Class
18 m!s. - 4 roky

RYTMICKÉ KR"#KY I
Yamaha Class
4 roky - 6 let

RYTMICKÉ KR"#KY II
Yamaha Class
4 roky - 6 let

16:00 - 16:45

Kdo sám nemůže,
stát mu pomůže
Člověk většinou nerad prosí druhé lidi o pomoc, zejména, když celý život
pomoc druhých nepotřeboval. Někdy však v důsledku nemoci nebo stáří
již není vyhnutí a pomoc druhých je nutná. Kdo se v této situaci nachází,
asi nejprve řeší otázku, na koho se obrátit a kolik peněz bude muset za
případné služby zaplatit. Možná přitom ani netuší, že stát poskytuje
příspěvek na péči tomu, kdo je závislý na pomoci druhých. Proto vám
zde přinášíme více informací o tomto finančním příspěvku.
Kdo může požádat o příspěvek na péči?
Lidé, závislí na pomoci jiné osoby, mají ze zákona nárok na státní příspěvek na péči. A to jak v případě, že jim pomáhá někdo z blízkých, tak
i pokud se rozhodnou využít sociální služby poskytované registrovanými
organizacemi (např. pečovatelská služba Diakonie CČE).
Co je to příspěvek na péči?
Příspěvek na péči definuje Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.)
a je poskytován ze státního rozpočtu. Vyplácen je osobám „závislým na
pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci“ – tedy
těm, kdo potřebují pomoc s denními úkony (např. osobní hygiena, podávání stravy, oblékání, pohyb) a/nebo se zajištěním soběstačnosti
(komunikace, nakládání s penězi, praní, vaření, nákupy aj.).
Kolik peněz dostanu?
Výše pravidelného měsíčního příspěvku se liší podle stupně závislosti
příjemce na pomoci druhých a je poskytován bez ohledu na výši důchodu.
U osob nad 18 let věku jsou to následující sazby:
l Stupeň I (lehká závislost): neschopnost zvládat 3-4 základní životní
potřeby* – 800 Kč
l Stupeň II (středně těžká závislost): neschopnost zvládat 5-6 základních
životních potřeb* – 4 000 Kč
l Stupeň III (těžká závislost): neschopnost zvládat 7–8 základních
životních potřeb* – 8 000 Kč
l Stupeň IV (úplná závislost): neschopnost zvládat 9–10 základních
životních potřeb* – 12 000 Kč
* Hodnotí se tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické
potřeby, péče o zdraví, péče o domácnost.
Kde a jak mohu o příspěvek zažádat?
O příspěvek na péči se žádá na úřadech práce písemně pomocí speciálního formuláře. V něm mimo jiné uvedete, zda jste si pro péči zvolili
osobu blízkou, jednu z organizací zapsanou v registru poskytovatelů
sociálních služeb nebo kombinaci obojího.
Co se bude dít pak?
Sociální pracovníci z Prahy 8 vás navštíví v místě, kde žijete, aby ověřili
vaši situaci. Mohou vás také vyzvat k podstoupení lékařské prohlídky.
Vydání rozhodnutí pak trvá obvykle 2–3 měsíce – pokud vám bude příspěvek přiznán, dostanete ho i zpětně k začátku měsíce, kdy byla podána
žádost. Další informace získáte na úřadu práce Prahy 8 (U Meteoru 8,
tel. 950 178 643) nebo na sociálním odboru Prahy 8 (U Meteoru 8,
tel. 222 805 240).

Připravila Barbara Tranová z materiálu http://seniori.charita.cz/
rady-pro-vas/tipy-a-trendy/penize/jak-zazadat-o-prispevek-na-peci/
17:00 - 17:45

18:00 - 18:45

KREATIVNÍ TVO%ENÍ
5 - 9 let
17:15 - 18:00

PO
CVI#ENÍ MAMINEK
(hlídání d!tí v hern!)
09:30 - 10:15

DRAMA&Á#EK
1,5 - 4 roky
Zuzana Ih!álková

OTEV%ENÁ HERNA

DRAMA&Á#EK
4 - 7 let
Zuzana Ih!álková

ZDRAVÁ ZÁDA
D$TÍ
4 - 9 let

ÚT

ST
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HRÁTKY NEJEN
V'TVARNÉ I
1 - 2 roky
Renata Zunová

HRÁTKY NEJEN
V'TVARNÉ II
3 - 4 roky
Renata Zunová

MONTESSORI HRAVÁ
DÍLNA 1,5 - 4 roky

CVI#ENÍ MAMINEK
(sou(asn!
s Hudebn! pohybov)mi
hrátkami)

KERAMIKA
3 - 7 let
Alena Sládková

HUDEBN$ POHYBOVÉ
HRÁTKY
1,5 - 4 roky
10:00 - 10:45

#T

PÁ

MALÍ +IKULOVÉ (dopoledne bez maminky)
2 - 5 let
Pavlína Piková
09:00 - 12:00

CVI#ENÍ MIMINEK
3 - 12 m!síc*

POHYBOVÉ HRÁTKY
2 - 4 r ok y
Iveta Moravcová
15:30 - 16:15

JEDNORÁZOVÁ AKCE

TVO%ENÍ
S PÍSNI#KOU
2 - 4 r ok y
Iveta Moravcová
16:30 - 17:15

HERNA S PROGRAMEM
(d!ti od 3 let v!ku bez doprovodu rodi(*, s rodi(i bez omezení)
15:00 - 18:00

BOJOVÁ UM$NÍ
PRO KLUKY I HOLKY
6 - 9 let

Kalendář akcí

Hvězdárna Ďáblice

19. ledna od 15 hodin – První Ďáblická burza knih – Obecní dům,
přízemí

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

29. ledna od 15 hodin – Ta naše výživa česká – beseda s Miladou
Stroblovou o zdravé výživě inspirované jídelníčkem našich předků –
Obecní dům, suterén
3. února od 16 hodin – divadelní představení
Dlouhý, Široký a Bystrozraký – sál ZŠ
9. února od 20 hodin – Ples fotbalistů – atrium ZŠ

Ples fotbalistů
Již čtvrtým rokem bude fotbalový oddíl pořádat v sobotu
9. února 2013 od 20 hodin v Základní škole U Parkánu
Ples fotbalistů. Zveme na něj nejen příznivce fotbalu, ale i všechny
ďáblické občany. I letos budeme mít připravenou „nechutně bohatou“
tombolu s hlavní cenou – zahradním bazénem. Vstupenky v ceně 150 Kč
budeme prodávat na hřišti ve fotbalové kantýně, prostřednictvím vedoucích a trenérů a nebo přímo na plese. Kopačky, prosím, nechte doma,
společenský oděv je podmínkou. Těšíme se.
Michal Mošnička

Mše v ďáblické kapli
nejsvětější Trojice a sv. Václava
se koná jednou za čtrnáct dní v lichou neděli
a v některé svátky, začátek mše je vždy v 10:30 hodin.
Před každou bohoslužbou je možné přistoupit ke svátosti smíření.
Duchovní správa: P. Dr. Marek Pučalík, O.Cr., Rytířský řád Křižovníků
s červenou hvězdou, Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1-Staré Město,
tel.: 221 108 357, kostelník: 602 380 993, www.kapledablice.cz
Středisko křesťanské
pomoci v Praze
Pečovatelská
služba Ďáblice

Jste senior a s přibývajícími roky vám ubývají síly?
Jsou situace nebo činnosti v každodenním životě, na které si už sami netroufáte?
Je vaše zdravotní postižení překážkou při zajišťování základních životních potřeb?
Hledáte profesionální pomoc? Můžeme vám pomoci!
Naši pracovníci vám pomohou zvládat tyto těžkosti v prostředí vašeho domova.
Působíme v oblasti: Ďáblice, Kobylisy, Bohnice, Dolní Chabry, Březiněves, část Libně

Nabízíme podporu a pomoc při:
podávání jídla l zajišťování stravování l oblékání a hygieně
l udržování domácnosti l pohybu v bytě l nákupech a pochůzkách
l doprovodech nebo l dovozech autem k lékaři...
Kontakt
telefon: 283 910 424, mobil: 777 734 178, 777 734 179
Ke Kinu 7, Praha 8-Ďáblice
e-mail: dablice.skp@diakonie.cz, www.skp.diakonie.cz

Program na leden a únor
Otevírací doba
Leden: pondělí 18–21, středa, čtvrtek 18.30–20.30,
neděle 14–16 hodin.
Únor: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19–21,
čtvrtek 13.30–15.30, 19–21, neděle 14–16 hodin.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin
7. 1. Ing. Václav Pribáň: Zimní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
14. 1. Mgr. Jiří Kroulík: APOLLO 17 – finále závodu o Měsíc.
28. 1. RNDr. Jiří Jiránek, CSc.: JIŽNÍ AMERIKA – do pohoří Torres
del Payne a na Ohňovou zemi.
11. 2. RNDr. Aleš Krejčí: Staré hvězdárny maharádži Sawai Džaj
Singha II. (historické pozadí a funkce přístrojů).
25. 2. Miroslav Záveský: Pákistán – Karákoram.
Expedice Broad Peak 8051 m.

Pozvání

19. ledna od 20 hodin – Ďáblická tancovačka – atrium ZŠ

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy
v pondělí od 18.30 hodin
21. 1. – Sluneční soustava I.
4. 2. a 18. 2. – APOLLO 10, APOLLO 11.
Pozorování oblohy dalekohledy
Leden: středa, čtvrtek 18.30–20.30, neděle 14–16 hodin.
V pondělí 21. 1. 20–21 hodin za jasného počasí!
Únor: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 19–21,
neděle 14–16 hodin. V pondělí 4. a 18. 2. 20–21 hodin za jasného
počasí! Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami
Noční obloha: Měsíc – od 15. do 28. 1., nejlépe okolo 19. 1.;
od 13. do 26. 2., nejlépe okolo 17. 2.
Jupiter – po celý leden i únor
Uran – po celý leden
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý leden i únor
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – za bezměsíčných večerů.
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit
astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky).
Hromadné návštěvy
vždy ve středu a ve čtvrtek od 17.30 do 18.30 hodin (leden), středu a ve
čtvrtek od 18 do 19 hodin (únor) mohou hvězdárnu navštívit předem
objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny
s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů
(záleží na počasí).
Školní pořady
V pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek v 8.30 a 10.30 hodin pro předem
objednané školní výpravy. Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma.
Bližší informace a objednávky na č. 283 910 644.
POHÁDKY pro nejmenší
Neděle 13. a 27. 1. od 10.15 hodin – Odkud svítí Sluníčko.
Neděle 10. a 24. 2. od 10.15 hodin – Africká pohádka
(Ogua a piráti).
Za jasného počasí 11–12 pozorování Slunce.
Vstupné
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let)
40 Kč, filmové pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři
(od 65 let) 50 Kč.
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www.oblevarenault.cz

SLEVA

80 000 Kč

RENAULT FLUENCE /MP3tmlhová světla

CD
t klimatizace t rádio s
ní sys tém ESP a 6 airbagů
t elektronický stabilizač

www.dealer-renault.cz
Nabídka platí od 1. 1. do 31. 1. 2013 na vybrané vozy u dealerů Renault, do vyprodání zásob. Fluence: spotřeba 4,0–10,9 (l/100 km), emise CO 2 114–182 (g/km).
Uvedené spotřeby paliva a emise CO 2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je
Renault doporučuje
pouze ilustrativní.

