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nutí o omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci
a jednat se všemi zúčastněnými o změně nastalého stavu, který vyplynul
z rozhodnutí Odboru dopravy Úřadu MČ Prahy 8. 
l Žádost Tanečního studia Andrea o prodloužení nájmu nebyto-
vých prostor Obecního domu. Rada na základě žádosti Tanečního
studia Andrea přijala usnesení, kterým schvaluje prodloužení pronájmu
nebytových suterénních prostor Obecního domu (Klubu mládeže), ul. Ke
Kinu 159/7, Praha – Ďáblice Tanečnímu studiu Andrea, Zoubkova 1231/4,
Praha 5 a pověřila pana starostu podpisem dodatku ke smlouvě.
l Žádost pana Karla Batelky o prodloužení nájmu obecního
bytu, ul. Legionářů 88/51, Praha-Ďáblice. Paní zástupkyně informo-
vala radu o žádosti pana Karla Batelky o prodloužení nájemní smlouvy
obecního bytu a přijala usnesení, kterým schvaluje pronájem obecního
bytu na období do 31. 12. 2013 a pověřila starostu podpisem dodatku 
ke smlouvě.
l Návrh paní Dohnalové na umístění informační tabule Úřadu
MČ Praha-Ďáblice v obci. Paní Dohnalová navrhla RMČ umístit v obci
informační tabuli Úřadu MČ s logem CZECH POINT, která by informačně
podpořila cíl rady a finančního odboru upozornit na možnost komfortně
využít služeb CZECH POINT na nově zřízeném pracovišti v přízemí úřadu
městské části a nabídnout tak občanům alternativu k často přeplněné
poště. Byly zahájeny kroky k naplnění tohoto záměru. 

55. jednání Rady MČ dne 7. ledna 2013
l Žádost o pronájem obecního bytu paní Petronely Wagnerové,
bytem Kokořínská 556/25, Praha – Ďáblice. Rada projednala žádost
Petronely Wagnerové o pronájem obecního bytu, souhlasí se zařazením
žádosti do seznamu uchazečů o byt a postupuje tuto žádost sociální
komisi k prověření.
l Stanovisko odboru dopravy Prahy 8 k osazení dopravních
značek „30“ na ulicích Hřenská, Šenovská a Ďáblická. Paní
zástupkyně informovala radu, že odbor dopravy Prahy 8 nesouhlasí
s umístěním dopravních značek omezené rychlosti 30 km/hod. na ulici
Ďáblická. Návrh rady na snížení rychlosti na 40km/hod. je pro dopravní
policii neakceptovatelný. RMČ nesouhlasí se stanoviskem odboru dopravy
Prahy 8 (omezení rychlosti směrem z centra města na Ďáblické ulici až od
ulice Hořínecké) a bude nadále požadovat řešení situace umístěním
dopravních značek omezujících rychlost na 30 km/hod. tak, aby snížená
rychlost byla již u starého hřbitova od ulice K Lomu.
l Žádost o schválení kompenzačního příspěvku za provoz
skládky manželů Lonekových. RMČ souhlasí s vyplacením kompen-
začních příspěvků pro dvě děti manželů Lonekových, kteří požádali
o vyplacení příspěvku po termínu stanoveném pro přijímání žádostí 
(30. 11. 2012).
l Žádost pana Richarda Bílého o vydání dodatečného povolení
stavby – Zpevněná plocha u domu č. p. 241, Praha – Ďáblice.
Paní zástupkyně informovala RMČ o žádosti Richarda Bílého o vyjádření
k předložené projektové dokumentaci skutečného provedení stavby zpev-
něné plochy pro odstavná stání pro autobusy a jiná vozidla na pozemku
par. č. 1694/1 k.ú. Ďáblice, kterou předložil v rámci řízení o odstranění
stavby. MČ Praha-Ďáblice na základě stanoviska komise výstavby a inves-
tic nepovažuje projektovou dokumentaci za dostačující, zejména pro
komplexní posouzení ochrany životního prostředí a požaduje její 
dopracování.
l Upřesnění kritérií přijetí dítěte ke vzdělávání do Základní
školy U Parkánu 17, Praha 8-Ďáblice ve školním roce
2013/2014. Rada obdržela od paní ředitelky ZŠ návrh kritérií pro přijetí
dětí k povinné školní docházce. RMČ po projednání přijala usnesení, 
kterým bere na vědomí kritéria pro přijetí žáků do ZŠ ve znění směrnice
č. 6/2013 a pověřuje starostu podpisem této směrnice.
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Zprávy z rady městské části

54. jednání Rady MČ dne 17. prosince 2012
l Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2012. Rada na základě podkladů
předložených paní vedoucí FIO Miroslavou Koubovou přijala usnesení
č. 211/12/RMČ, ve kterém souhlasí s návrhem rozpočtového opatření
č. 5 k rozpočtu MČ na rok 2012 v objemu zvýšení příjmů a výdajů 
o 214 900 Kč na základě změny dotačních vztahů (bez nároku na finan-
cování) a souhlasí s rozdělením účelové dotace MHMP ve výši 119 900
dle následujícího členění: 59 900 Kč – TJ Ďáblice, oddíl fotbalu účelově 
na akce s mládeží; 50 000 Kč – příspěvkové organizaci Základní škola
a mateřská škola, U Parkánu 17, účelově na preventivní, vzdělávací
a výchovné akce žáků a učitelů; 10 000 Kč – Pionýrské organizaci účelově
na akce s mládeží. V té souvislosti pověřila předsedu finančního výboru
informovat zastupitele na nejbližším zasedání ZMČ a vedoucí finančního
odboru provést rozpočtové opatření č. 5.
l Žádost paní Evy Veselské o schválení dohody o výměně bytu,
ul. Legionářů 51/88, Praha – Ďáblice.
Rada přijala usnesení, ve kterém souhlasí s výměnou bytu v ul. Legionářů
51/88, Praha-Ďáblice, který je v pronájmu paní Evy Veselské, za byt 
v Praze 1-Nové Město.
l Žádost paní Zdeňky Kovářové o pronájem pozemku
p. č. 587/56 a garáže v k. ú. Ďáblice, Osinalická 89/15, Praha-
Ďáblice. Rada souhlasila s prodloužením pronájmu části pozemku
p. č. 587/54 k. ú. Ďáblice paní Zdeňce Kovářové na dobu od 1. 1. 2013
do 31. 12. 2013. 
l Žádost o schválení kompenzačního příspěvku za provoz
skládky paní Petře Ulipové a Jitce Hálové. 
Rada po projednání souhlasila s vyplacením kompenzačních příspěvků 
za provoz skládky dětem paní Petry Ulipové a paní Jitky Hálové.
l Žádost pana Drahoslava Čítka o ukončení nájemní smlouvy
v obecním bytě ul. Ďáblická 161/8. Paní zástupkyně seznámila radu
s žádostí pana D. Čítka o ukončení nájemní smlouvy v obecním bytě. 
Po prohlídce převezme byt obec a na základě doporučení sociální komise
bude radou vybrán nový nájemce, se kterým bude uzavřena nájemní
smlouva.
l Celoměstsky významné změny IV. – Z 2784/00. Pan starosta pře-
dložil radě návrh konceptu dopisu adresovaného Odboru územního plánu
Magistrátu hl. m. Prahy ve věci projednání návrhu zadání celoměstsky
významné změny Z 2784/00, s jehož zněním rada souhlasila.
l Návrh smlouvy o zhotovení, projednání a provedení doku-
mentace a projektu pozemní stavby „Zázemí ďáblického parku“
architektonického ateliéru Architekti headhand s.r.o. Rada navá-
zala na předcházející jednání rady č. 2/51/12 a přijala usnesení, ve kte-
rém souhlasí s návrhem smlouvy o zhotovení, projednání a provedení
dokumentace a projektu pozemní stavby „Zázemí ďáblického parku“
architektonického ateliéru Architekti headhand s.r.o. a pověřila pana 
starostu podpisem smlouvy.
l Zajištění náhradního přístupu a příjezdu do lokality Blata.
Rada se seznámila s rozhodnutím Odboru dopravy ÚMČ Prahy 8, kterým
se omezuje veřejný přístup na účelovou komunikaci veřejně přístupnou
majitele pozemku pana C. Šímy (komunikace spojující ulici Řepnou s ulicí
U Červeného mlýnku). Rada se ztotožňuje s návrhem komise výstavby
a investic a konstatuje, že znepřístupnění příjezdu do lokality Blat od
severu je v dané situaci vážný zásah do dopravní obslužnosti této lokality
a je významným omezením pro předpokládanou rekonstrukci inženýr-
ských sítí. Do doby řádného vyřešení obslužnosti celé lokality je veřejným
zájmem zajistit do lokality bezpečný přístup. Rada zplnomocnila paní
zástupkyni zaslat na Odbor dopravy ÚMČ Prahy 8 odvolání proti rozhod-
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l Zánik mandátu člena zastupitelstva MUDr. Martina Lukeše
a prohlášení Ing. Tomáše Fatrdleho novým členem zastupitel-
stva MČ Praha-Ďáblice. Rada na základě písemné rezignace
MUDr. Martina Lukeše přijala usnesení, kterým bere na vědomí zánik
mandátu člena zastupitelstva MUDr. Martina Lukeše na základě písemné
rezignace ze dne 21. 12. 2012. Prohlašuje Ing. Tomáše Fatrdleho podle
ust. § 56 zákona č.491/2001 Sb. odst. 2 členem zastupitelstva MČ Praha-
Ďáblice. Ukládá starostovi informovat členy zastupitelstva o bodech I. a II.
tohoto usnesení a zajistit složení slibu Ing. Tomáše Fatrdleho.
l Přehled – poplatky za psy za rok 2012. Vedoucí finančního
odboru seznámila radu se jmény občanů, kteří nezaplatili poplatky za psa
za rok 2012. Rada požaduje, aby finanční odbor u těchto občanů zahájil
vymáhání zaplacení těchto poplatků.
l Zpráva o hospodaření s finančními prostředky poplatků za
psy v roce 2012. Za odvoz košů na psí exkrementy bylo uhrazeno 
109 512 Kč, za poplatky ze psů bylo vybráno 117 224 Kč.
l Informace o provozu knihovny. Knihovnice paní
Lucie Kosejková předložila radě zprávu o provozu knihovny
a návrh dalšího rozvoje knihovny, včetně vytvoření nové
dětské sekce. Rada s návrhem souhlasí a zařadí do návrhu
rozpočtu roku 2013 finanční prostředky na zvýšení kvality
a rozsahu služeb poskytovaných místní knihovnou.
l Rezignace paní Tatjany Dohnalové na funkci radní
MČ Praha-Ďáblice. Pan starosta informoval RMČ 
o rezignaci paní Tatjany Dohnalové na funkci radní 
MČ Praha-Ďáblice.

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

Nový přechod pro chodce
Na jaře roku 2011 nás oslovila paní RNDr. Patricia Martínková, PhD.,
naše občanka, která bydlí ve východní části Hořínecké ulice s návrhem,
aby na rohu ulic Ďáblická a Hořínecká byl vybudován přechod pro
chodce. Sdělila, že o tomto návrhu mluvila i s dalšími našimi občany, kteří
se s její žádostí ztotožňují, návrh věcně zdůvodnila a navíc nabídla, že se
ráda zapojí do realizace tohoto přechodu. Jde o místo, které je využívané
při cestě na poštu, do školy a školky, k lékařům. Přestože jsou ve vzdále-
nosti cca 70 m od rohu ulice Hořínecká dva přechody, lidé si často tudy
zkracují cestu a přecházejí mimo
přechod. Městská část posoudila
tento návrh a rozhodla, že pro-
jedná tento návrh s odborem
dopravy Prahy 8 a Policií ČR. 
Na základě kladných stanovisek
výše uvedených orgánů rozhodla
zahrnout stavbu přechodu ulic
Ďáblická a Hořínecká do investičních akcí pro rok 2012. V květnu loň-
ského roku požádala městská část dotčené orgány státní správy a správce
sítí o vydání stanovisek ke stavbě přechodu (celkem 45 žádostí). V srpnu
bylo požádáno o vydání stavebního povolení stavby přechodu. Odbor
výstavby Prahy 8 vydal v září stavební povolení. Potom byly osloveny čtyři
firmy se žádostí o zaslání cenové nabídky na zhotovitele stavby. Ze tří zís-
kaných nabídek vybrala Rada MČ nejvhodnější nabídku a s vítěznou fir-
mou byla uzavřena smlouva o dílo na stavbu přechodu. Již 5. listopadu
byly zahájeny práce na stavbě přechodu a 8. listopadu byla stavba
dokončena. Bylo nutné dokončit stavbu i formálně, tedy požádat Odbor
výstavby Prahy 8 o vydání kolaudačního souhlasu stavby a doložit k tomu
všechny potřebné souhlasy orgánů státní správy a správců sítí. 
Dne 13. prosince vydal výše zmíněný odbor výstavby kolaudační souhlas
se stavbou přechodu Ďáblická a Hořínecká. 
Děkujeme tímto paní Patricii Martínkové za její návrh i za nabízenou
ochotu pomáhat při realizaci návrhu. Věříme, vážení občané, že i vy využí-
váte přechod při svých pochůzkách po obci a jste s ním spokojeni. Pokud
budete mít nějaké návrhy, které by mohly zlepšit bezpečnost naší obce,
můžete se na mne kdykoli obrátit. 

Zdeňka Fišmistrová, zástupce starosty

Zprávy z finančního odboru
Jednou ze základních činností Úřadu MČ Ďáblice je vybírání poplatků,
definované zákonem a vyhláškami hl. města Prahy. Tyto poplatky dělíme
do dvou kategorií na tzv. místní, do kterých spadá poplatek ze psů, uby-
tovací, rekreační a ze záboru veřejného prostranství, a tzv. správní, kam
řadíme poplatky za ověřování, za evidenci trvalého pobytu, za využívání
Czech Pointu, rybářské lístky a za provozování výherních hracích přístrojů.
V roce 2012 MČ Ďáblice vybrala na poplatcích ze psů celkem 117 224
Kč, z toho byla povinnost odvést magistrátu hlavního města Prahy 25%,
což činilo 29 306 Kč. Náklady na úklid a údržbu odpadkových košů na psí
exkrementy za uplynulý rok činily 109 512 Kč. Jak je patrné z těchto
údajů, náklady převyšují příjem obce z těchto poplatků. ÚMČ Ďáblice
apeluje na majitele psích kamarádů, aby dodržovali pořádek v obci
a v blízkém okolí, aby nezapomínali na zákonnou povinnost přihlašovat
nové pejsky do 15 dnů k evidenci a na dodržení termínů k úhradě letoš-
ního poplatku. Termín úhrady běží od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013. 
Příjmy z rekreačního poplatku činily za rok 2012 celkem 4 365 Kč, odve-
deno na MHMP dle vyhlášky bylo 50%, tedy 2 182,50 Kč. Z ubytovacího
poplatku za stejné období do obecní pokladny přibylo 12 704 Kč. Posky-
toval ubytovací služby je povinen se přihlásit k registraci na úřadě MČ
a současně platit měsíční a čtvrtletní poplatky dle vyhlášky hl. města
Prahy. Kontrola nových poskytovatelů ubytovacích služeb se provádí 
ve spolupráci se živnostenským úřadem příslušné Prahy.
Ze záborů veřejného prostranství (chodníky, silnice, zelené plochy apod.)
úřad MČ vybral za uplynulý rok celkem 58 779 Kč. Platbu za zábor VP je
nutné uhradit nejméně dva dny před plánovaným záborem do pokladny,
popř. na účet MČ. 
Celkově za druhou kategorii – správní poplatky vybrala MČ 58 612 Kč.
Největší část těchto příjmů tvoří poplatky za ověřování a za provozování
výherních hracích přístrojů. I vy můžete ovlivnit příjmy obce, např. tím, že
si své listiny necháte ověřit a využijete možnosti Czech Pointu na našem
úřadě nebo v místní knihovně. Na obou místech vám budou tyto služby
poskytnuty s možností parkování, bez fronty a s přátelským úsměvem
zaměstnankyň úřadu MČ. 
Podrobnější členění a přehled všech poplatků naleznete v přiložené
tabulce. Veškeré dotazy týkající se místních a správních poplatků směřujte
na p. Moniku Forkovou, která se touto oblastí zabývá. Příslušné formuláře
a informace jsou k dispozici v pokladně a v podatelně MČ.

Miroslava Koubová, vedoucí FIO

Přehled místních a správních poplatků 
za rok 2012 MČ Praha-Ďáblice 

Druh poplatku Příjem Odvod Výnosy MČ 

Místní poplatky: 

Poplatek ze psů 117 224,00 29 306,00 87 918,00 

Rekreační poplatek 4 365,00 2 182,50 2 182,50 

Ubytovací poplatek 12 704,00 0,00 12 704,00 

Zábory veřejného prostranství 58 779,00 0,00 58 779,00 

Celkem MP 161 583,50 

Správní poplatky 

Ověřování 24 432,00 0,00 24 432,00 

Czech point 6 200,00 0,00 6 200,00 

Provozování VHP 18 000,00 0,00 18 000,00 

Evidence TP 5 730,00 0,00 5 730,00 

Celkem SP 54 362,00 
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Koho volíš, Losnu, nebo Mažňáka?
Poslední měsíce jsem si připadal jako v Záhadě hlavolamu. Bloudil jsem
médii podobně jako Rychlé šípy Stínadly a hledal informace o prezident-
ských kandidátech. Co který z nich kde a kdy udělal, řekl, jak se zachoval,
jaké má představy, plány, zda vidí rudě, modře či zeleně, je to Rakušan,
rusofil či Avatar, lhář nebo čestný člověk. Kdo za ním stojí, koho on pod-
pořil, komu pomohl a kdo naopak pomohl jemu... Jak už to tak bývá,
odpovědi se člověk stejně nedopátral a musel se nakonec spolehnout
sám na sebe.
Co mě od počátku zaráželo, byla neskutečná polarizace společnosti. 
„Koho volíš, Losnu, nebo Mažňáka?“ 
Tento dotaz přicházel denně ze všech stran, od cizích i kamarádů,
dokonce v rodině, kde jsme jinak vždy volebně zcela konsistentní. 

Bylo zajímavé pozorovat reakce lidí, pokud jsem se pro toho svého 
Losnu vyslovil. 
„Tak to ti schvaluju, volím taky Losnu... Losna je totiž lepší (mladší, starší,
zkušenější, nelže, podporuje chudé nebo bohaté, je za ním ta či ona
strana...). “
A nebo: „Ty jsi se zbláznil, Losnu? Vždyť 
Mažnák je lepší (mladší, starší, zkušenější, nelže, podporuje chudé nebo
bohaté, je za ním ta či ona strana...).“ 
Volby prezidenta skončily, v úřadě zasedne nový muž. Ať už Losna, nebo
Mažňák, jeho hlavním úkolem bude všechny Vonty sjednotit. Protože
u nás ve Stínadlech máme mnohem důležitější problémy, než doneko-
nečna pitvat průběh voleb a hádat se mezi sebou. Jeden mně napadá
hned teď: Kam se vlastně poděl ježek v kleci?

Martin Smrček

Výsledky prezidentských
voleb v Ďáblicích
Českým prezidentem se v historicky první přímé volbě stal bývalý pre-
miér Miloš Zeman. Získal o půl milionu hlasů víc než ministr zahraničí
Karel Schwarzenberg. Ten vyhrál pouze v Praze, výjimkou nebyly ani
Ďáblice.
Miloš Zeman po zvolení prohlásil, „že chce být prezidentem dolních
deseti milionů...“
Podrobné volební výsledky zveřejnil Český statistický úřad.

Zpracovala Hana Macháňová

Pro srovnání uvádíme celkové výsledky 
1. kola prezidentských voleb v %
v Praze 8 v Ďáblicích
Schwarzenberg Karel TOP 09 39,81 43,83
Zeman Miloš Ing. SPOZ 18,51 16,2
Dienstbier Jiří ČSSD 13,55 13,33
Fischer Jan Ing. CSc. BEZPP 11,27 9,33
Franz Vladimír Prof. JUDr. BEZPP 5,55 6,1
Fischerová Taťana KH 3,7 3,58
Roithová Zuzana MUDr. MBA KDU-ČSL 3,37 3,52
Sobotka Přemysl MUDr. ODS 2,83 3,11
Bobošíková Jana Ing. SBB 1,37 0,95

Ve druhém kole získal v Ďáblicích Karel Schwarzenberg 66,645 % 
hlasů a Miloš Zeman 33,345 % hlasů.

Okrsek: 674 - západní polovina obce, volební místnost v Obecním domě

Kandidát Počty hlasů 1. kolo 2. kolo % hlasů 1. kolo 2. kolo
Roithová Zuzana MUDr. MBA 26 x 3,19 x
Fischer Jan Ing. CSc. 115 x 14,14 x
Bobošíková Jana Ing. 7 x 0,86 x
Fischerová Taťana 31 x 3,81 x
Sobotka Přemysl MUDr. 34 x 4,18 x
Zeman Miloš Ing. 122 257 15 32,36
Franz Vladimír Prof. JUDr. 39 x 4,79 x
Dienstbier Jiří 75 x 9,22 x
Schwarzenberg Karel 364 537 44,77 67,63

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů
1. kolo 1 161 814 70,11 814 813 99,88
2. kolo 1 168 797 68,24 797 794 99,62

Okrsek: 675 - východní polovina obce, volební místnost ve škole

Kandidát Počty hlasů 1. kolo 2. kolo % hlasů 1. kolo 2. kolo
Roithová Zuzana MUDr. MBA 26 x 3,02 x
Fischer Jan Ing. CSc. 108 x 12,57 x
Bobošíková Jana Ing. 9 x 1,04 x
Fischerová Taťana 29 x 3,37 x
Sobotka Přemysl MUDr. 25 x 2,91 x
Zeman Miloš Ing. 149 286 17,34 34,33
Franz Vladimír Prof. JUDr. 63 x 7,33 x
Dienstbier Jiří 81 x 9,42 x
Schwarzenberg Karel 369 547 42,95 65,66

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů
1. kolo 1 300 864 66,46 863 859 99,54
2. kolo 1 301 835 64,18 835 833 99,76
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v sobotu 2. března
od 20 hodin
v sále Základní školy, 
U Parkánu 17

Mini-orchestr STAR CLUB
Předtančení 
Tombola
Diskotéka
Catering zajišťuje 
restaurace Červený mlýn

Předprodej vstupenek:
Úřad městské části, lékárna 
a zelený pavilon Mateřské školy (nahoře)
Cena vstupenky 150 Kč

Městská část Praha–Ďáblice 
Vás srdečně zve na 

Obecní
2013ples

Díky za každé nové ráno,
kdy mne po čtvrté hodině ranní vzbudí – do letošní zimy neznámý – zvuk
jakéhosi stroje. Když jsem ho slyšel poprvé, vstal jsem a odhrnul záclonu.
Nevěřil jsem vlastním očím – pod okny se nám hnal jakýsi minihrabač
sněhu a podél domu za ním zůstávala krásně čistá metr široká stopa 
prostá sněhu. 
Ještě loni bylo sněhové ráno pro nás, pracující, černou můrou. Vstát o půl
hodiny dříve, rozespalý popadnout hrablo a smeták a těch sto metrů se
pokusit zbavit sněhu. A protože se u nás vstává do práce a do školy
zřejmě později, než je běžné, bojovat také s přimrzlými stopami pod 
sněhem, které zde zbyly po ranních ptáčatech. 
Průšvih byl, když se zaspalo. Pak už čas na úklid nezbyl a chodník kolem
našeho domu svítil do dáli jako bílá vrána mezi černými. Navečer byl boj
se zašlapaným chodníkem obvykle skoro marný, podobně jako ve dnech,
kdy sněžilo trvale. 
Můj nejvřelejší dík tak patří těm, kteří každé zasněžené ráno obětavě čistí
chodníky v Ďáblicích. A vedení obce, které to zajistilo. Možná si ani
neuvědomí, kolik času a stresu, alespoň naší rodině, ušetří. Dík za každé
nové ráno, kdy zvuk motoru pod okny zase uslyším.

Martin Smrček

Ďáblická burza knih
V sobotu 19. ledna 2013 se v Obecním domě v Ďáblicích konala první
Ďáblická burza knih. Slovo „první“, jak byla burza organizátory označo-
vána, dává tušit, že budou další někdy následovat. Čemuž nahrává 
i relativně slušná účast
na této burze. A já bych
se za další opakování
velice přimlouvala.
Několik stolů i židlí
v prostorné místnosti
v suterénu bylo brzy po
zahájení plných knih.
Mohli jste zde nalézt
několik svazků F. L. Věka
či jiné Jiráskovy knihy,
psané starou češtinou, krásně provedené, či jiné romány známých či
méně známých autorů, povídky, básně, dětské a dobrodružné knížky,

kuchařky, cestopisy, knížky o zvířatech
a mnoho dalších. Prakticky každý dával své
knihy zadarmo, což však nebyla povinnost.
A v dnešní ekonomicky determinované době
je toto obzvlášť milé. Když jsem na burzu tla-
čila kočárek plný knih, radovala jsem se, jak
jsem ulevila naší domácí knihovně. Ale ouha,
zpět jsem si přinesla také pěkný raneček
knih, které jsem si na burze vybrala. A měla
jsem pocit, že tak dopadla většina lidí.
Z každé knihy, která našla nového majitele,
měli radost minimálně dva lidé: ten, kdo ji

přinesl a ten, kdo si ji odnášel. Pořádná kra-
bice knih odcestovala také do Ďáblické kni-
hovny. Na burze panovala přátelská klidná
atmosféra. Velice příjemné bylo, že jste si
nemuseli knihy zase odnést. Knihy, které si
nikdo nevybral, byly nabídnuty sběrným
surovinám. I když vím, že mnoho knih z naší
domácí knihovny nikdo z rodiny nikdy číst
nebude, bolelo by mne dávat je do sběru. Ale
když víte, že si knihy prohlédla řádka lidí na
burze a nikdo z nich je nechtěl, je to snazší...
a navíc je do sběru nemusíte odnést sami. Za
tuto ušlechtilou a užitečnou akci tímto velice děkuji organizátorům – 
Kulturní a školské komisi, Sociální komisi a Obecní knihovně 
MČ Praha-Ďáblice.

Karolína Šťastná, foto autorka

Sobota patřila tanci
Ke koloritu každé obce patří taneční zábava, letošní první ďáblická se 
ko nala v sobotu 19. ledna v atriu školy. Ďáblickou tancovačku po řádalo
Sdružení ďáblického míče ve spolupráci se Sportovní komisí MČ Ďáblice.
O skvělý hudební zážitek se postarala kapela BINGOband pod vedením
Josefa Chlupa, z jejího repertoáru si mohl vybrat téměř každý, od lidovek,
přes pop music i country a nechyběly ani hitovky Kabátů. Večer zpestřilo
vystoupení tria dívek ve
sportovním aerobiku,
které jsou světovými
reprezentantkami spor-
tovního klubu FCBHŠ
a také mladý taneční
pár svým tanečním vstu-
pem inspiroval drivem
v latinskoamerických
tancích všechny přít-
omné. Co by to bylo za Ďáblickou tancovačku, kdyby chyběla tombola. 
Ta byla opravdu bohatá, za což opět děkujeme sponzorům, mezi něž již
tradičně patří Zlatnictví Němečkovi, Autoservis Husák, Restaurant Červený
mlýn a Cukrárnička na Pěšině. Ti nejodvážnější ještě měli možnost změřit
si své síly v popůlnoční rozverné taneční soutěži. Mlsné jazýčky uvítaly

vynikající catering Restaurantu 
Červený mlýn. 
V neděli jsem opět necítila nohy,
a to jsem měla dozajista velkou
taneční rezervu. Ráda se podílím na
organizaci takovýchto akcí, neboť
atmosféra je vždy úžasná a to úsilí
a čas, který vložíte spolu s přáteli do
přípravy, se vám tímto vrací. Mrzí

mne však, že někteří sousedé neodloží své osobní antipatie a šarvátky
a raději se podobných akcí nezúčastní. Děkuji všem, co svou účastí 
podpořili společenský život v Ďáblicích a těm, kteří se na přípravě akce
sponzorsky či osobně podíleli.

Markéta Bouzková, foto Dana Činková
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Konverzační soutěž v anglickém
jazyce 2012/2013
10. ledna 2013 proběhlo jako každoročně školní kolo soutěže v anglické
konverzaci. Zúčastnilo se jej 34 žáků 2. stupně naší školy a vítězové obou
věkových kategorií (6.–7. ročníku a 8.–9. ročníku) postupují do kola
obvodního, jež se koná 13. února v DDM Přemyšlenská. 
Smyslem soutěže je rozvíjet zájem žáků o studium angličtiny a posilovat
jejich schopnosti a dovednosti v komunikaci cizím jazykem.
Soutěž se skládala ze dvou částí: Poslech s porozuměním 
a Konverzace na dané téma.
Ústní části se zúčastnili ti žáci, kteří získali nejvíce bodů z poslechových
cvičení. Zde už byly síly velmi vyrovnané a žáci předvedli velmi slušné
výkony – jejich projevy byly nepřipravené a velkou roli hrála jazyková
improvizace a pohotovost.
Nezbývá než držet palce našim vítězům, aby se jim dařilo i v kolech 
následujících.

J. Kolková, T. Besskó

Výměna písku v MŠ
V průběhu listopadu 2012 proběhla první etapa výměny písku v pískoviš-
tích v mateřské škole. 
Velké poděkování patří paní Zabilanské, která nám výměnu písku zajistila.
Dále mi dovolte, abych poděkovala panu Petráškovi, školníkovi MŠ, a jedi-
nému zástupci z řad oslovených tatínků panu Brožovi, kteří se podíleli na
vyvezení starého písku ze všech pískovišť v areálu školky. 
Mrzí mě, že na žádost o pomoc zareagoval pouze jediný tatínek, který
nám ochotně pomohl. Po skončení zimy urychleně dokončíme celou
výměnu. S příchodem jara tak na děti v mateřské škole budou čekat 
pískoviště již s novým pískem.

Věra Dusová, zástupkyně ředitelky pro MŠ

Ohlédnutí za koncem roku v MŠ
Dovolte mi, abych zavzpomínala na besídky, které se v mateřské škole
konaly v průběhu prosince 2012.
V předvánočním čase se děti ve školce pilně připravovaly na chystaná
vánoční vystoupení. S láskou vyráběly pro své rodiče dárečky a pod vede-
ním svým třídních učitelek chystaly pohoštění na besídku pro své blízké.
Pro některé z nich to bylo první veřejné vystoupení. Dětem se podařilo
překonat trému a výkony, které podávaly, byly úžasné.
Vystoupení ve všech třídách se velice povedla a děti za ně sklidily zaslou-
žený potlesk.
Ráda bych poděkovala všem dětem a paním učitelkám za milou atmos-
féru, kterou v čase předvánočním vytvořily, a všichni společně s rodiči
strávili příjemné odpoledne.

Věra Dusová, zástupkyně ředitelky pro MŠ

Zimní liga mladších žáků začala 
letos doopravdy zimou! 
I když je zima, fotbalisté určitě nespí zimním spánkem. V lednu
se již rozjíždí na hřišti s umělým povrchem tréninky dospělých
a starších kluků, včetně již druhého ročníku zimní ligy mladších
žáků. A že je někdy velká zima, je vidět na fotce ze zápasu
mladších žáků Ďáblice – Bohnice ze dne 26. ledna.

Jak žil sportovní areál před 40lety?
Aneb co nás zaujalo z archívu?

Pamětníci z Ďáblic vzpomínají na hokejové zápasy a na bruslení
na hokejovém hřišti, které se nacházelo vedle hřiště fotbalo-
vého. Na dalších fotkách jsou žáci 1.A a 1.B Základní školy
v Ďáblicích školní rok 1968/69 se svými třídními učitelkami paní
Benešovou a Jandovou na fotbalovém hřišti v rámci hodiny
tělesné výchovy. 

V Ďáblicích cinkaly medaile
z MS v aerobiku 
Sportovnímu aerobiku se na špičkové úrovni věnuje hned několik ďáblic-
kých děvčat. Všechny dívky trénují ve sportovním klubu Fitness Center
Báry a Hanky Šulcové, který je nejúspěšnějším nejen v České republice,
ale i v mezinárodním měřítku. Letošní úspěšnou sezónu završilo Mistrov-
ství světa ve sportovním aerobiku a fitness týmech, které se konalo
v nizozemském Dordrechtu ve dnech 15. – 19. 10. 2012. Českou repu-
bliku reprezentovalo na MS hned pět děvčat z Ďáblic – Karolína
Michková, Anna Činková, Kristýna Pácalová, Ellen Činková a Karolína
Bouzková. MS bylo vyvrcholením závodní sezóny 2012 a děvčata na něm
zabodovala. 
Největší úspěch závodní
sezóny měla Karolína
Michková se svým
týmem ve sportovním
aerobiku. Děvčatům
tohoto týmu se povedl
hattrick a mohou se
pyšnit hned třemi tituly
– Mistr ČR, Mistr Evropy
a Mistr světa v kategorii cadet SA, což je věková kategorii 10 – 13 let.
Sportovní aerobik v kategorii cadet reprezentuje i Anna Činková, která
z MS i MČR přivezla stříbrnou medaili a svojí sbírku obohatila ještě
o bronzovou z MČR v individuální kategorii. 
Ve fitness týmech zabodovaly Kristýna Pácalová, Karolína Bouzková
a Ellen Činková. Kristýna se svým osmičlenným cadetským týmem pro
Českou republiku na MS vybojovala stříbro a doplnila tím bronzovou
medaili z MČR. 
Ellen a Karolína B. mají za sebou již šestou závodní sezónu a letos prvně
soutěžily v juniorské kategorii, což je náročnější na sportovní výkony
a konkurence bývá obrovská. Bronzová medaile z MČR i MS dokládá
skvělou formu dívek a je velkým příslibem do budoucna. Závodní sezóna
roku 2013 vypukne v březnu a děvčata budou opět bojovat o stupně
vítězů a my jim přejeme, aby se jim i následující sezóna vydařila a za rok
to v Ďáblicích zase cinkalo zlatem, stříbrem nebo bronzem. 
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v závodní sezóně 2013! 

Markéta Bouzková, foto Dana Činková
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Viděli jste je už?
Zimní měsíce jsou pro ptáky tvrdou zkouškou. Většina ptačích druhů proto
včas odlétne na místa, kde nalezne více potravy, na jih či na jihozápad, do
Středomoří a někdy až do Afriky. Ale překvapivě existují i ptáci, kteří se na
zimu přemísťují k nám. Například havran polní, který je nyní v našem
okolí běžný. Havrani se u nás vyskytují celoročně, třeba v okolí skládky,
ale naši havrani obvykle
odlétnou za teplem a u nás
je nahradí ptáci z Polska,
Ukrajiny a někdy až
z evropské části Ruska. 
Těchto severských hostů se
u nás v zimě objeví víc. Na
hladině nezamrzlých řek
a jiných vodních ploch, od
nás nejblíže třeba v Troji
a Podhoří na Vltavě, můžeme vidět řadu druhů severských kachen. Poláků
kaholek, hoholů, morčáků... Na plevelech zase sbírají semena nejen
zvonci či stehlíci, ale i severští jíkavci a dokonce i konopky žlutozobé. 

Asi nejkrásnějším ze severských hostů je
brkoslav severní, který k nám přilétá ze Skan-
dinávie v době, kdy už ve své domovině
nenajde dostatek potravy. Některé mírnější
zimy se neobjeví vůbec, jiné pak velmi
početně. V posledních týdnech se brkoslavi
toulají také v okolí Prahy a velmi pravděpo-
dobně i kolem Ďáblic. Vypadají za letu či na
stromě trochu jako špaček, ale mají nápad-
nou chocholku a zblízka nás překvapí úžasné
zbarvení. Zpravidla je uvidíme, jak polykají
jeřabiny, hloh, okusují zapomenutá jablka na

stromech i na zemi. Při vyplašení se ozvou nezaměnitelným hlasem, 
připomínajícím jemné zvonečky. Pokud brkoslavy v Ďáblicích potkáte,
budeme rádi, když nám dáte vědět. Nejlépe emailem na adresu 
forpus@volny.cz. Předem děkujeme.

Martin Smrček, foto archiv

Pomazání v Betánii
V šestitýdenní postní době, která začíná Popeleční středou 13. února, si
připomeňme příběh, kdy Pán Ježíš přišel před velikonočními svátky do
Betánie, malé vesnice na úpatí hory Olivetské. Bydlel zde jeho přítel Lazar
se sestrami Marií a Martou. Po večeři vzala Marie drahocenný olej
z nardu (nard je vzácná rostlina rostoucí v Indii, jejíž kořen se používá
k léčebným účelům) a pomazala jím nohy
Ježíše. Jidáš Iškariotský, který s nimi stoloval,
se pohoršil nad tímto skutkem s tím, že olej
měl být raději prodán a výtěžek darován
chudým. Jidáš se staral o pokladnici Ježíšo-
vých učedníků a ve své zaslepenosti předstí-
ral lásku k chudým. Ježíš mu odpověděl, 
aby nechal Marii vykonat tento symbolický
skutek: „Chudé máte vždycky s sebou, 
ale mne nemáte vždy.“
Ježíš těmito slovy předestírá význam svého
ukřižování, o kterém jeho bližní dosud
nevědí. Marie chtěla právě nyní Ježíšovi 
vyjádřit úctu jako k očekávanému Mesiáši (Pomazaný). 
O chudé a potřebné se staráme stále, kdykoliv je toho třeba. 
Příběh nám rovněž připomíná důležitou vlastnost a tou je velkorysost. 
Velkorysý člověk je schopen se přenést přes věci nepodstatné, je schopen
vnímat skutky v celistvosti a v souvislosti významu celého lidského života.
Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství, on mu
odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné
pravice. Žalm 20 

Renata Wesleyová, farářka

Pomazání v Betánii, 
neznámý autor

Michal Mošnička 
a vzpomínky Aleše Sládka,

foto archiv 

Babičko, povídej, ukaž mi, 
nauč mě... a já tě též naučím,
že nikdo nemá líné ruce, ani já! 
Vážení a milí spoluobčané, sociální komise MČ Praha-Ďáblice společně
s ďáblickým pionýrským oddílem Sluníčko, si vás všechny, co jste dříve
narození, dovolují pozvat na malé posezení při dobré kávičce, čaji
a koláči, které proběhne v pátek 1. března od 15 do 18 hodin
v suterénu Obecního domu, Ke kinu 7.
Klademe si za cíl umožnit zejména starším obyvatelům Ďáblic lepší spole-
čenské vyžití, možnost setkání, a to nejlépe společně s dětmi a mladými
lidmi. Projekt nabídne široké veřejnosti všeho věku příležitostné tvořivé
aktivity, a to jak tematicky zaměřené, tak celoročně využitelné. Věříme, že
společně strávená odpoledne, spojená s přátelským posezením a rukoděl-
nými pracemi, budou přínosná pro všechny, kteří přijdou.
Velice se na Vás těšíme, a přijďte třeba jen se podívat a ochutnat dobrý
koláč tety Jarky.

Jarka Kučerová

Vítání nově narozených dětí
v roce 2013
Rodiče dětí narozených v roce 2012 a 2013 zveme na slavnostní přivítání
nových občánků Ďáblic, které se uskuteční na jaře letošního roku. 
Přihlásit se můžete e-mailem: 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

Studie ďáblického náměstí
V lednovém vydání Zpravodaje byl otištěn rozsáhlý materiál týkající se
I. a II. etapy revitalizace centrálního prostoru Ďáblic. Oproti tištěnému
magazínu poskytuje internet téměř neomezený prostor, proto vám
můžeme představit kompletní architektonické studie na webových strán-
kách městské části. Informační akce, které probíhaly v první polovině
minulého roku, přinesly mnoho zajímavých podnětů. Od školních návrhů
„Ďáblice očima dětí“ v rámci projektu Město, ve kterém žiji, přes živou
besedu s architekty, až po červnovou anketu v rámci Oslavy náměstí. 
Jak oslovení architekti představy občanů naplnili můžete nahlédnout na
www.dablice.cz v kapitole Ďáblické náměstí etapa I. a II., kterou 
naleznete v levém menu, v oddílu Ďáblice, pod kapitolou Územní plán.

Jan Bouček
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Ďáblický zpravodaj vydává úřad MČ Praha-
-Ďáblice, za obsah čísla odpovídá redakce
a za obsah příspěvků autoři. Zveřejněné
příspěvky nemusí vyjadřovat názory
redakce, ta ale podle možností otevírá
prostor k diskusi. Ve snaze přiblížit ďáblic-
kým občanům polaritu názorů, otiskujeme
dva články p.Novotného a následné reakce
zmíněných radních. Vzhledem k nedosta-
tečné kultivovanosti textu navrhla redakce
p.Novotnému provedení jazykové revize
a zároveň ho informovala o tom, že jeho
text bude jako součást připravovaného
čísla Zpravodaje předložen k vyjádření
vedení MČ. 
Upozorňujeme zájemce o otištění článku,
že pokud článek obsahuje nepodložené
informace dotýkající se konkrétních osob
či záležitostí a pisatel nedoloží konkrétní
důkazní materiál či hodnověrný zdroj 
informací, nemusí být článek otištěn.

Několik poznámek
zastupitele
Současný zpravodaj má dost ubohou úroveň
a nemyslím tím samotnou grafiku, ale texty. Toto
příkré hodnocení není jenom moje osobní, ale slý-
chávám jej v Ďáblicích. Naprosto chápu, že vedení
zpravodaje tam může dát pouze to, co se dostane
na stůl, a tak pokud jej bude vydávat nadále MČ
Ďáblice, tak i já se budu snažit psát jiný pohled na
fungování současného vedení a život v Ďáblicích,
než který tam je doposud prezentován. 

O cenzuře
Při provádění cenzury mého článku s názvem
„Netvařme se, že se nic nestalo“ na téma šikany
ve zdejší škole mě pan starosta nepřímo obvinil
z plagiátorství, ze zpolitizování tohoto tématu pro
vlastní zviditelnění a nepřímo také že článek je
v rozporu se zákonem. Dále navrhoval, abych člá-
nek přepsal na imaginární školu, zřejmě z důvodu,
aby nebylo nijak ohroženo postavení zřizovatele,
který by něco v této kauze měl udělat a neudělal.
Když viděl, že jeho přání nevydat článek je neudr-
žitelné, podmínil vydání článku souhlasem školy
a rodiny šikanovaného chlapce. Škola vytvořila
hned článek, jaká jsou přijatá opatření, a právník
rodiny vydal pouze informaci, že článek neodpo-
ruje žádným zákonům a dostatečně chrání zájem
šikanovaného chlapce, ale i takový souhlas lze
překroutit. 
Dovětek: Takto prováděná cenzura odporuje 
jednomu již starému Zákonu č. 81/1966 Sb.,
o periodickém tisku a o ostatních hromadných
informačních prostředcích, kde se hovoří o tom, 
že cenzurou se rozumějí jakékoliv zásahy státních
orgánů proti svobodě slova a obrazu a jejich šíření
hromadnými informačními prostředky.

O lži
Za vydaným článkem o šikaně totiž přilepil pan
Růžička malý článeček, ve kterém pan starosta
informuje občany, že rodina vydání článku si 
vysloveně přála. Tak toto je vysloveně lež. Rodina
šikanovaného byla o článku předem informována
a s článkem neměla problém, protože byl napsán
objektivně a dostatečně chránil zájmy chlapce.
Právník rodiny nezávadnost potvrdil svým 
prohlášením, ale nikde nebylo uvedeno, že si

vydání někdo vysloveně přeje nebo požaduje. 
Dovětek: Pokud by nefungovala ona cenzura, 
tak by ani nemohla být přilepena tato nepravdivá
informace hned za mým článkem, nebo v minu-
losti i za jinými články.

Klamavá informovanost 
nebo neinformovanost?
O tom, že neinformování zastupitelů je základ
zákulisní politiky, kterou již dlouhodobě předvádí
současná rada MČ. Jako aktuální příklad uvádím,
že do současné doby jsme jako zastupitelé nebyli
informování, že se cokoli děje ve zdejší škole
a dokonce, že jsou tam docela slušné nepokoje
a jaké je opatření ze strany zřizovatele na řešení
daných problémů. 
l Pro nespokojené občany Ďáblic. Pokud
nechcete, aby váš problém nebo nespokojenost se
vyřešila tzv. „vyhnívací“ taktikou, kdy každý prob-
lém většinou vyhnije a není vyřešen, informujte
o svém problému všechny zastupitele, neboť sou-
časná rada o třech lidech tak nekoná. Emailové
spojení naleznete na internetových stránkách
vedení radnice, pokud ne, obraťte se na tajemníka
úřadu. l Informace o odstoupení z RMČ
p. Novotného. V březnu 2012 jsem odstoupil
z rady MČ, protože pánové Růžička a Dvořák
zamlčovali informace před ostatními radními.
Místo aby z tohoto neetického chování vyvodili
sami závěr, musel jsem odejít sám. 
l V prosinci 2012 Odstoupil ze Zastupitel-
stva MČ p. MUDr. Lukeš. Hlavním důvodem
byla jeho pracovní vytíženost, ale i nespokojenost
se současným stavem zapříčiněný odchodem ODS
z rady MČ. l V lednu 2013 Odstoupila další
radní paní Dohnalová. Současná rada „pra-
cuje“ ve složení Ing. Růžička, Ing. Dvořák a paní
Fišmistrová. To se to vládne, co?
l Hned na prvním jednání RMČ v lednu 2013
ve složení pouhých tří členů došlo k dalšímu poru-
šení Zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, kdy si
Ing. Dvořák sobě odsouhlasil výkaz práce a nechal
si proplatit svou již pravidelnou několikatisícovou
odměnu. Dovětek: Ing. Dvořák požadoval tyto
náhrady již začátkem roku 2012, ale dokud jsem
byl v RMČ, tak tento návrh neprošel. Prošel hned
po mém odchodu. Prý to není nezákonné, ale dle
mého soudu minimálně amorální, ano.
l V lednu 2013 p. Janek odstoupil z funkce
Předsedy kontrolního výboru.

Vladimír Novotný, zastupitel MČ

Tak jak to tedy bylo,
jak to je 
Omlouvám se všem, kteří si přečetli článek pana
Novotného, že je následně vtáhnu do dějů a infor-
mací, které nic moc neřeší, jsou pouze důsledkem
jakési malé místní hry s manýrami velké politiky
některých státostran. Vzhledem k tomu, že se mi
některé nehoráznosti začínají poměrně dost dotý-
kat, reagovat už musím, na druhou stranu ale
v tomto čísle pouze uvedením přesných informací
bez konkrétních odkazů na článek. 
Nechtěl jsem jít do voleb, nechtěl jsem být staros-
tou, nechtěl jsem být radním. Po několik volebních
období jsem odmítal přes výzvy z vícera stran
vstoupit do voleb jako volený zástupce. Vždy jsem
měl své práce nad hlavu, později rodinu. Postupně
mě pak pocit, že si připadám jako ovce, která si
nechá vše líbit, občansky angažoval, dal mi sílu

nezištně začít pracovat ve prospěch obce. Moje
angažovanost a myslím, že i jisté výsledky kolem
problematiky skládky, mě postupně společně
s dalšími okolnostmi „posadily“ koncem roku
2010 do stávajícího zastupitelstva a celkově nej-
více získaných voličských hlasů v Ďáblicích (i když
jen velmi těsně před stávajícím panem starostou)
mi velelo vstoupit i do Rady. Vzhledem k druhu mé
živnosti a 25 let získávání zkušeností ve svém
oboru, stavebnictví, jsem na svou profesi nehodlal
rezignovat. Celý rok 2011 jsem v širším týmu strá-
vil stovky hodin práce pro obec. Postupně se uka-
zovalo, že je pro obec jednoznačně výhodnější,
když odborné záležitosti z mé profese řeším přímo.
Zejména v případě reklamací „zděděných“ novo -
staveb to bylo nejoperativnější, nejrychlejší, bezpo-
chyby nejlevnější. Ovšem řada věcí se musí řešit
v běžné pracovní době, daných termínech. Vzhle-
dem k tomu, že jako osoba samostatně výdělečně
činná si mohu svůj čas rozvrhnout dle potřeby,
nebyl problém takto pracovat i ve prospěch obce.
S tím jsem do toho šel. Postupně však bylo třeba
se zamyslet, když jsem odcházel od svých rozděla-
ných zakázek řešit „obecní problémy“, kde je ta
hranice, kdy to dělá člověk za mizivou odměnu
jako nadšenec a kdy už jako blázen. Ono totiž tím,
že jsem na své podnikání sám, nikdo za mě nic
neudělá, nikdo mě nezastoupí. Když zasedala
rada, mně doma stála práce, uvolněným radním
běží plat, my neuvolnění máme odměnu 1 593 Kč
za měsíc. Protože se ukazovalo, že pro obec je
třeba pracovat i v době, kdy bych se měl věnovat
své vlastní obživě a počet hodin této práce se
měsíčně blížil ke 40–50 hodinám (kolem 35 Kč/
hod.), postupně jsme se koncem roku 2011
a začátkem roku 2012 začali v radě zabývat tím,
jak vše dostat pro další rok do rozumných manti-
nelů a neporušit zákon. Konzultovali jsme to
v radě a všichni kolegové uznali, že je pro obec jis-
tou výhodou, že budu některé věci řešit přímo.
Včetně pana Novotného, který na jedné z rad pro-
hlásil, že nemá problém v případě, že mi bude
zvlášť proplácena odborně prováděná činnost,
která bude nad rámec zastupitelské činnosti. 
Na základě konzultací s panem tajemníkem a po
vzoru jiných městských částí jsme postupně
dospěli k modelu, jak pro mou práci „nad rámec“
nalézt způsob alespoň nějakého ocenění. To bylo
již po odchodu pana Novotného z rady, kdy prav-
děpodobně poslední kapkou k rozhodnutí o svém
odchodu pro něj bylo, když jsem mu do očí přímo
řekl, že ve věcech kolem skládky mu nevěřím
a sdělil jsem mu i své důvody. Protože sám vůči
druhým rád vystupuje nekompromisně, tvrdě
a útočně, docela mě překvapilo, co se začalo dít
následně, ale o tom všem třeba někdy příště.
Nevěřte ale, že by mu byla zatajována nějaká
velká tajemství, šlo pouze o rozšířené odborné
posudky v duchu těch, o které i přes svou přístup-
nost a obecnou známost v předchozích pěti letech
nikdy neprojevil žádný věcný zájem. 
V souladu s ustanovením § 76 a následujícími
zákoníku práce byla s mou osobou uzavřena
„Dohoda o pracovní činnosti“ na inženýrské
a odborné činnosti ve stavebnictví na akcích dle
požadavků Rady MČ; sjednaný rozsah práce maxi-
málně 20 hodin měsíčně s tím, že pro výplatu je
rozhodující pracovní výkaz se skutečně odpracova-
nými hodinami odsouhlasenými Radou MČ. Hodi-
nová sazba byla stanovena na 450 Kč hrubého.
Zeptejte se ve svém okolí na hodinové sazby sta-
vebních odborníků a projektantů. Za tohoto stavu
alespoň nemám pocit zmaru, když pracuji ve pro-
spěch obce, že mi stojí vlastní práce (a vězte, že



s vyšším honorářem). Za každý měsíc roku 2012
jsem předkládal kolegům výkaz, který podrobně
dělí mou práci pro obec prováděnou v rámci
zastupitelské činnosti a práci prováděnou 
„nad rámec“.
Za rok 2012 jsem celkem ve svých výkazech uvedl
459 hodin odpracovaných pro obec, z toho v rámci
zastupitelské činnosti, ve výboru a komisi 287
hodin, „nad rámec“ 172 hodin. Za to mi bylo čis-
tého celkem vyplaceno 24116 + 53284 = 77400.
To znamená 84 Kč/hod. práce zastupitele, 
310 Kč/hod. odpracovaných nad rámec. Ti, co mají
s obcí uzavřeny dohody na údržbu pískovišť, hřbi-
tova atd., mohou porovnat. Pravda, podrobné
výkazy práce po nich nikdo nechce. 
Všechny ujišťuji, že nemám ve zvyku ve výkazech
hodin podvádět a řada z vás mě mohla potkávat
po obci i na stavebních akcích. Ne v bavoráku
s kmotrovskou registrační značkou, většinou
pěšky. Do jaké míry je tato odměna amorální,
nechť si každý ujasní sám. Je amorální přijmout
své zvolení do zastupitelstva, potažmo rady
a dostat za to alespoň minimální spravedlivou,
odpracovanou, vykázanou, veřejnou, kontrolova-
telnou odměnu, nebo se nechat zvolit, pak nemít
na nic čas, všude chodit pozdě nebo nechodit
vůbec, pouze kalit vodu, měsíce jen hledat, jak se
někomu dostat na kobylku? Co pozitivního při-
nesla práce pana Novotného pro obec za poslední
rok, i když pouze za odměnu zastupitele? Který
problém posunul, konkrétně vyřešil, dovedl do
zdárného konce? Co podstatného a prospěšného
pro své voliče udělal? Jak dlouhý by byl asi výčet
akcí a hodin, které odpracoval pro své voliče? Na
řešení jakých problémů se jako zastupitel podílel?
Kdo za ODS pracuje ve výborech či komisích? 
Pan Novotný cítí práci na radnici jako vládnutí 
(jak vidno z jeho dovětku: „To se to vládne, co?“).
Já ji cítím jako službu a to bude ten zásadní rozdíl.
On potřebuje radnici honosnou, s hodinami,
z dálky viditelnou. Nám stačí místo, kde najdou
služby spoluobčané, na které nemusíme koukat
z vysoko umístěných oken. Jsme v podstatě ves-
nice. Na co si tu máme hrát? Dovolil bych si vyzvat
kolegy zastupitele a všechny aktivní spoluobčany
v obci: Nechme té rádoby velké politiky, pojďme
něco dělat pro nás všechny. Před námi stojí velká
řada výzev a úkolů k řešení!

Tomáš Dvořák, radní MČ

Názor zastupitele 
na novou radnici
Vedení radnice prosazuje návrh bez jakéhokoliv
výběrového řízení či odsouhlasení. Jak to vidím já?
Vítězný návrh se žádným způsobem nepokouší
daný prostor definovat ani formovat ve smyslu
vytvoření „náměstí“. Pro vybraný projekt by 
byl vhodný lidový termín „Ďáblický plácek“. 
Je chybou zadání soutěže a zadavatele, že nepo-
žadoval jakékoliv makety či vizualizaci, která by
navrženou stavbu prezentovala v kontextu s oko-
lím (Obecní dům, cihelna, bytové domy). Tím by
i lidi s menší představivostí lépe viděli ony
vizuální (ne)souvislosti architektury a urba-
nizace „Ďáblického plácku“.
Samotná vítězná stavba svým designem (a také
měřítkem) evokuje velkoprodejnu či obchodní cen-
trum z doby panelových sídlišť, pouze oblečenou
do nového kabátu.
V žádném případě vítězný návrh nenese sebe-
menší znaky obecně chápaného pojmu radnice,
neboť klasická typologie radnice se vždy defino-

vala jako významná stavba v dominantním místě
hlavního náměstí obce či města (navíc většinou
historicky i s věží a hodinami). 
Přízemní dispozice sice zajišťuje pohodlný a bez-
bariérový vstup, nicméně klade značné nároky 
na zastavěnou plochu, zakládání, plochá střešní
konstrukce také nese svá úskalí. 
Paradoxem je, že naši dva zástupci v komisi
(Ing. Růžička a Ing. Křížek) se na vítězném návrhu
neshodli! 
Všichni, co trvají na výstavbě radnice, operují, jak
důležitá je tato stavba pro Ďáblice a co se stane,
když nebude stát do konce volebního období! 
Já si naopak myslím, že stavět za každou cenu 
je hloupost a mrhání veřejnými prostředky. 
Vzhledem k výše uvedenému informuji, že
nepodpořím jakýkoliv rozpočet na r. 2013
a další, které budou obsahovat výdaje na
takovéto špatné projekty. 

Vladimír Novotný, zastupitel MČ

Reakce na dopis 
pana Novotného
Redakce ĎZ vyzvala vedení obce, aby se vyjádřila
k článku PhDr. Novotného, ke kterému sděluji
následující: MČ zadala zakázku malého rozsahu
studie stavby „Obecní dům a radnice v Ďáblicích“
významným soutěžním týmům dne 2. 7. 2012 spo-
lečně se soutěžními podmínkami. 10. září si čle-
nové poroty individuálně prostudovali jednotlivé
návrhy a textové zprávy. Po společné debatě pro-
běhlo hodnocení návrhů a rozhodnutí soutěžní
poroty o konečném pořadí a ocenění soutěžních
návrhů. Protokol o průběhu hodnocení byl řádně
podepsán členy poroty. Na jednání Rady MČ dne
11. září pan starosta představil soutěžní návrhy
stavby členům rady ve složení Z. Fišmistrová,
T. Dohnalová a T. Dvořák a sdělil výsledky hodno-
cení výběrové komise. Na 10. veřejném zasedání
ZMČ dne 12. 12. 2012 pan starosta informoval
o průběhu architektonické soutěže zastupitele MČ
a přítomnou veřejnost. V rámci tohoto bodu pro-
běhla prezentace vítězného návrhu, které se zúča-
stnil za zástupce organizátora soutěže ing. arch. 
P. Hlaváček (Architekti HEADHAND) a zástupci
vítězného arch. ateliéru pan Ing. arch. P. Lacko
(A.LT Architekti v.o.s.). Zastupitelstvo MČ po pro-
jednání vzalo na vědomí výsledky arch. soutěže
stavby a souhlasilo s uzavřením smlouvy na zpra-
cování projektové dokumentace stavby. Vzhledem
k výše uvedeným skutečnostem proběhlo výběrové
řízení stavby v souladu se zákonem. 
Škoda jen, že se prezentace projektů návrhů
výstavby náměstí pan PhDr. Novotný pravidelně
neúčastnil. Při zaslání programu prosincového
zasedání zastupitelstva vznesl své písemné
námitky k bodu výstavby náměstí a z jednání se
posléze omluvil.  
K informaci o odstoupení pana Novotného a paní
Dohnalové z rady MČ mohu sdělit pouze to, že
jsem je oba žádala, aby zůstali nadále členem rady
a uvědomili si následně, že oba ve volbách získali
důvěru voličů. Svým odchodem z rady své voliče
zklamou a nebudou moci dále plnit jejich poža-
davky ze své pozice radních a pracovat se svými
kompetencemi pro obec, k čemuž se svým slibem
v ustavujícím zastupitelstvu čestně jako zastupitelé
zavázali. Po jejich rezignaci z RMČ jsem oba kan-
didáty žádala, aby doplnili na jejich pozice náhrad-
níky. Vzhledem k tomu, že se tak doposud nestalo,
požádala jsem pana starostu, aby svolal schůzku

koaličních partnerů z důvodu doplnění rady na
pěti člennou, tak jak bylo rozhodnuto na ustavují-
cím zasedání ZMČ v listopadu 2010.

Zdeňka Fišmistrová, 
radní a zástupce starosty MČ

100x opakovaná lež
se stává pravdou
V nadpisu citovaná zkušenost o opakování pomluv
je stále lákavým nástrojem k dosahování úspěchu.
Je to metoda snadná, nenáročná a účinná. 
Ale také zlá a zákeřná. Dovolte mi jen několik
poznámek k výrokům pana Novotného, přestože
by bylo možné rozporovat téměř každou větu 
jeho dvou článků.
l Odmítám takto veřejně vyhlašovaný nátlak, aby
naše městská část předala vydávání a zodpověd-
nost za obsah zpravodaje do jiných, nám zatím
neznámých rukou (viz úvod 1. článku 
„...a tak pokud jej bude vydávat nadále 
MČ Ďáblice, tak i já se budu snažit...“).
l Pan Novotný nemluví pravdu ve věci zveřejňo-
vání údajů souvisejících s loňskou šikanou kon-
krétního žáka naší školy a své tvrzení mohu
doložit stanoviskem, které jsem zaslal současně
redakci, panu Novotnému a rodině. Dále považuji
za velmi neodpovědné jeho chování, když
neoprávněně vzbuzuje ve čtenářích dojem z poru-
šování zákonů, např. č. 81/1966Sb., který pode -
psali soudruhové Lenárt, Laštovička a jmenovec
Novotný. Proč necituje konkrétní ustanovení
zákona, dle kterého případ posuzoval? 
Existuje vůbec?
l Písemný text rezignace pana Lukeše je jediným
možným oficiálním zdůvodněním. Toto zdůvodnění
není totožné s interpretací pana Novotného.
l Za ukázku neúcty ke čtenáři i k funkci a slovu
zastupitele považuji např. tvrzení autora, že
„Vedení radnice prosazuje návrh bez jakéhokoliv
výběrového řízení či odsouhlasení.“, aby vzápětí
sám potvrdil, že výběrové řízení formou architek-
tonické soutěže proběhlo. Pro úplnost připomí-
nám, že veškeré informace o průběhu soutěže
a přípravách stavby aktuálně naleznete na interne-
tových stránkách. Čtyřstránkové shrnutí projektů
náměstí – etapa I. a II. naleznete v minulém čísle
zpravodaje a na vrátnici školy, kde je k dispozici
jako samostatný informační materiál doplňující již
známé informační panely. Ty si můžete na vyžá-
dání stále prohlédnout v sále školy. V neposlední
řadě jsou veškeré informace k dispozici po dohodě
také v sekretariátu starosty. Návrhy a připomínky
rád s každým projednám a dotazy zodpovím
i osobně, za přítomnosti rady nebo vítězné 
dvojice architektů, bude-li potřeba.
l Shrnuto – nyní probíhá projektová příprava
výstavby zázemí parku (et. I) a multifunkčního
obecního domu (et. II), který nabídne pod jednou
střechou lékařské služby, poštovní služby, spole-
čenské zázemí (sál) a služby úřadu městské části.
I hledání výsledné podoby vizuálního stylu obec-
ního domu je stále otevřené.
l Závěrem bych chtěl znovu upozornit, že ani já,
ani vedení obce jsme nikdy nepřišli s návrhem na
výstavbu budovy samostatné radnice a nemáme to
v úmyslu ani v budoucnu. Slova o důležitosti
výstavby radnice je pouhá manipulace nebo hrubá
neznalost věci (viz „všichni, co trvají na výstavbě
radnice, operují, jak důležitá je tato stavba 
pro Ďáblice...“).

Miloš Růžička, radní a starosta MČ
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TIP pro vás
Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vám nabídli možnost komfortně
využít služeb CZECH POINT na nově zřízeném pracovišti v přízemí 
Úřadu Městské části Praha-Ďáblice. 
Bez dlouhého čekání vám bude na počkání poskytnut výpis z katastru
nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rej-
stříku, výpis z rejstříků trestů, výpis z bodového hodnocení řidiče a další
služby, které CZECH POINT poskytuje. Jsme přesvědčeni, že budete spo-
kojeni a za celý kolektiv úřadu městské části se těšíme na vaši návštěvu.

Zdenka Fišmistrová a Miloš Růžička
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Kalendář akcí
1. března od 15 do 18 hodin – Babičko, povídej...
– tvořivé posezení pro tři generace v Obecním domě (suterén)

2. března od 20.00 hodin – Obecní ples v atriu ZŠ

Ta naše výživa česká
Již podruhé Vás zveme na besedu, při které chceme zavzpomínat na
výživu našich rodičů a prarodičů. Spolu s paní Miladou Stroblovou si
budeme povídat o tom, která z jídel našich předků mohou ozdravit náš
jídelníček i dnes. Podělíme se o zkušenosti z vlastní praxe zdravější výživy
a vyměníme si recepty. Beseda se bude konat v náhradním termínu
v úterý 5. března od 15 hodin v suterénu Obecního domu, 
Ke kinu 7. 

Srdečně vás zve Sociální komise MČ Praha-Ďáblice

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

Program na únor a březen
Otevírací doba
Únor: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19–21, 
čtvrtek 13.30–15.30, 19–21, neděle 14–16 hodin.
Březen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19.30–21.30, 
čtvrtek 13.30–15.30, 19.30–21.30, neděle 14–16 hodin.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin: 
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.
11. 3. Ing. Václav Přibáň: Jarní obloha – 
souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty.
25. 3. Mgr. Jiřina Pokorná: Skotsko – příroda, města, hrady.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30:
4. 2. a 18. 2. – APOLLO 10, APOLLO 11.
4. 3. a 18. 3. – APOLLO 12, APOLLO 14.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
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! 
Březen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 19.30–21.30,
neděle 14–16 hodin. V pondělí 4. a 18. 3. 20–21 hodin za jasného
počasí! Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami
Noční obloha: Měsíc – od 13. do 26. 2., nejlépe okolo 17. 2.; 
od 14. do 28. 3, nejlépe okolo 19. 3.
Jupiter – po celý únor i březen
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý únor i březen
Hvězdokupy, galaxie, mlhoviny – za bezměsíčných večerů.

Velikonoční prázdniny – čtvrtek 28. 3. 10–12, 13.30–15.30 hodin 
10.15 hodin – Odkud svítí Sluníčko – pohádka pro nejmenší
13.45 hodin – Ze života hvězd – pořad pro mládež a dospělé
11–12, 14.30–15.30 hodin pozorování Slunce.

POHÁDKY pro nejmenší
Neděle 10. a 24. 2. od 10.15 hodin – Africká pohádka (Ogua a piráti).
Neděle 10. a 24. 3. od 10.15 hodin – Měsíc u krejčího.
Za jasného počasí 11–12 pozorování Slunce.
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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 

pouze ilustrativní. Renault doporučuje

 klimatizace  rádio s CD/MP3 mlhová světla

 elektronický stabilizační systém ESP a 6 airbagů 

RENAULT FLUENCE 

LEDNOVÁ
OBLEVA 
L
O
LEDNOVÁLEDNOVÁ
OBLEVAOBLEVA
RENAULT
www.oblevarenault.cz

80 000 KčSLEVA

      13:08

BREZNOVÝ 
FESTIVAL
ochotnických divadel Dolní Chabry

  Miroslav Mitrovic   

8. 3. 2013  19.30  Divadlo MAŠKARA

Pochyby  John Patrik

"Mátový nebo citronový"

21. 3. 2013  19.30  Divadlo SUMUS

Informace o jednotlivých hrách na www.divochdivadlo.cz
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Zdravá světle rezavá kočička a její černý bratříček (stáří 1/2 roku), očkovaní, odčervení, pěkně vykrmení, hledají domov. 
Darujeme je do bytu, nejlépe „kočkařům“. Kastrace bude nutná, připlatíme nebo zařídíme levnou kastraci. 

Nejlépe by bylo  umístit je společně, je to nerozlučná sehraná dvojice.  Telefon:  724 744 970




