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l Žádost paní Hnikové o výměnu obecního bytu za větší byt.
RMČ po projednání rozhodla zařadit žádost do složky paní Kateřiny 
Hnikové, bytem ul. Ďáblická 339/14 a informovat o ní sociální komisi.
Žádost o pronájem obecního bytu paní Nebeské. RMČ po projednání 
rozhodla zařadit žádost paní Věnceslavy Nebeské, bytem ul. Prácheňská
352/11 do pořadníku žadatelů o obecní byt. 
l Žádost o dotaci na podporu „Volnočasová činnost dětí a mlá-
deže, včetně materiálního vybavení pro volnočasové aktivity“.
Rada projednala žádost Pionýrské skupiny Rozmarýn o dotaci a odkládá ji
k projednání po schválení rozpočtu MČ Praha-Ďáblice v březnu t.r. 
Žadatel byl o této skutečnosti písemně informován.
l Žádost Občanského sdružení LUNGTA o projed-
nání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“. Na základě předložené žádosti RMČ souhlasí
s připojením se ke kampani vyvěšením tibetské vlajky dne
10. 3. 2013.
l Návrh sociální komise na přidělení obecního bytu.
RMČ schvaluje pronájem obecního bytu č. 7 (o výměře 
87 m2) v ul. Ďáblická 161/8 paní Oksaně Braniceanu, bytem
U Parkánu 24/3, za cenu 85 Kč/m2 a přijímá k tomu usne-
sení č. 221/13/RMČ. Pověřuje starostu podpisem nájemní
smlouvy na 1 rok.

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

Pozvánka na veřejné zasedání
zastupitelstva
Uplynuly tři měsíce a máme před sebou další setkání všech zastupitelů 
na veřejném zasedání, které se uskuteční 20. března od 18 hodin 
v ďáblické Základní škole, U Parkánu 17.
Jedním z důležitých bodů programu bude schvalování rozpočtu naší měst-
ské části pro letošní rok.
Jako pokaždé, bude i tentokrát na začátku jednání připraven tzv. „volný
mikrofon“ pro zájemce z řad občanů. Zajímá někoho z vás, jak probíhá
příprava výstavby náměstí etapa I a II?  Chtěli byste se zeptat, co brzy
vyroste na polích pod ulicí Statková? Nebo jak se snaží vedení obce hájit
Ďáblice před developerem Ďáblické rezidence s.r.o.? Dotýká se vás sou-
časné dění v naší škole? Chcete vědět, jak vedení obce bude řešit nedos-
tatečnou kapacitu základní školy pro příští období? Chtěli byste oznámit
svůj podnět ke zlepšení prostředí ve vašem okolí? To vše a mnoho dalšího
se můžete dozvědět při návštěvě veřejného zasedání.
Zvolení zástupci budou připraveni vám odpovídat.

Srdečně zve Rada Městské části Praha-Ďáblice

Upozornění
Úřad městské části Praha-Ďáblice upozorňuje občany, 
aby ve vlastním zájmu dbali zvýšené opatrnosti při vstupu 
do Ďáblického háje a jeho okolí.
Vzhledem k výskytu divokých prasat je do této lokality 
vstup jen na vlastní nebezpečí!
Dále žádáme majitele psů, aby své čtyřnohé miláčky 
vodili v Ďáblickém háji pouze na vodítku.
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Redakce: Hana Macháňová (vedoucí redakce), Mgr. Dušan Andrš, Ph.D., Mgr. Jan Havrda, RNDr. Martin Smrček, Michal Petrov, Jan Bouček (grafická úprava).
Foto na titulní straně: Hana Macháňová. Za obsah čísla odpovídá redakce, za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce. 
Objednávky inzerce na: podatelna@dablice.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit, případně nepřijmout k otištění. 
Distribuci zajišťuje pan Lukács. Tisk: Ofsetová tiskárna SWL, náklad: 1 500 ks. Toto číslo vychází 8. března 2013. Uzávěrka příspěvků do dubnového čísla je 22. března 2013.

O přijetí článků a fotografií k otištění nebo o odmítnutí uveřejnění rozhoduje výhradně redakce. Redakce si vyhrazuje právo provádět jazykové úpravy textů, stylistické úpravy, 
které nezmění smysl textů, případně texty krátit. Je-li v příspěvku určeném k otištění kritika právnických nebo fyzických osob, je redakce povinna neprodleně seznámit kritizovaného
s obsahem článku. Kritizovaný má právo na odpověď na kritiku ve stejném čísle, v němž je kritika otištěna, nebo v čísle bezprostředně následujícím. Další reakce, vztahující se k již
zveřejněné diskusi, budou uveřejněny jen v případě, že obsahují nová dosud nezveřejněná fakta, nebo pokud se diskuse týká vyvíjející se problematiky (úklid obce, skládka atd.).
Jinak bude celá diskuse zveřejněna na webu obce v samostatné rubrice Co se do Zpravodaje nevešlo. (Zásady vydávání ĎZ)
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Zprávy z rady městské části

56. jednání Rady MČ dne 21. 1. 2013
l Žádost o opravu propadlých dlaždic chodníků na rohu ulic
Včelařská/Pod Prodejnou a Ke Kinu manželů Soukupových. Rada
posoudila žádost manželů Soukupových o opravu chodníku v obci, závaž-
nost problému bude prověřena místním šetřením v rámci kontroly chod-
níků v jarním období. Žadatelé o této skutečnosti byli písemně
informováni.
l Regulace systému a úpravy vytápění v Základní škole
a Mateřské škole – České teplo s.r.o. RMČ na základě konzultace se
zástupcem firmy České teplo s.r.o. uvažuje o úpravě topného systému MŠ,
která by se měla realizovat po skončení topného období.
l Odvodnění a oprava chodníku ul. Ďáblická 46/50. Ing. Dvořák
informoval RMČ o návrhu úpravy chodníku v ul. Ďáblická 46/50 v souladu
s technickým řešením, které bylo zkonzultováno a projednáno se zástupci
stavebního úřadu. Zároveň předložil cenovou nabídku od firmy 
J. B. STAKON s.r.o. na provedení úprav. RMČ souhlasí s cenovou 
nabídkou ve výši 9 325 Kč bez DPH.
l Informace pana starosty o pojištění majetku MČ Praha-
Ďáblice. Vzhledem k blížícímu se ukončení platnosti pojistných smluv
majetku MČ Praha-Ďáblice informoval pan starosta RMČ o konzultaci
této skutečnosti se zástupci společnosti Fincentrum a.s. Rada souhlasí
s ukončením smlouvy pojištění majetku MČ Praha-Ďáblice a uzavřením
nové smlouvy pojištění majetku MČ Praha-Ďáblice. O výběru pojišťovny
budeme informovat příště.

57. jednání Rady MČ dne 4. 2. 2013
l Návrh cenové nabídky na zpracování architektonické studie
„Dostavba základní školy v Ďáblicích“. RMČ posoudila obsah
věcné nabídky na zpracování architektonické studie případných možností
přístavby čtyř nových tříd ke stávajícímu komplexu základní školy U Par-
kánu. Za přítomnosti Ing. Křížka byly probrány jednotlivé varianty a pro-
diskutován rozsah studie. S Ing. arch. Václavem Škardou (projektant) byly
projednány jednotlivé možnosti a rozsah zpracování studie. Pan architekt
byl vyzván k emailovému podání finální cenové nabídky na zpracování
studie do 5. 2. 2013.
l Návrh Komise životního prostředí a dopravy na zkrácení 
intervalů autobusového spoje č. 103 – odjezd ze stanice Ládví.
RMČ po projednání rozhodla vrátit návrh Komisi životního prostředí
a dopravy s žádostí o zjištění možností proveditelnosti tohoto návrhu
u Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID).
l Žádost paní Musilové o prodloužení nájemní smlouvy bytu
č.10. RMČ pro projednání souhlasí s žádostí paní Šárky Musilové a při-
jímá usnesení č. 220/13/RMČ, kterým schvaluje prodloužení nájmu obec-
ního bytu 2+kk o celkové výměře 40 m2 v domě č.p. 339/14, ul. Ďáblická,
za cenu 85 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
l Žádost o výplatu kompenzačního příspěvku za rok 2012 paní
Šílové. RMČ po projednání souhlasí s žádostí paní Veroniky Šílové
a pověřuje finanční odbor k vyplacení příspěvku.
l Žádost o pronájem obecního bytu paní Kučerové. RMČ roz-
hodla prověřit žádost paní Jaroslavy Kučerové, bytem ul. Žalanského,
Praha 6-Řepy, v souladu s platnými podmínkami Bytové politiky MČ
Praha-Ďáblice, přijatými Zastupitelstvem MČ.



Povinná aktualizace žádostí o byt
Úřad MČ Praha-Ďáblice upozorňuje všechny zájemce o přidělení obecního
bytu, kteří podali svou žádost v minulých letech, že podle usnesení rady
č. 038/11/ZMČ ze dne 21. 9. 2011 (Příloha č. 1) má žadatel povinnost
vždy k 31. lednu příslušného kalendářního roku aktualizovat písemně
údaje uvedené v žádosti, a to i v případě, že nenastaly žádné nové skuteč-
nosti. Neaktualizované žádosti budou vyřazeny ze seznamu žadatelů.
V letošním roce budou písemné aktualizace výjimečně přijímány do konce
března.

Bronislava Lomozová, samostatná referentka úřadu MČ

Kontejnery v obci
Referát životního prostředí ÚMČ Praha-Ďáblice oznamuje, že dne 
9. března 2013 budou mimořádně přistaveny velkoobjemové 
kontejnery, a to pouze na těchto stanovištích: 
Koníčkovo náměstí a ulice Legionářů.
Kontejnery budou přistaveny v době 12.00–16.00, v počtu 3 ks na každé
stanoviště. Velkoobjemové kontejnery (dále jen VOK) na objemný odpad
budou v roce 2013 přistavovány v níže uvedených termínech:
20.–21. dubna, 15.–16. června, 19.–20. října, 23.–24. listopadu.
VOK budou přistaveny v lokalitách Koníčkovo náměstí, v ulici Legionářů,
v ulici Na Terase, v ulici Květnová (v zálivu komunikace před č.p. 448),
v ulici Na Blatech.
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností, jako je např.: 
nábytek • sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.) • koberce, podlahové
PVC • umyvadla a záchodové mísy. VOK nelze využít pro odkládání jaké-
hokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného,
jako je např.: směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné
nádoby (popelnice, kontejneru) • nebezpečné složky komunálního odpadu
(jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky) • bioodpad
(větve, posekaná tráva apod.) • vyřazená elektrická zařízení (chladničky,
pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.) • stavební
suť • pneumatiky

Kontejnery na bioodpad
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad (dále jen VOK-BIO) budou na jaře
2013 přistaveny 7. dubna 2013.
VOK-BIO budou přistaveny v lokalitách Koníčkovo náměstí, v ulici Legio-
nářů, v ulici Květnová (v zálivu komunikace před č.p. 448).
Kontejnery budou přistaveny v době 9–12 hodin, v počtu 1 ks na každé
stanoviště. 
Do přistavených VOK-BIO mohou občané zdarma odkládat biologicky roz-
ložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze zahrad – listí, trávu,
větve, neznečištěnou zeminu apod. 
Po celou dobu přistavení VOK (3 hod.) bude přítomna odborná obsluha,
která bude dohlížet na průběh sběru.
VOK-BIO jsou určeny pouze pro občany hl. m. Prahy a pro odpad z údržby
zahrad ve vlastnictví fyzických osob – občanů. Vysbíraný bioodpad bude
zpracován kompostováním.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Mobilní svoz nebezpečného odpadu bude v roce 2013 probíhat v těchto
termínech: 30. dubna, 30. července a 29. října.
Svozové vozidlo bude přistaveno v těchto lokalitách a časech: 
16.30–16.50 křižovatka ul. Hřenská – Květnová,
17.00–17.20 křižovatka ulic Šenovská – U Spojů,
17.30–17.50 ulice U Prefy,
18.00–18.20 křižovatka ul. Kostelecká – Legionářů.
Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou
obsluze svozových vozidel odevzdat zdarma tyto odpady:
baterie, akumulátory • nádobky od sprejů • mazací oleje a tuky (ne potra-
vinářské) • ředidla a barvy • léky a teploměry • kyseliny a hydroxidy •
lepidla a pryskyřice • detergenty (odmašťovací přípravky) • fotochemikálie
• pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování
plísní) • zářivky a výbojky.

Referát životního prostředí ÚMČ Praha-Ďáblice

Příspěvek za svoz komunálního
odpadu za 2. pololetí roku 2012
Zastupitelstvo MČ Usnesením č. 078/12/ZMČ dne 12. 12. 2012 schválilo
vyplácení příspěvku za odvoz komunálního odpadu za rok 2012 ve výši
poplatkové povinnosti za 2. pololetí 2012 pro bytová družstva, společen-
ství vlastníků, pronajímatele bytových domů.
Tyto subjekty si mohou zažádat o proplacení poplatkové povinnosti za 
2. pololetí 2012 na Úřadě MČ Ďáblice na základě žádosti s předložením
dokladů o zaplacení poplatku a vlastnického práva k nemovi-
tosti v období od 1. 3.–30. 4. 2013. 
Hotovostní vyplácení příspěvků pro občany za svoz komunálního
odpadu ve výši poplatkové povinnosti za 2. pololetí 2012 je schválené
výše uvedeným Usnesením pouze ve výjimečných případech – úmrtí
poplatníka v příslušném roce.
Pro občany, jejichž údaje (trvalé bydliště občana na území obce Ďáblice
a zároveň smlouva stejného občana na svoz odpadu u Pražských služeb),
jsou totožné s údaji u správce poplatku (Magistrát hl. města Prahy), MČ
uhradila výši poplatku za 2. pololetí 2012 bezhotovostně přímo na účet
správce poplatku.
Z rozpočtu roku 2012 městské části Ďáblice bylo bezhotovostním převo-
dem za občany obce Ďáblice uhrazeno přímo správci poplatku (MHMP)
poplatek v celkové výši 663 799 Kč v 11/2012.

Místní poplatek ze psů 2013
Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice upozorňuje držitele psů, že jsou
povinni zaplatit místní poplatek ze psů nejpozději do 31. března
2013. Nebudou-li poplatky do tohoto termínu zaplaceny, mohou být, 
dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, vyměřeny až do 
trojnásobné výše!
Zároveň upozorňuje držitele psů na povinnost trvalého označení
psa mikročipem nebo tetováním a nahlášení psa do evidence
chovatelů psů i na Magistrátu hlavního města Prahy. Tato povin-
nost vyplývá z obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/2033
Sb. hl. m. Prahy.
Při splnění těchto dvou podmínek uskutečněných v rámci 30 dnů, má pak
držitel psa nárok na slevu na poplatcích max. 350 Kč po dobu následují-
cích dvou let. Držitelé psů mají možnost zaplatit roční poplatek přímo na
účet MČ Praha-Ďáblice číslo 501 855 998/6000. Jako variabilní číslo
uveďte číslo 1341... (za tečky dosaďte číslo známky psa) a popř. do
poznámky jméno majitele psa.
Druhá možnost úhrady poplatku je v pokladně ÚMČ Praha-Ďáblice
v úředních hodinách.

Kompenzační příspěvek 
za provoz skládky
Zastupitelstvo schválilo vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz
skládky na 10. zasedání 12. 12. 2012 usnesením č. 079/12/ZMČ.
Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice upozorňuje rodiče dětí do 15 let
včetně, že si mohou v období od 1. 4.–30. 11. 2013 podat žádost
o poskytnutí kompenzačního příspěvku MČ Ďáblice za provoz skládky 
za rok 2013.
Na děti narozené v období 1. 11. 2013–31. 12. 2013 lze podat žádost
do 15. 1. 2014. Podmínkou k platnému podání žádosti je trvalý pobyt
dítěte v obci Ďáblice a věk 0-15 let včetně.
Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem na
podatelně MČ nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha-
Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti
další doklady (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).
Žádost najdete na straně 15 tohoto Zpravodaje nebo si ji můžete vyplnit
přímo na úřadě MČ Praha-Ďáblice.

Miroslava Koubová, finanční odbor ÚMČ
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Naše škola a školka
Ďáblická škola a školka má od srpna 2012 novou paní ředitelku,
Mgr. Ivetu Horáčkovou, která byla v konkurzu vybrána odbornou
komisí jako nejlepší z přihlášených kandidátů. Její působení v nové
pozici a na novém místě velmi pozorně sledují jak zřizovatel (starosta,
radní i zastupitelé), tak rodiče. Změny v řízení škol (ďáblická škola není
výjimkou) často bývají v mnoha různých podobách zdrojem nepocho-
pení, střetu názorů i neochoty. Několik učitelů se také rozhodlo ukon-
čit pracovní poměr, což je v Praze bohužel nyní častý jev. Do mnoha
pražských škol totiž ve stejnou dobu (po vlně desítek konkursů)
nastoupilo nové vedení a tak dochází (a ještě nějakou dobu bude
docházet) v těchto školách k malým i velkým personálním přesunům
a výměnám. V takové situaci je důležité, že naše škola a školka má

funkční mechanismy kontroly a kvalitní spolupráce školy, rodičů 
a zřizovatele. 
Pokud má někdo zájem vyjádřit svůj názor k situaci ve škole, na něco
upozornit nebo něco pro školu užitečného udělat/navrhnout, pak
považuji za správné a prosím, aby se zájemci obraceli, podle povahy
svého námětu, jednak přímo na paní ředitelku, na školskou radu, na
vedení obce nebo na „svého“ zastupitele. Rodiče mají také možnost
přímé účasti prostřednictvím rodičovských rad. Své náměty mohou
předložit prostřednictvím svých zástupců, nebo se osobně k jejich
práci přidat. 
Také proto vám přinášíme zprávu paní ředitelky Horáčkové k vizi 
rozvoje školy a upozornění na práci školské rady a rady rodičů. 

Miloš Růžička, starosta

Vážení rodiče i ostatní ďábličtí,
kteří se zajímáte o dění 
ve škole,
po šesti měsících poznávání Ďáblic a především chodu školy
a školky, po šesti měsících poznávání všech uvnitř školních
budov (pedagogů, dětí, žáků, dalších zaměstnanců) i vně
(rodičů, zástupců různých subjektů fungujících v Ďáblicích, zři-
zovatele apod.) a poznávání a orientování se v realitě života
městské části vám chci představit vizi rozvoje školy, která, pou-
čena touto realitou, z ní vychází a která směřuje k budoucnosti,
jíž bych ráda společně se svými kolegy ve škole i s vámi
dosáhla.

Vize rozvoje školy
Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy
a z jejíhož působení bude zjevné, že má velký zájem fungovat ku potřebě
dětí a rodičů. Škola se postupně stane komunitním centrem čtvrti, místem
setkávání ďáblických občanů, v žácích chce probouzet zájem o život
v místě bydliště, o podíl na jeho rozvoji, vede děti k uvědomění si svého
vlivu na prostředí, ve kterém žijí. 
Má koncepce představuje školu, jež věnuje péči rozvoji talentovaných
a nadaných žáků a stejnou péči a oporu věnuje žákům s různými speciál-
ními vzdělávacími potřebami. Místo pouze encyklopedických znalostí
vybavíme žáky kompetencemi, které jim umožní orientovat se v praktic-
kém životě. Naše škola podporuje inkluzi ve vzdělávání a soužití, upřed-
nostňujeme takovou školu, kde se všichni zúčastnění cítí dobře, kde se
vzájemně poznávají a využívají příležitosti ke spolupráci, a to nejen ve tří-
dách, ale napříč všemi ročníky a i skupinami zaměstnanců. Škola má
představovat místo bezpečné, přívětivé, s příjemnou a klidnou atmosfé-

rou, připravené přijmout všechny žáky a zajistit pro ně kvalitní vzdělávání.
Ďáblická škola jako jediná škola Městské části Praha-Ďáblice nebude
založena na profilaci nějakého předmětu nebo oboru, naopak musí být
školou, která chce žákům poskytnout kvalitní všestranné vzdělání ve
všech předepsaných vzdělávacích oborech. Jde o přípravu žáků k budou-
címu úspěšnému studiu na vyšším stupni škol i do dalšího sociálně kvalit-
ního života, o poskytnutí pevných základů a motivace pro celoživotní
vzdělávání a uplatnění se v každodenním životě.
Z jednání všech osob zúčastněných na chodu školy musí být zřejmé, že
prioritou je, aby žáci a jejich rodiče cítili, že každému žákovi je věnována
náležitá pozornost jako jedinečné osobnosti.
V oblasti vzdělávání klademe důraz na rozvíjení čtenářské gramotnosti
jako základu pro veškeré získávání a využívání informací, na výuku cizích
jazyků, na využívání informačních technologií jako běžné součásti vyučo-

vání a zdravý životní styl podpořený etickou a environ-
mentální výchovou.
Předpokladem efektivní vzdělávací práce školy a roz-
voje mimoškolních aktivit je motivovaný a spolupracu-
jící pedagogický sbor. Cílem vedení tohoto týmu musí
být utvoření přehledného systému řízení práce, rozdě-
lení kompetencí a vytvoření vnitřního kontrolního sys-
tému.
Škola má být místem, kde žáci budou chtít aktivně

trávit i svůj volný čas. Toho dosáhneme dostatečnou nabídkou kroužků,
volnočasových aktivit i pestrým zaměřením školní družiny a klubu. 
Při svých aktivitách chceme navazovat na aktivní formy spolupráce
s rodiči našich dětí a žáků, s městskou částí, dalšími místními subjekty
(sportovci, hasiči, pionýři atd.).
Školním vzdělávacím programem „Škola – klíč k poznání“ se se všemi
žáky vydáváme za naším mottem: „Otvíráme cestu k hodnotám života.“

Iveta Horáčková, ředitelka školy

Rada rodičů základní školy
a rada rodičů mateřské školy 
jsou poradními orgány ředitelky školy a zprostředkovávají užší kontakt
a podrobnější informovanost mezi vedením školy a rodiči. Zatímco škol-
ská rada je orgán daný ze zákona (561/2004 § 167), rada rodičů již
povinná není, může ale významně přispět ke zkvalitnění chodu školy.
Zástupci tříd jsou voleni zpravidla na prvních třídních schůzkách. Rada
rodičů se schází s vedením školy přibližně 4x ročně, obvykle po třídních
schůzkách, na kterých je zástupce možné kontaktovat.
Rada rodičů základní školy se v letošním školním roce sešla dvakrát a pro-
bírala mj. tato témata: možnosti zřízení občanského sdružení nebo fondu
školy, možnosti finanční a jiné hmotné pomoci škole ze strany rodičů, pro-
voz druhých tříd v MŠ, chod školní jídelny, odpolední kroužky, podoba tříd-
ních schůzek, přebírání dětí po vyučování a jejich odchod z družiny, aj. 
Rada rodičů ZŠ funguje momentálně ve složení M. Gabrielová (3.A), 
H. Hrádková (6.A), P. Martinková (2.B), M. Stránská (5.A), P. Uhrová (2.A),
P. Jirků (3.B, 6.B) a G. Vodvářková (8. tř.). Rada uvítá zástupce dosud

nezastoupených tříd. Radu rodičů ZŠ lze kontaktovat na e-mailové adrese
radarodicuzs@googlegroups.cz (zasílá se všem výše zmíněným členům)
nebo se lze obrátit na zástupce jednotlivých tříd. 
Rada rodičů mateřské školy se v letošním školním roce sešla také dvakrát.
Prostřednictvím paní Začalové rada hospodaří s fondem rodičů mateřské
školy. Kromě využití fondu rodičů rada v letošním školním roce probírala
tato témata: možnosti zřízení občanského sdružení a další podpory
školky, zřízení stojanu na kola v areálu nebo blízkém okolí školky, stravo-
vání ve školce, kvalita a možnosti kroužků v MŠ, návštěva Mikuláše v MŠ,
větší zapojení rodičů do chodu školky. 
Rada rodičů MŠ momentálně funguje ve složení J. Grimová (Slůňata),
I. Herbstová (Motýlci), H. Jakubášková (Slůňata), L. Jandová (Motýlci,
Tuleni), H. Kasa (Berušky, Broučci), D. Havrdová (Ptáčci), P. Martinková
(Tuleni, Ptáčci), M. Procházka (Tuleni), R. Staňková (Berušky) a J. Začalová
(Motýlci). Rada uvítá zástupce třídy Koťat. Radu rodičů MŠ lze kontakto-
vat na e-mailové adrese radarodicums@googlegroups.cz
(zasílá se všem výše zmíněným členům) nebo se lze obrátit 
na zástupce jednotlivých tříd.

Patrícia Martinková



Jde se do školy, tedy zatím jen k zápisu
Je 7. února. Co mě čeká? Jak bude zápis vypadat? Na co se mě budou ptát, co budu dělat?
Po vstupu do sálu školy to nebyl sál, kde už na mě čekali, ale indiánská vesnice s indiány a indiánkami,
totemem, ohništěm i indiánským tanečníkem. Vyzkoušeli jsme všechno, počítali jsme indiány, navlékali
korálky, roztančili hrou na buben indiánského tanečníka a složili podle vzoru obrazce. Indiánská náčel-
nice nám slavnostně předala indiánskou čelenku na důkaz splnění úkolů ze stezky. To nebyla jediná

naše odměna. Ve třídě jsme si mohli prohlédnout naše
bu dou cí učebnice a sešity. A vybrat si také z několika
druhů dárků, které pro nás připravili žáci školy.
Cesta se líbila nejen nám, ale i rodičům a prarodičům,
kteří nás doprovázeli. 
A my už se všichni těšíme na ZÁŘÍ.
K zápisu do Základní školy v Ďáblicích se dostavilo 
97 dětí, které se 6. března dozvědí, zda byly přijaty 
do jedné ze tří budoucích prvních tříd.

Vladimíra Nepomucká
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Školská rada ZŠ 
je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedago-
gickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Zřizo-
vatel stanoví počet členů a vydává volební řád. Třetinu členů rady jmenuje
zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí
pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů rady je tři roky.
Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů
a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti
školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků v základní škole, podílí se na zpracování koncepčních
záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu a navrhuje opatření ke

zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonáva-
jícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Podává
návrh na odvolání ředitele a podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředi-
tele školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
V naší škole pracuje rada od 7. 2. 2006. Nyní pracuje ve složení Petr Jirků
a Naděžda Franková (od 8. 2. 2012) a Slavomír Procházka (od 6. 12.
2010). Zápisy ze schůzek školské rady jsou zveřejňovány na webových
stránkách školy.
Podněty a připomínky k fungování školy je možné podávat osobně nebo
prostřednictvím e-mailu: skolskarada@skoladablice.cz.

Naděžda Franková, předsedkyně školské rady, učitelka ZŠ

Zelená nebo modrá škola?
Ďáblice se kvapem rozvíjejí. Rychle se zvyšuje počet obyvatel, přes „tak-
zvanou krizi“ zůstávají tržní ceny pozemků a m2 bytové plochy velice
vysoké – nově příchozí jsou ochotni za pocit kvalitnějšího života v klidu
obce s vesnickým rázem pořádně zaplatit. Jak díky nově příchozím obyva-
telům, tak aktivním starousedlíkům se zvyšuje důraz na kvalitu života
a služeb v obci. Všichni ďábličtí občané chtějí mít možnost vychovat citově
vyvážené, vzdělané a zdravě sebevědomé zástupce nové generace, které
– jak ukazuje poslední společenský vývoj – naše země žalostně potřebuje.
Hlavním měřítkem kvality obce je vedle dobře fungujícího úřadu MČ
hlavně kvalita školy a jejího učitelského sboru. I když pro velkou část
rodičů je stále typická pasivita a hlavním kritériem pro výběr základní
školy zůstává kvůli pohodlnosti pouze její výborná dostupnost, je třeba
snažit se aktivně o to, aby naše škola byla kvalitní, a to nejen v porovnání
s okolními školami na Praze 8. Dávat škole zpětnou vazbu, aby neusnula
na zvadlých vavřínech. Kvalita českého školství obecně je pod drobnohle-
dem EU již několik let neúprosně hodnocena jako dlouhodobě se zhoršu-
jící. Do prvních tříd prvního stupně nyní budou přicházet nejsilnější
„porevoluční“ ročníky dětí rodičů, které stihla stejná „kalamita porod-
nosti“ před pětatřiceti lety. V nemocném systému financování, ve kterém
škola dostává pouze prostředky „za žáka“ bez ohledu na úspěšnost
v budoucím uplatnění svých absolventů, bude opět tlak na obrovské třídy
o třiceti a více žácích, ze kterých sebelepší pedagog dokáže jen těžko
vychovat vzdělané školáky – na jakýkoli individuální přístup prostě v pře-
plněné třídě není prostor a čas. Nemluvě o tom, že průměrné dnešní dítě
je dle slov pedagogů nesrovnatelně náročnější a méně zvládnutelné než
byla „šedivější“ generace jeho rodičů končícího reálného socialismu. Děti
dnes velmi dobře znají svá práva, daleko méně pak povinnosti ke škole
a vůči sobě samým. Při vší úctě k minulému vedení školy a při znalosti
problému, které má škola nyní pevně doufám, že horší situace už nenas-
tane. Že kvalita učitelského sboru již nebude měřena zejména mírou loa-
jality k vedení, že již nebude normální přidělovat vyvoleným pedagogům
třetí měsíc dovolené navíc. Že už se vedení školy nebude krátkozrace
obrňovat kohortou věrných služebníků, kteří jej mimoděk připraví o kon-

takt s realitou. Že bude dán prostor kreativním učitelkám, které již nebu-
dou raději odcházet z Ďáblic, aby se mohly úspěšně realizovat jinde.
Věřím, že takoví pedagogové budou naopak v naší škole přibývat a s nimi
i vzdělané děti. Naše škola se snad již nebude chlubit cizím peřím, tedy
úspěšností svých žáků v oborech, které nikdy nebyly na škole vyučovány
a místo toho bude mít dostatek svých vlastních pozitivních výsledků
k sebeprezentaci. Doufám, že bude kladen důraz na spravedlivé hodno-
cení žáků a že skončí systém, kdy dvojka je některými vnímána jako
špatná známka a další „nežádoucí“ stupně jakoby neexistovaly, i když už
v samotném názvu stupně číslo tři je „dobrý“. Žáci navyklí na takový sys-
tém pak nebudou selhávat při střetu s konkurenčním prostředím výběro-
vých škol a víceletých gymnázií, kde „uchlácholení dvojkaři“ díky
nedostatečným znalostem mohou konvertovat na čtyřkaře a z pokrytectví
školy se tak může stát celoživotní trauma. Pevně doufám a držím palce
novému vedení, že se mu podaří zlepšit formu komunikace, která byla za
toho minulého tak „profesionální“, že často umně a vědomě zakrývala
skutečný „obsah“, tedy problémy školy a jejích žáků. Nová modrá barva
zdí v naší škole – stejně nezvyklá a nevhodná jako ta minulá zelená –
nebo nová recepce, ve které se nezjišťuje totožnost příchozího, dostatečný
signál změny k lepšímu prozatím nedávají. Také je škoda, že ďáblická
škola jako jedna z mála v okolí nenabízí cizí jazyk od 1. ročníku ani
dělené třídy na jeho výuku. Pro paní ředitelku Horáčkovou je tato pozice
ředitelským debutem. Má tedy ohromnou šanci prokázat své schopnosti
a vyzdvihnout ďáblickou školu na novou metu, aby naši školáci
v budoucnu mohli směle měřit síly se soky z okolních škol. Myslím, že
není větší odměny pro ředitele jakékoli školy, když může odhánět nespá-
dové zájemce o studium na své škole. Kolik takových indiánů přišlo letos
na velice povedený zápis do 1. tříd? Přeji novému vedení školy, paní ředi-
telce, její nové zástupkyni a ostatním pedagogům pevné nervy a hlavně:
skvělé nápady při rozvoji naší školy, zvídavé a chytré školáky a rozumné
rodiče, kteří pomohou škole její těžkou a důležitou roli zvládnout a nebu-
dou přihlížet pouze k tomu, „jestli je družina do šesti“. Ďáblice totiž 
nejsou pouhou „vesnicí za městem“, ale nedílnou a důležitou součástí
města Prahy, kde se soustřeďuje vzdělanost celé naší země.

Martin Lonek – z Kobylis, od roku 2008 v Ďáblicích, dvě děti (4 a 6 let)
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Přednáška 
v Mateřské škole
Ve čtvrtek 14. února pořádala Školská a kul-
turní komise ve spolupráci s Mateřskou školou
odbornou přednášku pro rodiče budoucích
prvňáčků na aktuální téma: „Školní zralost“.
Paní psycholožka Mgr. Imlaufová byla po zají-
mavé přednášce připravena odborně zodpově-
dět všechny dotazy rodičů.
Zajistily jsme i hlídání dětí během přednášky,
aby se rodiče mohli v klidu a bez starostí zúča-
stnit této akce. Je škoda, že přes všechnu naši
snahu nabídnout rodičům předškolních dětí
něco navíc, projevili o tuto akci tak malý zájem. 
Rády bychom touto cestou paní magistře Imlau-
fové , která této akci věnovala svůj volný čas,
poděkovaly. 

Věra Dusová, zástupkyně MŠ
Alžběta Mošničková, Školská a kulturní komise

Vítání nově 
narozených dětí 
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 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.

Velikonoce 
jsou za dveřmi
Dovolujeme si vás všechny, co jste dříve naro-
zení, ale i děti a rodiče, pozvat na další tvořivé
odpoledne při dobrém čaji, kávě a koláči, při
kterém bychom rádi zavzpomínali na tradice
Velikonoc a společně zdobili kraslice a vyráběli
velikonoční dekorace. (Vyfouknutá vajíčka 
si přineste s sebou.) Setkání proběhne v pátek 
22. března od 15 do 18 hodin v suterénu 
Obecního domu, Ke kinu 7. Těšíme se na vás.

Sociální komise MČ Praha-Ďáblice 
a pionýrský oddíl Sluníčko

Ďáblické stromy
Většina z nás nepochybně sdílí podobnou zku-
šenost. To, že náš život pozitivně ovlivnilo něco
pěkného či dobrého, si mnohdy uvědomíme až
ve chvíli, kdy ona krása či dobro nenávratně
zmizí. Lidé, zvířata, stromy... 
Právě stromy bychom dnes chtěli připomenout.
Ďáblice jsou dobrým místem pro život. Mimo
jiné i proto, že v nich roste mnoho stromů. 
Na zahradách, při cestách, v krajině. Vídáme
je při každodenních pochůzkách, vyhlížíme na
ně z oken, zvedáme zraky do jejich korun, 
dotýkáme se jich. Bereme je jako samozřejmou
součást světa. Chybí nám, zmizí-li nečekaně 
či zbytečně.
Vážení sousedé, rádi bychom Vás vyzvali ke spo-
lupráci na projektu „Ďáblické stromy“. Je-li
v Ďáblicích strom, který Vám přináší radost 
či k němuž máte vztah, napište nám o něm. 
Je přitom lhostejné, zda jde o strom, který roste
na Vaší zahradě, na zahradě souseda, v blízké
ulici, na poli či kdekoli jinde. 
Sdělte nám, prosíme, kde strom roste a o jaký
druh se jedná. Víte-li, uveďte, jak je strom starý,
kdo jej vysadil či jakou má historii. Pokud
o stromu nic bližšího nevíte, napište, čím je pro
Vás důležitý, zajímavý či krásný. Můžete-li,
zašlete nám též fotografii stromu. 
Nominace na stromy, které občanům Ďáblic při-
nášejí radost, budeme sbírat po celý rok 2013.
O jednotlivých Vámi nominovaných stromech
budeme pravidelně informovat na stránkách
Ďáblického zpravodaje . Z poskytnutých infor-
mací a dalších materiálů sestavíme sborník
věnovaný ďáblickým stromům a jejich lidem. 
Své náměty můžete podávat: 
l elektronicky na adresu komisezp@dablice.cz
l osobně či poštou na Referát správy MČ 
(Bc. K. Vojtová), Květnová 52.

Za komisi životního prostředí a dopravy,
Dušan Andrš

Druhý ročník
ďáblické burzy
rostlin a semen 
Komise životního prostředí a dopravy Vás zve
na druhý ročník burzy rostlin a semen. Obdobně
jako v minulém roce zveme všechny pěstitele,
zahrádkáře a milovníky rostlin na setkání, na
kterém si budeme moci vzájemně bezúplatně
vyměnit přebývající sazeničky různých druhů
zeleniny, letniček, sazenice či odkopky trvalek,
okrasných trav, případně méně vzrůstných
keříků. Předmětem výměny mohou být i řízky
rostlin či v květináči vysazené pokojovky. Pokud
máte nějaká přebývající (klíčivá, to znamená ne
moc stará) semena druhů produkčních, ale
i okrasných rostlin, můžete je vzít s sebou také.
Burza proběhne v prostorách Obecního domu
(ul. Ke Kinu) v sobotu 11. května od 10 do
15 hodin. Přednost při získávání nových rostli-
nek či semen budou mít samozřejmě ti, kteří
přinesou k výměně své vlastní rostliny. A aby-
chom Vás inspirovali a nalákali na setkání, při-
pravili jsme schéma ukázkového zeleninového
záhonu, který je sestaven podle principů
správné kombinace rostlin. 

Na všechny, kteří si rádi vylepší jídelníček svými
vlastními výpěstky či zkrášlí svůj domov a jeho
okolí rostlinami, se moc těšíme.

Za komisi životního prostředí a dopravy 
Lenka Stroblová (případné dotazy zašlete 

na komisezp@dablice.cz) 

Místní rozhlas
Jménem finančního odboru MČ si dovoluji
informovat nové i stávající obyvatele Ďáblic na
možnost výpůjčky bytového příjímače VISO 30X
za nevratný poplatek 200 Kč. 
Tyto příjímače jsou k dispozici na Úřadě MČ.
Hlavní funkcí bytového příjímače je příjem infor-
mací prostřednictvím místního informačního
systému (např. ohlašování kulturních a jiných
akcí konaných v obci, informace o přerušení
dodávky vody, informace o umístění kontejnerů,

změna ordinačních hodin v době nepřítomnost
lékařek atd.). Systém vysílá také varovné signály
vysílané v systému varování VISO. Součástí
modulu VISO jsou zabudované digitální hodiny,
budík, a jednoduchý VKV příjímač. 
V případě problémů se starším typem rádiového
přijímače zn. Bora, si mohou obyvatelé obce 
přijít tento příjímač vyměnit za modul VISO.
Starším občanům nabízí svou pomoc s výměnou
a zprovozněním nového přijímače členky 
sociální komise (tel. 728 227 384).

Miroslava Koubová, vedoucí finančního odboru 

– 90 cm – mangold

– 70 cm – červená řepa

– 50 cm – salát

– 30 cm – mrkev
– 20 cm – cibule
– 10 cm – mrkev
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Aktivity centra SOVIČKA
Ke Kinu 159/7, Praha 8-Ďáblice, tel.: 607 966 563
centrum-sovicka@seznam.cz, www.centrum-sovicka.com

Pojďte si s námi hrát, 
cvičit a učit se nové věci...
Najdete tu spousty nových kamarádů...
těšíme se na Vás!

DRAMAŤÁČEK jinak!
úterý, čtvrtek 1,5–4 roky / úterý 4–7 let
od března i ve čtvrtek od 10 hodin.
Dramaťáček je společným setkáváním, kde
si budeme hrát, prožívat dané téma a tvo-
řit pomocí zpěvu, rytmizace říkadel, hry na
zajímavé hudební i přírodní nástroje,
pohybových her a tance, výtvarného tvo-
ření, pomůcek z přírodního materiálu.

Zapojíme všechny smysly, budeme naslouchat zvukům přírody, vstoupíme
do magického světa příběhů, pohádek, slavností a poplujeme v souladu
s rytmem střídajících se ročních období a tradic.

Tanec s miminkem v bříšku
Tanec je určený pro všechny těhotné ženy, které rády tančí bez ohledu na
taneční dovednosti. Pomáhá ženě zpevňovat svaly pánevního dna
a celého těla. Tanec přináší osvěžující energii a zároveň umožňuje
mamince ponořit se do sebe, vnímat svoje tělo a tak být ve vědomém
kontaktu s miminkem. Něžné, krouživé, houpavé pohyby zároveň působí
blahodárně i na miminko v bříšku.
Začínáme v březnu! Kdy: úterý v 18 hodin.
Složení lekce: protažení, tanec, společné sdílení, relaxace
Délka: 60 minut

Malí šikulové
Páteční dopoledne bez maminky
pro děti od 2 do 5 let.
Potřebujete si něco zařídit?
Naučíme Vaše děti samostatnosti.
Aktivita je zaměřena na rozvoj
a podporu dovedností a schop-
ností, které usnadní nástup do nového kolektivu. Díky malé skupině
je možný individuální přístup ke každému dítěti. Dbáme na rozvoj
pohybových, hudebních, výtvarných a herních aktivit. Za podpory lektorky
budou děti rozvíjet pohybové dovednosti, obratnost, prostorovou orien-
taci, koordinaci pohybů, zručnost, představivost, jemnou a hrubou moto-
riku, paměť, kulturně-estetické dovednosti. Naučí se ohleduplnosti,
respektu k druhým dětem, komunikaci i s jinými dospělými mimo rodinu.
Ale hlavně, aktivně a v přátelském prostředí stráví první chvíle 
bez rodičů.

Cvičení miminek
každé úterý od 13 hodin pro miminka od 3 do 6 měsíců,
od 14 hodin pro miminka/batolátka od 6 do 12 měsíce 
a od 12 do 18 měsíce.
Pojďte si se svými dětmi a s námi zacvičit!
Podpora psychomotorického vývoje, hudební, pohybové výchovy
a procvičování jemné a hrubé motoriky. 
Cvičení je doprovázeno říkadly a písničkami.

Dále u nás najdete
keramiku, hrátky nejen výtvarné, pohybové hrátky,
bojová umění pro kluky i holky (od dubna) a mnoho dalšího...

Světýlka

Nový kroužek 
keramiky v ďáblické školce
V pondělí 4. února proběhla ve třídě Ptáčků první hodina kroužku kera-
miky pod vedením nové lektorky paní Petry Pekárkové. Jednou týdně,
v celkem třech možných termínech (pondělí 14.30–15.30, 15.30–16.30
a ve středu 15.00–16.00 hodin) mají šikovné děti, které dovršily mini-

málně 4 let věku, jedi-
nečnou možnost
rozvíjet jemnou moto-
riku, estetické cítění
a svůj vztah k „oprav-
dové hmotě“. Tedy
dovednosti, které
spoustě dětí naroze-
ných do digitálního
věku, chybí. Spousta
z nás raději dětem

místo omšelého rčení „tumáš sirky a běž si hrát do stohu“ vrazí do ruky
tablet. Však jsou tam ty naučné hry, které nás ušetří toho otravného
vysvětlování a nedá se z nich spadnout na hlavu! Některé ďáblické děti
však – vzdorujíce trendům doby a vůli Steva Jobse a dalších vizionářů –
už na první hodině vyrývaly osobité obrazce spojující se v celistvý reliéf,
každé na svůj vlastní
hliněný „kachel“. Na
další hodině jej pak
mohli nabarvit, aby
mohl být nakonec vypá-
len v nefalšované peci.
Kroužek je již po dvou
týdnech činnosti zcela
zaplněn jak v pon -
dělním, tak středečním
termínu, počet dětí se
ustálil na čísle 5. Nezbývá než popřát Petře Pekárkové i všem malým
umělcům hodně nefalšované a spontánní tvůrčí energie. Všem dětem je
třeba popřát více možností, jak v Ďáblicích strávit poslední zbývající před-
školní čas rozvíjením tvořivé osobnosti. Mnoho dětí je v tomto věku
schopno tvořit i jiné obrázky než ty, které vypadají , že vypadly ze chřtánu
kopírovacího stroje a jejich autora poznáte jen díky podezřele povede-
nému podpisu v rohu.

Martin Lonek, foto autor

Pozvání do mateřské školy
Milé děti, vážení rodiče,
zveme vás na Den otevřených dveří, který pro vás připravujeme v naší
mateřské škole. V pondělí 11. března od 9 do 16. hodin se na vás
těšíme v kanceláři školky (vchod přes rampu z ulice Květnové), kde se vás
ujme paní zástupkyně a spolu s ní ochotní průvodci, se kterými můžete
zavítat do tříd a na chvíli se třeba připojit k programu, který vás zaujme.

Iveta Horáčková, ředitelka školy



Zp
rá

vy
 z

 Ď
áb

lic

8

Starost o druhé 
není marná
Rozhovor 
s Táňou Dohnalovou

Jak dlouho žijete v Ďáblicích? Co Vás 
do Ďáblic přivedlo a co Vás zde drží?
V Ďáblicích žiji trvale 35 let. Poprvé jsem navští-
vila Ďáblice na jaře roku 1968 s jedním vysoko -
školským studentem, který tu bydlel s rodiči a za
něhož jsem se později provdala. Přišla jsem
tehdy z Vinohrad. Bylo to úžasné, najednou jsem
se ocitla na vesnici. Pohled z Ládví byl jiný než
dnes. Samotné Ďáblice nebyly velké, taková ves-
nice uprostřed polí. Směrem na Letňany, kam se
dalo dojít pěšky, se rozprostírala pole. Snad jen
výhled na České středohoří zůstává i dnes stejný,
když vynechám skládku. I proto jsem v Ďáblicích
zakotvila a vychovala děti. Bydlela jsem sice
dlouho u hlučného a prašného provozu pane-
lárny Prefa, z Ďáblic mě to ale nevyhnalo.

Jaké bylo bydlení u továrny?
Starousedlíci si to budou pamatovat, jedním slo-
vem, bylo to strašné. Ráno v půl páté nás budila
těžká auta, po kolejnicích se posunovaly jeřáby,
zásobníky na cement při naplňování zahalovaly
okolí Prefy oblaky bílého prachu. Každý den po
poledni se „pekly“ panely. Výrobní jednotka
vydávala hluk přesahující devadesát decibelů. 
To mě i mého manžela přimělo k tomu, abychom
se zajímali o životní prostředí. Na začátku 80. let
jsme s několika ďáblickými občany, především
s panem Vokounem, začali požadovat nápravu.
Byl to boj s Místním národním výborem a s Pre-
fou, ale vyhráli jsme. Dosáhli jsme toho, že Prefa
vybudovala protihlukovou stěnu, takže hluk ani
vibrace už nebyly tak intenzivní. Do doby, než se
tak stalo, mi však nezbývalo nic jiného, než vždy
po obědě uhánět s kočárkem s malým synem 
na Ládví až k lesu, pryč od hluku.

Poprvé jste byla ďáblickou zastupitelkou
v devadesátých letech. Co Vás tehdy
k veřejné činnosti přivedlo? 
Pro společnost jsem se angažovala již dříve.
Poznání křivd a pronásledování lidí ze strany
komunistického režimu mne a mého manžela
postupně přivedlo  ke společenství lidí kolem
Charty 77. Jedenáct let jsem opisovala na psacím
stroji knihy zakázaných spisovatelů a dokumenty
Charty a podílela se tak na šíření samizdatové
literatury. Šla jsem do toho se všemi riziky, která
taková činnost přinášela. Nedělala jsem si velké
naděje, že se dožiji nějaké změny, prostě jsem
byla přesvědčená, že je to správné a důležité pro
budoucnost, pro další generace. Proto jsem také
změnu vnímala daleko intenzivněji než ti, kdo po
celou dobu komunistické éry žili jinak. Po listo-
padu 1989 jsme s manželem založili místní
pobočku Občanského fóra v Ďáblicích. Už jsme
byli skoro poslední v celé Praze. Pořád jsme
čekali, že někdo založí ďáblickou pobočku, do níž
budeme moci vstoupit, nakonec jsme to ale
museli udělat sami. V roce 1990 jsem spolu
s dalšími členy OF úspěšně kandidovala v prvních

svobodných volbách do
místního zastupitelstva. Měli
jsme před sebou spoustu
úkolů, ale bylo to velké nad-
šení, přímo euforie. Všichni
jsme do toho šli s přesvědče-
ním, že děláme něco nového,
převratného. Vzpomínám si,
že jednou z ra dostí Jiřího

Veselého, prvního polistopadového starosty, bylo
to, že Ďáblice měly svůj znak a prapor. 

Již druhým rokem pracujete v současném
zastupitelstvu. Mohla byste obě Vaše
„funkční období“ srovnat a vyzdvihnout,
čím se dnešní „starosti a radosti“ naší
obce liší od těch, s nimiž se Ďábličáci
potýkali před dvaceti lety?
Velkým úspěchem tehdejšího zastupitelstva bylo
zrušení provozovny Prefy. Od státu se navíc pod-
ařilo pro obec zdarma získat příslušné pozemky.
Ďáblice byly v té době bez kanalizace, plynu
a někde chyběl i vodovod. Když se objevila mož-
nost vybudovat na území Ďáblic skládku s tím, že
hlavní město Praha poskytne Ďáblicím finanční
prostředky jako kompenzaci, zastupitelstvo se
rozhodlo, že o případném vybudování skládky
nechá rozhodnout občany. Návrh smlouvy obsa-
hoval kromě jiného i finanční prostředky na
vybudování kanalizace, na plynofikaci a na
dokončení vodovodu pro celou obec. Myslím, že
toto tehdy rozhodlo o tom, že se většina občanů
vyslovila v anketě pro skládku. Skládka měla být
v provozu cca 4–5 let a po naplnění I. etapy se
mělo zastupitelstvo znovu zeptat občanů, zda
chtějí skládku na území Ďáblic i nadále, a za
jakých podmínek. Později, v době, kdy jsem již
nebyla zastupitelkou, se však již nikdo na názor
občanů nezeptal, a skládka pokračovala II. eta-
pou. To byl jeden z důvodů, proč jsem svůj postoj
ke skládce změnila a proč jsem proti pokračování
skládkování začala v pozdější době aktivně
vystupovat. 

Kdy se z Vašeho pohledu ze skládky-
-příslibu stala skládka-hrozba?
Myslím, že zásadní obrat nastal po povodních
v roce 2002, kdy se sem ve velkém naváželo kde
co. Šla jsem se tam tehdy podívat a byla jsem
zděšená, co všechno k nám na skládku vozí. Ale
zpátky k práci v zastupitelstvu. Všichni zastupi-
telé se scházeli každý týden či čtrnáct dní, pro-
tože jsme tehdy neměli radu. Všichni zastupitelé
věděli o všem a byli více zapojeni do dění. Řekla
bych, že i více pracovali. Bylo to operativnější
a spolupráce zastupitelstva jako celku fungovala
lépe než dnes. 

Mělo by podle Vás smysl vrátit se 
k takovému modelu?
Myslím, že by to určitě bylo ku prospěchu věci.
Takto většina problémů leží na bedrech členů
rady a na dvojici uvolněných zastupitelů, na sta-
rostovi a zástupkyni starosty. Přitom práce je asi
víc než v minulosti. Dnes většina zastupitelů
jenom přihlíží. Je ale pravda, že kritizovat umějí
někteří dobře. Uvítala bych, kdyby na sebe tito
zastupitelé vzali svůj díl práce, a tím i zodpověd-
nost za vykonanou práci. 

V zastupitelstvu městské části jste praco-
vala počátkem devadesátých let. Proč a za
jakých okolností jste se po dvaceti letech
znovu do zastupitelstva vrátila? 
Tehdy jsem byla zastupitelkou jedno funkční
období, osm let jsem ale byla předsedkyní soci-
ální komise. V roce 2003 jsem začala pracovat
v komisi životního prostředí. Stále více jsem 
vnímala, že vývoj a rozvoj v Ďáblicích a v jejich
těsné blízkosti se neubírá tím nejlepším směrem.
Nejenže neustále rostla hora odpadu, ale nově
nám hrozila výstavba pražského silničního
okruhu, a to hned za humny. Během několikaleté
práce v komisi jsem pochopila, že náměty
a návrhy, které komise podávala zastupitelstvu
a radě, mají jen v některých případech šanci na
to, aby byly realizovány. Proto jsme koncem roku
2007 s dalšími podobně smýšlejícími občany
založili Občanské sdružení pro Ďáblice, které
aktivně spolupracovalo s komisí životního pro-
středí. Někteří členové komise byli i členy občan-
ského sdružení. Postupně jsme společně dospěli
při různých společných jednáních na úřadech,
hlavně na Magistrátu hl. m. Prahy k názoru, že
pokud chceme něco změnit, budeme muset pře-
vzít i zodpovědnost. Proto členové sdružení
a další příznivci kandidovali v posledních komu-
nálních volbách do místního zastupitelstva. 

Máte za sebou dva roky práce ve stávající
radě městské části Ďáblice. Jak se Vám
v radě pracovalo? Co se našim radním
podařilo a kde neuspěli? 
Práce v radě byla náročná a vyžadovala opravdu
velké nasazení, pokud se člověk chtěl práci věno-
vat na sto procent. Úkolů bylo hodně a i pro pět
lidí, kteří v radě původně pracovali, to bylo
náročné. Když odešel pan Novotný, zbyli jsme jen
čtyři a na některé věci, kterým jsem se chtěla
plně věnovat, mi už nezbýval čas. Také je pravda,
že minimálně celý rok po našem příchodu na
radnici jsme se věnovali záležitostem, které nám
zůstaly po minulém vedení. A nebylo jich málo.
Radní pravidelně informují všechny zastupitele
o své činnosti a dá se říci, že i tím, že na webo-
vých stránkách jsou zveřejňovány zápisy z jed-
nání rady, vědí o všem dění na radnici i občané.
To také zabírá všem radním hodně času.

Z Vašich slov vyplývá, že je téměř
nemožné, aby někdo, kdo není neuvolně-
ným zastupitelem, měl na náročnou práci
radního čas. 
Představovala jsem si, že bude samozřejmostí
spolupráce zaměstnanců úřadu s radou. Výměna
tajemníka za nového člověka, který nebude spo-
jen s minulým vedením, jsem považovala za
samozřejmost, protože tak jsme o tom hned na
začátku všichni mluvili. Věděli jsme z vlastní zku-
šenosti, jak se dříve na úřadě pracovalo a i jak
pracovalo minulé vedení. Nestalo se tak
a postupně narůstala nespokojenost s jeho prací.
Řadu věcí, které jsme dělali jako radní, měl podle
mého názoru řešit tajemník a úkolovat své podří-
zené. Postupem času se některé úkoly z jednání
rady, které by normálně měli plnit zaměstnanci
úřadu, vracely k radním. Na vině je, myslím si,
nedobrá komunikace a nedostatečná spolupráce



Zp
rá

vy
 z

 Ď
áb

lic

9

mezi vedoucím úřadu – tajemníkem a radou.
Navzdory zmíněným obtížím se radě podařilo
vyřešit spoustu dlouhodobých problémů. Je
dokončena tlaková kanalizace na Blatech, jejíž
řešení se táhlo dobrých deset let. To považuji za
úspěch. Dále se podařilo přerušit projednávání
změny územního plánu na pražském magistrátu,
která měla umožnit další rozšiřování skládky. Byli
jsme zatím úspěšnými oponenty developerům,
kteří se snaží „rozvíjet“ Ďáblice podle svých
představ, aniž by brali sebemenší ohled na
potřeby naší městské části. Dařilo se nám odrá-
žet pokusy o výstavbu dalších sídlišť „naležato“
a dalších velkých bytových domů v Ďáblicích. 
Snížili jsme náklady na fungování samosprávy
a správy městské části. Zlepšil se úklid v obci,
zimní i letní údržba, podařilo se zlepšit a zefek-
tivnit činnost místní knihovny. Nová paní knihov-
nice například pomohla vybudovat zázemí pro
schůzky pionýrské skupiny Sluníčko. Podařilo se
opravit školu, zejména postupně zamezovat pro-
nikání vlhkosti do budovy školy. Byl rekonstruo-
ván pavilon mateřské školy pro výuku dětí ze
základní školy, kterých každým rokem přibývá.
Výměnou zaměstnanců na úřadě se zlepšilo
v poslední době jeho fungování směrem k obča-
nům, přemístění referátů pro styk s občany do
přízemí je pro návštěvníky mnohem pohodlnější.
Podstatně se zlepšila činnost komisí, zejména
komise sociální a školské. 

Žádný neúspěch?
Jsme v polovině volebního období, hovořit
o tom, co se nepodařilo, je tedy předčasné.
Nechť na konci volebního období v roce 2014
občané posoudí, co z toho, s čím zvolení zástupci
šli do voleb, bylo úspěšně realizováno. Co se
však skutečně nepodařilo a co vnímám jako
neúspěch, je to, že se občané více nezapojují 
do práce pro obec a nepožadují ani informace
o činnosti svých zvolených zástupců. Na zasedání
zastupitelstva jsme zavedli „volný mikrofon“,
prostor, který mohou občané využít hned na
počátku každé schůze k dotazům, žádostem 
či kritice. Je škoda, že toto lidé málo využívají.
Pokud by se informovali přímo, nemuselo by se
po Ďáblicích šířit tolik různých, často nepodlože-
ných informací jako právě v poslední době
o škole. S tímto problémem možná souvisí také
to, že nemáme aktualizované webové stránky.
Tajemník úřadu městské části nepovažuje za
důležité informovat občany nad povinnost, 
kterou mu ukládá zákon, i když ho o to radní
mnohokrát žádali.
Je mi také líto, že akce, které komise pro občany
připravují, kterých je opravdu hodně a které jsou
většinou velmi kvalitně připravené, se setkávají
s malým zájmem ze strany občanů. 
Snad s výjimkou akcí pro děti. 

Proč jste začátkem tohoto roku z rady
odešla?
Hlavní důvod svého odchodu z rady jsem už
vlastně zmínila: je to nedostatečná spolupráce
mezi radou a vedením úřadu. Asi největší prob-
lém jsem měla v době, kdy se jednalo o odchodu
bývalého vedoucího finančního odboru. 
Pan tajemník tehdy dlouho toleroval naprosto

nevhodné chování vedoucího finančního odboru.
V okamžiku, kdy se zástupkyně starosty v době
mé přítomnosti na úřadě rozhodla tuto věc řešit,
pan tajemník, ať již úmyslně či neúmyslně, zne-
možnil, aby zaměstnanec, který hrubě porušoval
pracovní povinnosti a překračoval meze sluš-
nosti, z úřadu neprodleně odešel. Přitom nová
vedoucí finančního odboru, která nastoupila do
funkce z pozice účetní na úřadě, je daleko schop-
nější, než byl bývalý vedoucí odboru. Toto je 
příklad toho, že tajemník dlouhodobě není při-
praven, možná ani ochoten řešit právní, organi-
zační a personální záležitosti. Také rekonstrukce
úřadu, ke které starosta tajemníka vyzval začát-
kem minulého roku, není dosud dokončena 
a připravoval ji někdo jiný než vedoucí úřadu.
Podobně jako v případě již zmíněné záležitosti
s odchodem vedoucího finančního odboru, také
vyřešení tohoto úkolu se musel ujmout nakonec
pan starosta. Nedostatků v práci tajemníka je
mnohem více, častá nepřipravenost na jednání
rady, dokonce i na veřejné schůzi zastupitelstva,
čehož si již všimli i někteří zastupitelé. 

Kdyby došlo k nápravě situace, uvažovala
byste o návratu do rady? 
Neodešla jsem proto, abych kohokoli k čemukoli
tlačila. Už jsem z toho prostě byla unavená.
Pokud by byl do funkce vedoucího úřadu přijat
jiný člověk, a pokud by mne zastupitelstvo do
rady opět delegovalo, o návratu bych uvažovala.
Jenom bych chtěla dodat, že můj odchod z rady
neznamená, že přestávám podporovat vedení
obce. Zůstávám rovněž zastupitelkou, předsed-
kyní komise životního prostředí, členkou finanč-
ního výboru a členkou letopisecké komise.
Paradoxně mívám v posledních dnech pocit, že
mám ještě více práce než dřív. To bude možná
tím, že mám více času věnovat se práci 
v uvedených komisích. 

Nemyslela jste na to, že se rada po Vašem
odchodu dostane do ještě obtížnější
situace? 
Jistě že mne to napadlo. Na druhou stranu jsem
svoje názory na fungování úřadu před radními
nikdy neskrývala. K situaci jsem se naposledy
vyjádřila na začátku prosince. Již v září jsme
s paní zástupkyní na pokyn pana starosty připra-
vily podklady pro kárná opatření pro pana tajem-
níka za neplnění povinností a formulovaly
důvody, proč by měl z úřadu odejít. Bohužel, 
pan starosta asi nebyl zcela přesvědčen o tom,
že je nezbytné, aby pan tajemník odešel.

V minulosti bývalo běžné, že se lidé
v mnohém přizpůsobovali místu, které si
zvolili za svůj domov. Do jaké míry jsou
ještě dnes obyvatelé Ďáblic formováni
prostředím, v němž žijí? Do jaké míry oni
sami proměňují Ďáblice?
Ti, kdo se v posledních letech do Ďáblic stěhují,
pokud jim tedy nevadí skládka, mají na dosah
veškeré pohodlí velkoměsta a současně žijí na
jeho zeleném okraji. Je pro ně samozřejmostí, že
ráno odjedou autem do práce a večer se vrátí do
klidu svých pěkných domů. Řekla bych, že tímto
svým životem přinášejí do Ďáblic něco jiného,
než tu bylo. Mnoho lidí se uzavírá ve svých

domech a zahradách a příliš se nestará o to, co
se děje v obci. Tento trend mimo jiné posiluje
i to, že mámy malých dětí jsou zaměstnány snad
ještě víc než kdykoli v minulosti. Kde jsou ty časy,
kdy se mnohde pracovalo do dvou a mámy byly
ve tři hodiny doma. Všechno funguje úplně jinak
než dřív. Nesmíme zapomenout, že mnoho lidí je
dnes pod velkým tlakem, neboť si svoje domy
a byty pořídili na hypotéku. Je těžké po lidech
chtít, aby se zapojovali do dění v obci, když na to
nemají čas ani energii. Když k tomu připočteme
všeobecnou nejistotu a obavy ze ztráty zaměst -
nání, je jen přirozené, že se chování lidí mění,
a s ním i Ďáblice. 

Naddimenzované projekty, o jejichž reali-
zaci v Ďáblicích usilují někteří developeři,
tendenci, o které hovoříte, jenom posilují.
Hrozí, že se z Ďáblic stane satelit obývaný
velmi zaměstnanými lidmi, kteří mají roz-
sáhlé společenské kontakty, ale prakticky
žádný kontakt se svými sousedy? 
Ano. O něčem vypovídá i to, že v zastupitelstvu 
či v radě je většina starousedlíků. Nově příchozí
jsou možná kritičtější, ale s výjimkou několika
členů ODS, kteří, ač nejsou starousedlíky, pracují
v zastupitelstvu, většinou zůstávají stranou dění.
Bude to asi částečně i tím, že vzít na sebe odpo-
vědnost za veřejné záležitosti není žádná
legrace. I proto si, přes některé výhrady, vážím
pana starosty za to, že tuto odpovědnost na
sebe vzal a že poctivě usiluje o nápravu toho, co
se v minulosti zanedbalo. Jeho silnou stránkou je
rovněž snaha o koncepční rozvoj naší městské
části. 

Znám Vás jako ženu plnou elánu a odvahy.
Kde čerpáte svoji obdivuhodnou sílu
a neutuchající naději?
To je ta nejtěžší otázka, kterou jste mohl položit.
Já na to nedokážu odpovědět jinak, než že mám
pocit, že to je snad něčí záměr. Dostala jsem 
prostě do vínku, že se nestarám jenom o sebe.
Ve čtvrté třídě jsem přišla do jiné školy do třídy,
kde byla spolužačka, s níž nikdo nekamarádil,
protože její maminka byla rozvedená servírka.
Tehdy to bylo vnímáno jako něco nepatřičného.
Moje povaha mi nedala, okamžitě jsem se spolu-
žačkou začala kamarádit, chránit ji před ostat-
ními, pomáhat jí i přes výzvu pionýrské skupiny,
abych s ní kamarádit přestala. Tak to mám
v životě asi nastavené. Nejdřív jsem se starala
o mladší sourozence, následně o vlastní děti,
později o vnoučata. Nikdy jsem však nezůstala
lhostejná k lidem okolo sebe, ke společnosti,
v níž jsem žila a žiji.

Mnoho lidí si říká, nebudu nic dělat, 
vždyť je to marné...
Slovo marnost mi nic neříká, každý dobrý čin
v kterékoliv době má smysl.

Děkuji vám za povzbudivé slovo na závěr
našeho rozhovoru a přeji Vám hodně sil
do dalších let, které, jak věřím, naplníte
činorodou prací pro druhé.

Dušan Andrš, Ďáblice 23. 2. 2013
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Z fotbalového oddílu
Fotbalový ples s rekordní 
návštěvností 
V sobotu 9. února proběhl v Základní škole U Parkánu 4. ročník plesu 
fotbalového oddílu SK Ďáblice. Účast byla nad očekávání hojná a mile
překvapila. 

Moderování se ujal předseda
oddílu SK Ďáblice pan Mošnička,
který svým humorem a dokonalým
projevem bavil celý sál.
Ples byl zahájen ne úplně tradič-
ními tanci v podání break dancové
skupiny B-boilers a street dancové
dívčí skupiny Anonym crew, obě
tyto skupiny sklidily obrovský
potlesk. Po této pro ples netra-

diční taneční vložce začala hrát revivalová skupina Rabaka, která hrála 
až do brzkých ranních hodin. Parket byl neustále plný a některé taneční
kreace až skoro k neuvěření.
Catering po celý večer zajišťovala
Kateřina Mušková a její tým. 
Díky Lence Mihálikové a jejímu
skvělému přípravnému týmu 
proběhl celý ples bez problémů.
Velký dík patří také sekretáři
oddílu SK Ďáblice Alešovi Slád-
kovi, který připravil pohled do 
historie klubu SK Ďáblice.
Úderem dvacátétřetí hodiny se začala losovat tombola, která byla díky
sponzorům a dobrovolným dárcům velmi bohatá. Zvlášť bychom chtěli

poděkovat firmám A.S.A., Zlatnic-
tví Němeček, Pavel Mihálik –
AUTODÍLY a Stanislav Mačák ze
studia Relaxačních masáží, kteří
se na tombole podíleli největším
dílem.
Závěrem bychom vám všem chtěli
poděkovat za účast a těšíme se 
na 5. ročník v roce 2014. 

Dušan Kadlec, 
foto Lenka Pumpová

Letní kemp Veselé míče z Ďáblic
Již III. ročník letního kempu Veselých míčů proběhne ve dvou turnusech
15.–19. 7. a 22.–26. 7. Míčové hry, kopaná, tenis a plávání – to je zají-
mavá nabídka pro léto 2013. Více o kempu najdete na stránkách 
www.veselemice.skdablice.eu, kde je ke stažení i přihláška. 

Hřiště u Prefy
Na základě jednání s vedením radnice přislíbil
fotbalový oddíl pomoc s opravou branek a s rea-
lizací ochranných sítí směrem ke komunikaci.
Opravené branky jsou již na hřišti. 

Michal Mošnička

Jarní sezóna 2013 je za dveřmi
datum den začátek zápas 

Muži „A“ / 1. A třída
24. 3. neděle 15,00 SK Ďáblice – PSK Union 
07. 4. neděle 16,30 SK Ďáblice – Hostivař 
21. 4. neděle 17,00 SK Ďáblice – Štěrboholy 
28. 4. neděle 17,00 SK Ďáblice – Kbely 
12. 5. neděle 17,00 SK Ďáblice – Chabry 
26. 5. neděle 17,00 SK Ďáblice – Újezd nad Lesy 
09. 6. neděle 17,00 SK Ďáblice – Dolní Počernice 

Ženy / 3. liga 
30. 3. sobota 10,45 SK Ďáblice – Zlíchov 
13. 4. sobota 10,45 SK Ďáblice – Horní Bříza 
27. 4. sobota 10,45 SK Ďáblice – Příkosice 
11. 5. sobota 10,45 SK Ďáblice – Dukla JM 
25. 5. sobota 10,45 SK Ďáblice – Holoubkov 
08. 6. sobota 10,45 SK Ďáblice – Mořina 

Muži „B“ / 1. B třída
23. 3. sobota 15,00 SK Ďáblice – Tempo 
06. 4. sobota 16,30 SK Ďáblice – Junior 
20. 4. sobota 17,00 SK Ďáblice – Union Žižkov 
04. 5. sobota 17,00 SK Ďáblice – Háje B 
18. 5. sobota 17,00 SK Ďáblice B – Kunratice 
01. 6. sobota 17,00 SK Ďáblice – Chodov 
15. 6. sobota 17,00 SK Ďáblice – Újezd Praha 4 

Muži „C“ / 3. třída
24. 3. neděle 12,30 SK Ďáblice – Zlíchov 
07. 4. neděle 14,00 SK Ďáblice – Točná 
21. 4. neděle 14,30 SK Ďáblice – Advokát 
05. 5. neděle 17,00 SK Ďáblice Dukla JM 
19. 5. neděle 17,00 SK Ďáblice – Olymp B 
01. 6. sobota 14,45 SK Ďáblice – Slavoj Podolí 

Mladší dorost / 1. třída
30. 3. sobota 13,15 SK Ďáblice – Satalice 
07. 4. neděle 14,15 SK Střešovice – SK Ďáblice 
13. 4. sobota 15,00 SK Ďáblice – Chodov 
27. 4. sobota 14,30 SK Ďáblice – Újezd nad Lesy 
19. 5. neděle 14,45 SK Ďáblice – Dukla C 

Starší žáci / 1. třída
23. 3. sobota 13,15 SK Ďáblice – SK Vikt. Žižkov 
07. 4. neděle 12,15 SK Ďáblice – Stodůlky 
20. 4. sobota 13,15 SK Ďáblice – Vyšehrad 
05. 5. neděle 15,15 SK Ďáblice – Motorlet 
18. 5. sobota 12,30 SK Ďáblice – Zličín 
26. 5. neděle 15,15 SK Ďáblice – Střešovice B 

Starší přípravka 
14. 4. neděle 13,30 SK Ďáblice – Troja 
05. 5. neděle 13,45 SK Ďáblice – Union Žižkov 
19. 5. neděle 13,15 SK Ďáblice – Dolní Počernice 
01. 6. sobota 12,45 SK Ďáblice – Satalice 

Mladší přípravka 
06. 4. sobota 15,00 SK Ďáblice – Bohnice 
13. 4. sobota 13,30 SK Ďáblice – Xaverov 
27. 4. sobota 13,00 SK Ďáblice – Třeboradice B 
12. 5. neděle 15,00 SK Ďáblice – Union Žižkov B 
26. 5. neděle 13,45 SK Ďáblice – Březiněves 
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Modlitba 
v Getsemanské
zahradě
Během svátků nekvašených chlebů (Velikonoce)
Ježíš postupně prožil několik událostí, které
vyvrcholily jeho odsouzením a smrtí na kříži.
Třetí den byl vzkříšen.
Ježíš po setmění, těsně před tím, než ho zradil
jeden z jeho blízkých, Jidáš, vystoupal se třemi
učedníky na Olivovou horu a v zahradě zvané
Getsemane se modlil: „Otče, ať mne mine tento
kalich...“ V předtuše nadcházejících událostí na
něj padla úzkost a smutek. Žádal své druhy, aby

bděli s ním, ti však únavou usnuli, dokonce tři-
krát za sebou. Ježíš cítil zklamání, že v takové
pohnuté chvíli jej opustili: „To jste nemohli 
jedinou hodinu bdít se mnou?“

Andrea Mantegna, Utrpení v zahradě (1455),
National Gallery, Londýn

Přestože byl Ježíš odevzdán přijmout Boží vůli,
jako každý člověk měl strach ze smrti, ale ve své
modlitbě přijal svůj úděl. 
V listu Židům (5. kp.) čteme o utrpení – Ačkoliv
to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení,
jímž prošel, tak dosáhl dokonalosti a všem,
kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné
slávy.
Vzkříšení Krista si připomeneme a oslavíme 
na Hod Boží velikonoční 31. března 2013 
v 9 hodin ve sboru Církve čs. husitské,
Ďáblická 75. 

Renata Wesleyová, farářka

Zima v Ďáblicích
S nápadem vyhledávat v kronikách Ďáblic zají-
mavosti, které by se daly otisknout ve Zpravo-
dajích, jsem se nedávno vydala do knihovny.
Hledala jsem především roky končící trojkou.
Mezi fotografiemi ing. Wimmera jsem objevila
stránku nazvanou Sněhová kalamita 
24. 2. 1993. Když mi sousedka sdělila, že si 
na žádnou kalamitu z toho roku nepamatuje,
zadala jsem datum do vyhledávače a zjistila, 
že v ten den napadlo v Praze 6 cm(!) sněhu. 

Ač se už v Praze začalo koncem letošního února
probouzet jaro, čekala jsem na víkend. A ten
„bohužel“ nezklamal. 23.–24. 2. 2013 napadlo
28 cm(!) sněhu.
V sobotu jsem při
průjezdu Ďáblicemi
vypadala jako 
sněhulák už po 
10 minutách,
v neděli byly
všechny haldy sněhu
ozářeny sluncem. 
Při pohledu na 
20 let staré fotogra-
fie jsem nejen já přemýšlela, jak pojmenovat to,
co bylo na fotkách tenkrát a to, co jsem na nich
zachytila nyní. Poradí mi někdo, prosím, jak
letošní stránku kroniky nadepsat? 

Hana Macháňová, foto archiv a autorka

To jsme 
toho protopili
Nechci dělat účet bez hostinského, ale letos
jsme nepochybně protopili majlant. Zima
dlouhá, studená, větrná a sněhová se na spo-
třebě energií podepíše velkým a tučným pís-
mem. Ale můžeme netopit, cvakat zuby zimou,
hřát se pod peřinou? To dost dobře nejde, a tak
se hledají jiné cesty. U nás doma si občas, tak
jednou za dva týdny, pomáháme krbem. Přiklá-
dáme polena z tvrdého dřeva, oheň krásně 
plápolá, hřeje, a z komína jde jemně bílý kouř. 

Ovšem nepochybně
v řadě domácností
používají kamna či krby
ke snížení plateb za
plyn či elektřinu mno-
hem aktivněji a častěji
než u nás doma.
A zřejmě se občas
nerozpakují „prohnat
komínem“ vše, co hoří.

Pamatuji, že kdysi jako kluk, jsem do kamen na
chatě přiložil dvě holínky. Z komína se vyvalil
černý dým, stromy na zahradě pokryly mastné
černé saze a roura od kamen svítila jasně žlu-
tým světlem. Teplota kamen, ale i zdi kolem
komína, byla více než varující. Výhřevnost gumy,
plastů atd. je nezpochybnitelná. Ovšem DO
KRBU A KAMEN NEPATŘÍ! Ale to není žádná
novinka, to většina z nás dobře ví a životního
prostředí kolem sebe si váží.
V redakci jsme chtěli dát na titulní stranu zpra-
vodaje fotografii komína, ze kterého se valí
černý kouř. Jako důkaz, že v Ďáblicích se někteří
obyvatelé nerozpakují zatopit ledasčím. Sedl
jsem tedy v mrazivém dnu do auta a projel pár
ulic s fotoaparátem vedle sebe. Ne celou obec,
ale dost na to, abych se vrátil domů s prázdnou
a důležitým poznáním. Nenašel jsem skutečně
ani jeden komín, který by se stal důkazem, že
do kamen se přikládají i předměty, které patří
do separovaného sběru nebo nanejvýše do
popelnice. 
Jsem dalek si myslet, že výjimky neexistují, ale
rozhodně jich bude mnohem méně, než před
pár lety. Díky za to.

Martin Smrček, foto autor
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Vážená redakční
rado Ďáblického
zpravodaje,
děkuji za váš „úvodník“ na str. 8 únorového
vydání Ďáblického zpravodaje – před mými
články. Mj. v něm píšete, že jsem byl informován
o tom, že můj text bude předložen k vyjádření
vedení radnice. Je to však poměrně umně přeto-
čená skutečnost. Telefonicky mi bylo sděleno
paní Macháňovou, že rada se s mými články
seznámí v rámci pravidelného náhledu připravo-
vaného čísla zpravodaje do tisku. Obsahově si
jsou obě tvrzení podobná, ale významově jsou
jiná. Nemá cenu se přít o to, kdo má pravdu,
protože hovor asi nebude nikde zaznamenán,
a tak se jedná o tvrzení proti tvrzení. To, že rada
dostává k náhledu výtisk, tak proti tomu asi
nemohu nic namítat, ale že náhled se rovná
cenzura, tak s tím už problém mám. A také
mám velký problém s druhým odstavcem
vašeho úvodníku, kde je psáno, cituji: 
„Upozorňujeme zájemce o otištění článku, že
pokud článek obsahuje nepodložené informace
dotýkajících se konkrétních osob či záležitostí
a pisatel nedoloží konkrétní důkazní materiál či
hodnověrný zdroj informací, nemusí být článek
otištěn.“ Konec citátu. Domnívám se, že
v tomto upozornění jste podle mého soudu
minimálně v kolizi s §16, odst. 1 a 2 zák.
46/2000 Sb., kde se vysloveně hovoří o tom, že
fyzická osoba nebo právnická osoba, která se
podílela na získávání nebo zpracování informací
pro uveřejnění nebo uveřejněných v periodic-
kém tisku, má právo odepřít soudu, jinému stát-

nímu orgánu nebo orgánu
veřejné správy poskytnutí
informace o původu či
obsahu těchto informací atd.
Závěrem bych rád dodal, že
Ďáblický zpravodaj je vydá-
ván za veřejné prostředky
městské části a navrhnu

zastupitelstvu, aby se problematikou zabývalo
a popř. vytvořilo nová, spravedlivější pravidla
vydávání místního periodika. 

Reakce na články pana Dvořáka, 
paní Fišmistrové a pana Růžičky
Dá se konstatovat, že jsem sklidil, co jsem
zasel. A tak jsem se rozhodl už jen pro malou
reakci na články, které byly vytvořeny zbývají-
cími členy rady MČ a umístěny hned za mými
články. 
Na adresu pana Dvořáka jsem v principu psal
o dvou věcech. Nesouhlasil jsem, aby člen rady
měl „vedlejšák“ z veřejných peněz (to je pro
mne obdoba byvší smlouvy s firmou Kortam),
a dále že si v současné době sám sobě prak-
ticky schvaluje své pracovní výkazy, na základě
nichž jsou mu vypláceny finanční prostředky.
Jako reakci jsme si všichni mohli přečíst obsáhlý
článek plný invektiv, a jediné odůvodnění, že
přece ON vyhrál volby a nemá zapotřebí podvá-
dět ve svých výkazech. Pravidelně chodí pěšky
po Ďáblicích, na rozdíl od kohosi, kdo se vozí
v bavoráku s kmotrovskou značkou atd. Takže
z jeho odpovědi jsem si vzal jen informaci, 
že vítěz může vše, tedy asi i nedodržovat 
předepsaná pravidla, popř. zákony. 
Paní Fišmistrová mě svým článkem kárala, že
jsem se pravidelně nezúčastňoval prezentace

projektu výstavby náměstí (byla pouze jedna!)
a současně, že jsem nebyl ani na zasedání ZMČ,
kde tato problematika byla projednávána. Již
nevzpomněla, že jsem se z jednání ZMČ řádně
písemně omluvil a současně jsem předem všem
zastupitelům poslal písemnou formou své 
připomínky k nové radnici, a to jako k celku.
Také nebylo uvedeno, že jsem si na sekretariátu
starosty vyzvedl CD, kde byly všechny studie ná -
vrhů na novou radnici, kterého jsem si udělal
prezentovaný úsudek na chystanou novou rad-
nici. Domnívám se, že k tak dlouho chystané
investici za vlastní prostředky obce, měla být
lepší prezentace a jiný druh rozhodování. 
S panem Růžičkou mohu souhlasit jen v jednom
bodě, a to, že mohu také já rozporovat každé
jeho tvrzení, vyjma zák. č.81/1966 Sb. (za tento
chybně uvedený zákon se všem čtenářům
omlouvám, zkrátka se stala chyba v rámci pří-
pravy mých článků). Obecně se budeme přebíjet
v tvrzení proti tvrzení. Já si za svým názorem
stojím, včetně toho, že nejsou zcela řádně
dodržovány zákony při řízení obce, chybí infor-
movanost zastupitelů, samotné řízení obce se
dá nazvat velkou improvizací a chaosem. Tomu
odpovídá i nespokojenost pracovníků na úřadě,
otevřený dopis tajemníka zastupitelům upozor-
ňující na chyby ve vedení obce, velká nespoko-
jenost v ďáblické škole, polorozpadlá rada MČ
a snižující se ochota některých lidí spolupraco-
vat se současným vedením obce. Čas ukáže,
kdo měl pravdu, jestli se v obci nic neděje
a převládá vámi prezentovaná pohoda a spoko-
jenost, nebo jsou zde akutní problémy, o kte-
rých se nehodí nebo nesmí mluvit veřejně. 

PhDr. Vladimír Novotný, zastupitel
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To jsou zpravodaje!
Fuj!
Opakovaně v Ďáblickém zpravodaji čteme stíž-
nosti zastupitele pana Novotného nespokoje-
ného s prací starosty pana Růžičky a radního
pana Dvořáka, a tím i další související články.
Vnitřní potřeba řady čtenářů, aby Ďáblický zpra-
vodaj byl hobby počtením ke kafíčku, je otře-
sena! Avšak chyba, chyba... Zpravodaj je jedním
z nástrojů, pomocí kterého se bez krveprolití
(vzpomeňme, že v dějinách lidské společnosti se
moc nad územím získávala i cestou krvavých
soubojů) řeší spory ve spravování našich obcí.
My občané i zastupitelé, všichni budeme muset
unést, že na stránkách zpravodaje bude dochá-
zet ke střetům různých názorů. Zákaz otištění
článku je cenzurou. Komu z pisatelů pak věřit?
To je na každém z nás občanů, nás voličů. Náš
názor projevený pak v komunálních volbách
bude obrazem toho, zda budeme práci zastupi-
telů znát především z veřejných jednání zastupi-
telstva, zda budeme celé volební období
registrovat, jaké konkrétní činy jednotliví zastu-
pitelé pro blaho obce udělali (k tomu slouží též
informování ve zpravodaji) a podle toho jim

v dalších volbách dáme svůj hlas, nebo je
odmítneme. Anebo náš úsudek ovlivní soused,
který se přece nebude chodit dívat na blbou
politiku, on ale zaručeně ví tu hroznou pravdu
o tom radním...
V posledních 6 letech jsem byla určitě na polo-
vině veřejných zasedání zastupitelstva a mám
vlastní názor na vedení Ďáblic. Porovnávám
práci současného starosty s výsledky práce sta-
rostů uplynulých období. Na veřejných zasedá-
ních zastupitelstva vnímám aktivitu či lenost
jednotlivých zastupitelů. Vnímám, jak zastupi-
telé diskutují, hledají kompromisní řešení, nebo
se opakovaně přou. Vidím také, že na veřejná
zasedání zastupitelstva mnoho občanů chodí.
Bylo tomu tak v minulosti, je to tak i v součas-
nosti. A i přesto, že nové zastupitelstvo před
svým veřejným jednáním dává jako první mikro-
fon občanům. Zde se veřejně můžeme vyjádřit
a na cokoli se dotázat. Třeba si můžete postěžo-
vat na ubohou úroveň zpravodaje (pan Novotný
ventiluje názory ďábličáků v minulém zpravo-
daji). Po projednávání každého bodu programu
jsou občané vyzváni k vyjádření jako první, pak
teprve diskutují zastupitelé. V uplynulých voleb-
ních obdobích to rada občanům neumožňovala.
Se současným vedením Ďáblic nespokojený pan
Novotný byl velmi nespokojený dlouhá léta

i s radou pod vedením paní starostky Ševčíkové.
Je mi pana Novotného trochu líto, že je nespo-
kojen. Zatím neměl štěstí na starostu podle
svého gusta. Asi všichni občané Ďáblic čekáme,
až jak z nebe mana objeví se nám Starosta.
Možná, že takto pan Novotný dává najevo, že
chce být starostou (čtenáři, prosím, nešiřte tuto
informaci, to je drb z mé hlavy). Pane Novotný,
víte, že by mi u Vás jako starosty vadila Vaše
velká hrubost ve vyjadřování. Z osobního jed-
nání s Vámi vím, že při posuzování radních
minulého volebního období v téměř každé Vaší
větě bylo sprosté slovo (toto není drb).
Redakční rady minulosti i současnosti žádaly
pana Novotného, aby své texty do zpravodaje
jazykově kultivoval.
Ke zveřejňování méně příjemných událostí
z chodu radnice na stránkách zpravodaje bych
chtěla sdělit, že všichni radní současní
a budoucí se s tímto musí popasovat. Pravda
vždy vyjde najevo. V tom spočívá pozitivní úloha
opozičních zastupitelů. To je kontrolní mecha-
nismus v demokracii. Zase je jen na nás 
občanech, jak demokracii budeme kultivovat. 
Kritika založená na doložitelných faktech 
nebo nenávistné výkřiky, i lživé.

Milada Stroblová, občanka Ďáblic
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Opravdu je v mém
minulém článku 
tak málo informací?
Tak jsme se dozvěděli, jaké že informace si to
vzal pan Novotný z mého článku. Článek jsem
nepsal pro něj, ale pro své voliče a spoluob-
čany, kteří si, doufám, vezmou z článku infor-
mací výrazně více a zásadní sdělení jistě
pochopí. Není jich tam málo. Pokud budu kon-
krétní, vyjádřím se tedy ke dvěma, podle pana
Novotného zásadním, věcem. Pokud neuvol-
něný člen rady odpracuje celkem přes čtyřicet

hodin měsíčně ve prospěch
obce, a jistá část těchto
hodin je věnována náplni,
která není zastupitelskou 
činností, ale zčásti i zcela
odbornou prací (provádění
technických dozorů, návrhů
stavařských řešení, obstará-
vání stavebního povolení,

obstarávání vyjádření a podkladů, jednání se
zhotoviteli, účast na kontrolních dnech na stav-
bách, přebírání a kontrola dokončených staveb-
ních prací, zastupování obce po stránce
odborné v reklamačních řízeních), na kterou 
má podle zákona uzavřenou dohodu o pracovní
činnosti, náleží mu za to odpovídající odměna.
Jsem přesvědčen, vědom si svého slibu zastupi-
tele, že má činnost bude vykonávána v zájmu

obce, že práce mnou profesionálně odvedená
a odváděná byla a je ve výsledku pro obec
finančně výhodná a dochází k úsporám za
služby, které by jinak musely být objednány
externě (neboť uvolnění členové rady na ně
nemají časovou, ani odbornou kapacitu a dob-
rodinci, kteří by to odpracovali zdarma, se
nenašli). Mohu konkrétně doložit. Srovnání s fir-
mou Kortam je pouze manipulativním srovná-
ním dvou činností, kde každá měla na obecní
rozpočet přesně opačný dopad. A pan Novotný
to dobře ví. Na zákonnost jednání rady dohlíží
pan tajemník. Dle názoru jeho a názoru dotáza-
ných právníků pracujících pro městskou část
jsou podstatné tyto skutečnosti:
l Dohoda o pracovní činnosti byla uzavřena
v souladu se zákony a není s žádným v rozporu.
l Ve střetu zájmů nedochází k upřednostňování
mých zájmů před zájmy obce, tvrdím, že je
tomu naopak. Střet zájmů je v tomto případě
zcela zřejmý, nejsem však nijak zvýhodňován,
zájmy obce nejsou nijak kráceny a odměna je
vyplácena na základě rozhodnutí čtyřčlenné
rady z peněz odsouhlasených zastupitelstvem
(předpokládaná výše odměn nebyla zdaleka
plně vyčerpána). S předkládaným výkazem prací
pochopitelně souhlasím, neboť jsem jej osobně
zpracoval a všechny odpracované úkony jsem
schopen komukoliv (i panu Novotnému, pokud
projeví zájem) doložit a vysvětlit.
Tedy daná pravidla dodržuji a zákony rovněž. 
Je však třeba věci posuzovat dle faktů. 

Tomáš Dvořák, radní

Redakce dle Zásad vydávání ĎZ ukončuje
odpovědí pana Dvořáka diskuzi dvou
zastupitelů na stejné téma na stránkách
Ďáblického zpravodaje, aby v dalším čísle
mohla dát prostor ostatním čtenářům
pro jejich náměty i diskuzi. Případná další
výměna názorů pana Dvořáka a pana
Novotného bude zveřejněna na 
webových stránkách v rubrice 
Co se do Zpravodaje nevešlo.

ilustrační foto Martin Smrček

Tûlov˘chovná jednota ëáblice –
fotbalov˘ oddíl pofiádá pro holky a kluky 
jiÏ III. roãník míãového kempu
se zamûfiením na fotbal, tenis, míãové hry a plavání.
Kemp je urãen dûtem od 4 do 12 let. 

Program bude probíhat ve sportovním areálu
fotbalového oddílu – Kokofiínská 400/32, 
Praha 8–ëáblice, plavání v Rehaklubu 
s bazénem 4 x 6 metrÛ.

Termín konání:  1. turnus: 15.–19. ãervence 2013
2. turnus: 22.–26. ãervence 2013

Kemp trvá od pondûlí do pátku vÏdy od 8 do 16 hodin.

Svaãina, obûd, odpolední svaãina a pitn˘ reÏim jsou zaji‰tûny.
Cena kempu 2 900 Kã za dítû na t˘den.

O dûti se bude starat odborn˘ t˘m trenérÛ a aktivních hráãÛ.
Vedoucí kempu: Michal Mo‰niãka a Jan Nûmec.

Kontakt: vesele.mice@rehaklub.cz, mobilní tel.: 603 267 237
Dal‰í informace, pfiihlá‰ku na kemp si mÛÏete stáhnout na www.veselemice.skdablice.eu 

Oficiální míãe kempu 
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Kalendář akcí
20. března od 18 hodin – Veřejné zasedání zastupitelstva  
v sále Základní školy

22. března od 15 do 18 hodin – Velikonoce jsou za dveřmi – 
posezení při čaji a kávě pro všechny generace s možností velikonočního
tvoření – Obecní dům, suterén

31. března v 9 hodin – Hod Boží velikonoční ve sboru 
Církve čs. husitské, Ďáblická 75

6. dubna od 10 do 12 hodin – Jaro je tu! – jarní bojovka pro malé
i velké – hřiště nahoře na Květnové

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

Středisko křesťanské 
pomoci v Praze
Pečovatelská 
služba 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 březen a duben
Otevírací doba
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.
Duben: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 20.30–22.30, čtvrtek
13.30–15.30, 20.30–22.30, neděle 14–16 hodin. Pondělí 1. 4. zavřeno.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné 
a cestopisné v pondělí od 18.30 hodin: 
11. 3. Ing. Václav Přibáň: Jarní obloha – souhvězdí, 
zajímavé úkazy a objekty.
25. 3. Mgr. Jiřina Pokorná: Skotsko – příroda, města, hrady.
15. 4. Ing. Eva Michlíková: Maroko – krásný svět plný protikladů.
22. 4. Ing. Václav Přibáň: Zatmění Slunce, Měsíce a příbuzné úkazy.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18.30 hodin:
4. 3. a 18. 3. – APOLLO 12, APOLLO 14.
8. a 29. 4. – Den Země – pásmo přírodopisných filmů.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
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 za jasného počasí!
Přístupné bez objednání.
Duben: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20.30–22.30,
neděle 14–16 hodin. V pondělí 8. 4. 20–21 hodin za jasného počasí!
Přístupné bez objednání. 
Čtvrtek 25. 4. částečné zatmění Měsíce 22.54–23.21 hodin!
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami
Noční obloha: Měsíc – od 14. do 28. 3, nejlépe okolo 19. 3.; 
od 12. do 26. 4., nejlépe okolo 18. 4.
Jupiter – po celý březen, v první polovině dubna.
Saturn – na konci dubna.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý březen i duben.
Hvězdokupy, galaxie, mlhoviny – za bezměsíčných večerů.
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohléd-
nout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit
astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky).

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Březen: vždy ve středu a ve čtvrtek od 18.30 do 19.30 hodin 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.

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. 3. od 10.15 hodin – Měsíc u krejčího.
Neděle 28. 4. od 10.15 hodin – Africká pohádka (Ogua a piráti).
Za jasného počasí 11–12 hodin 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.

Mše v ďáblické kapli 
nejsvětější Trojice a sv. Václava
se budou konat 3. 3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4., 12. 5., 19. 5.,
26. 5., 9. 6., 23. 6. 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
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      Městská část Praha–Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8–Ďáblice

Žádost o poskytnutí kompenzačního příspěvku 
MČ Praha–Ďáblice za provoz skládky

Údaje o dítěti

příjmení: ............................................................................................. jméno: ..................................................................

adresa trvalého pobytu: ......................................................................................................................................................

rodné číslo: ....................................................................................................

Údaje o žadateli – zákonném zástupci

příjmení: ............................................................................................ jméno: ..................................................................

adresa trvalého pobytu: ......................................................................................................................................................

číslo osobního dokladu (OP): ............................................................. telefon: ................................................................

Bankovní spojení

číslo účtu: .......................................................................................... kód banky: ...........................................................

V Praze dne: ...................................................................................... podpis žadatele: ...................................................

Poučení
Dle usnesení č. 079/12/ZMČ z 12. 12. 2012 může být příspěvek ve výši 2.500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice od 0 do 15 let 
věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti. Podání žádosti je možné pouze od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla 
v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. Na děti narozené po 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15. 1. roku následujícího.
Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele.
MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady. (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).

✃




