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Rada rozhodla zařadit žádost paní Maršíkové do seznamu uchazečů a infor-
movat o této skutečnosti Sociální komisi.
l Žádost o úpravu pronájmu nebytových prostor Obecního domu
paní MUDr. Kateřiny Auzké. Rada schválila dodatky smlouvy o nájmu
nebytových prostor.
l Žádost o úpravu podmínek pronájmu. Rada schválila změnu v pro-
nájmu prostor Obecního domu Tanečnímu studiu Andrea, ze čtvrteční hodiny 
(18.30-19.30 hod.) na středu 17.15–18.15 hod. 
l Program zasedání zastupitelstva. Rada schválila program březnového
zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice.
l Návrh cenové nabídky. Rada schválila návrh na technický inženýring pro
pozemní stavbu Obecní dům a radnice v Ďáblicích paní Karly Polydorové, paní
zástupkyně práce objedná.
l Spor o vlastnictví pozemku. Rada souhlasila s žádostí pana Josefa Páši
oslovit zastupitele na březnovém zasedání ZMČ ve věci sporu o vlastnictví
pozemku p. č. 273/2 k. ú. Ďáblice.
l Sportovní areál TJ Ďáblice – odkup části pozemku pro vybudo-
vání zázemí tréninkového hřiště. Rada odsouhlasila odkup části po zem -
ku, pověřila starostu předložením dokumentů ke schválení na nejbližším ZMČ.
l Schválení směrnice k předškolnímu vzdělávání do MŠ. Rada schvá-
lila směrnici o kritériích k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do naší 
MŠ pro školní rok 2013/2014.
l Návrh cenové nabídky na podrobný Inženýrskogeologický
a Hydrogeologický průzkum pozemků pro stavbu „Obecní dům
a radnice“. Na základě 3 předložených nabídek zajištěných panem Dvořá-
kem byla vybrána nabídka K+K průzkum s.r.o. Rada návrh dle přiložené
cenové nabídky schválila a pověřila paní zástupkyni objednáním prací.
l Nový platový výměr pana tajemníka. Pan starosta informoval RMČ
o novém platovém výměru pana tajemníka.

61. jednání Rady MČ dne 18. března 2013
l Rámcová dohoda o podmínkách poskytování mobilních služeb.
Rada po projednání schválila uzavření nové účastnické smlouvy a rámcové
dohody mezi ÚMČ a Telefónica Czech Republic, a.s. o poskytování mobilních
služeb na dobu dvou let a pověřila starostu podpisem smlouvy.
l Žádost o povolení k prodeji paní Jiřiny Růžičkové. Rada schválila
„Návrh pravidel pro provozování stánků při Pálení čarodějnic“ 30. 4. 2013,
který vypracovala komise školská a kulturní a bere na vědomí výši poplatku 
za zábor veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky. Rada souhlasí
s povolením prodeje nabízeného sortimentu na uvedené akci za podmínky, 
že žadatelka dodrží pravidla pro provozování stánků při Pálení čarodějnic.
Finanční vyrovnání uvedené akce uhradí na finanční odbor ÚMČ 
Praha-Ďáblice.
l Žádost o schválení kompenzačního příspěvku pana Libora Peč-
kana. Na základě žádosti pana L. Pečkana o schválení kompenzačního pří-
spěvku za provoz skládky, který požádal o vyplacení příspěvku po termínu,
rada souhlasí s vyplacením a pověřuje FO zajištěním vyplacení příspěvku.
l Žádost o ukončení pronájmu paní Věry Dvořákové. Na základě
žádosti paní Dvořákové rada schválila ukončení nájmu nebytových prostor
v Obecním domě ke dni 8. 3. 2013 a pověřuje starostu podpisem dohody
o ukončení nájmu.
l Žádost o prošetření a nápravu nedostatků v obecních bytech
v areálu MŠ. Dle nájemců bytů nedostatky spočívají v nemožnosti využívat
pevné telefonní linky a anténní rozvody televizního signálu. Rada pověřuje
paní Lomozovou zjištěním zákonných povinností úřadu a na základě zjištění
odpovědět žadatelům. 
l Schválení finální verze Kroniky MČ Praha-Ďáblice za rok 2011.
Rada vzala na vědomí Kroniku 2011 zpracovanou panem Zdeňkem Sobotkou
a schválila Kroniku 2011 zpracovanou paní Hanou Macháňovou podle připo-
mínek Letopisecké komise.
l Vyjádření k užívání pozemku pana Stanislava Dušánka. Rada roz-
hodla jednat s panem Dušánkem o návrhu pronájmu pozemku p.č. 607/1 
k.ú. Ďáblice, který přímo sousedí s jeho pozemkem a který užívá pro odstavná
stání svých automobilů s podmínkou doplacení nájemného za uplynulé roky,
kdy byl pozemek využíván.
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Zprávy z rady městské části
58. jednání Rady MČ dne 11. února 2013
l Návrh rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2013. Rada upřesnila
návrhy investičních akcí pro rok 2013.
l Žádost pana Kmínka o pronájem pozemků. Rada na základě vyhláše-
ného záměru souhlasí s uzavřením doplněné a opravené smlouvy s Ing. Jiřím
Kmínkem na pronájem pozemků p. č. 1622/10, 1729/492, 1729/500 
v k. ú. Ďáblice pro zemědělské využití s dobou účinnosti od 1. 10. 2012.
l Nová smlouva o nájmu pozemků. Na pozemky uvedené ve smlouvě
o nájmu pozemku byl opakovaně zveřejněn záměr. Rada schvaluje smlouvu
o nájmu pozemku se společností SHAGGA s.r.o.
l Dar Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Rada schva-
luje poskytnutí finančního daru Křižovníkům ve výši 3000 Kč na provoz 
kaple Nejsvětější trojice a sv. Václava Praha-Ďáblice.

59. jednání Rady MČ dne 25. února 2013
l Výpovědi pojistných smluv. Rada schválila výpovědi smluv pojištění
majetku MČ Praha-Ďáblice.
l Žádost o pronájem nebytových prostor společnosti EDUA Group,
s.r.o. Vzhledem k velikosti požadovaných nebytových prostor žádosti 
nelze vyhovět.
l Změna dodavatele tisku Ďáblického zpravodaje. Rada bere na
vědomí informaci paní zástupkyně o změně dodavatele tisku ĎZ z důvodu 
snížení nákladů a souhlasí s uzavřením objednávky u tiskárny SWL.
l Žádost o prodloužení nájemní smlouvy paní Ludmily Rosůlkové.
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy bytu v ul. Ďáblická 161/8.
l Návrhy investic údržba obce a výsadba zeleně. Rada za přítom-
nosti zástupkyně RŽP sl. Vojtové a předsedkyně komise ŽP paní Dohnalové
upřesnila konkrétní návrhy výsadby zeleně a údržby obce pro rok 2013 s tím,
že do rozpočtu bude nárokována částka pro schválené účely v celkové 
výši 400 000 Kč.
l Zpráva hlavní inventarizační komise. Rada souhlasí se zprávou hlavní
inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha-Ďáblice 
k 31. 12. 2012, s vyřazením movitých předmětů v souladu s písemnými proto-
koly ústřední likvidační komise ÚMČ, a to dle rekapitulace uložené ve složce
inventura 2012. 
l Připomínky ke zpracování 2. úplné aktualizace Územně analytic-
kých podkladů hl. města Prahy. Pan starosta informoval RMČ o připomín-
kách ke zpracování 2. úplné aktualizace ÚAP HLMP. Finální verze bude
k odsouhlasení připravena na příští zasedání Rady.
l Smlouva o pronájmu prostor Centru Sovička v. o. Rada schválila
uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor Obecního domu Centru
Sovička za cenu 24 676 Kč/rok.
l Smlouva o pronájmu prostor skupině Otevřený ateliér. 
Rada schválila uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor Obecního
domu skupině Otevřený ateliér za cenu 1 000 Kč/měsíc.
l Smlouva o úpravě pronájmu prostor středisku Diakonie ČCE. 
Rada schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor 
Obecního domu středisku Diakonie ČCE za cenu 25 324 Kč/rok.
l Nový platový výměr vedoucí FIO paní Miroslavy Koubové. Rada
schválila nový platový výměr pro vedoucí FIO ÚMČ Praha-Ďáblice.
l Plánovací smlouva s firmou Spiritex a. s. Rada vzala na vědomí abso-
lutní neplatnost plánovací smlouvy č. 89/2012. Zároveň schvaluje návrh nové
plánovací smlouvy totožného obsahu mezi MČ a firmou Spiritex, a.s. o pod-
mínkách vybudování, provozu a údržbě veřejné dopravní a technické infra-
struktury v nově navrhované obytné zóně „NAD STATKEM“ v Ďáblicích 
(viz str. 14). Starosta ji předloží ke schválení 11. ZMČ.

60. jednání Rady MČ dne 4. března 2013
l Žádost pana Josefa Aleše o pronájem pozemku. Rada projednala
a schválila krátkodobý pronájem pozemků p. č. 1230, 1231, 1219/3 pro umís-
tění cirkusu Astra ve dnech 19.–21. 3. 2013.
l Žádost o pronájem obecního bytu paní Lence Maršíkové. 
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l Návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor „Hasičské stanice“
Sdružení dobrovolných hasičů Ďáblice. Rada schválila dohodu o ukon-
čení nájmu nebytových prostor nemovitosti č. p. 765/6 na pozemku p. č. 32/4
v ulici U Parkánu a přilehlých pozemků p. č. 31/1 a 3 a 14/2 mezi ÚMČ a SDH
Ďáblice. Nájem skončí k 31. 12. 2012. Nová smlouva o nájmu je od 1. 1.
2013 na dobu určitou do 31. 12. 2023. Výše měsíčního nájemného byla sta-
novena dohodou ve výši 1 000 Kč. Rada pověřila starostu podpisem dohody
a nové nájemní smlouvy.
l Vyjádření k územnímu řízení pro stavbu „Nákupní středisko
Praha-Březiněves“. Rada přijala informaci o stanovisku komise výstavby
a investic k této stavbě, které bude podkladem pro jednání mezi MČ Praha-
Ďáblice a investorem. 
l Žádost o udělení výjimky o počtu dětí ve třídě MŠ. Paní Mgr. Horáč-
ková informovala radu o zápisu k povinné školní docházce do ZŠ a MŠ pro
školní rok 2013/2014 a zároveň podala žádost o udělení výjimky o počtu dětí
ve třídách MŠ. Rada schválila navýšení počtu dětí ve všech třídách MŠ na
počet 28 dětí pro školní rok 2013/2014.
l Žádost o vydání výkopového povolení. Rada na základě žádosti
o vyjádření ÚMČ pro vydání výkopového povolení pro stavbu „Propojení TS
1621 a TS 4790 k. ú. Ďáblice“ firmy ELPO kabelové sítě VN a NN, s.r.o. pově-
řila paní zástupkyni kontrolou vlastnictví pozemku, po kterých je stavba
vedena a konzultací s Odborem správy majetku  MHMP.
l Úklid prostoru u Obecního domu. Pan starosta pověřil pana tajemníka
zajištěním úklidu prostoru u Obecního domu.

lMimořádná rezerva primátora hl. m. Prahy. Pan starosta informoval
o uvolnění mimořádné rezervy primátora HMP jako účelové dotace městským
částem. Rada na základě této informace schválila, aby mimořádná účelová
dotace MČ Praha-Ďáblice ve výši 1 000 000 Kč byla použita na rozšíření
kapacity ZŠ a MŠ U Parkánu 17, Praha-Ďáblice a pověřila starostu požádat
primátora hl. m. Prahy o poskytnutí rezervy.
l Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu hl. m.
Praha – Metropolitního plánu (viz str. 13). Pan starosta informoval radu,
že probíhá připomínkové řízení k návrhu zadání Územního plánu HMP
termín do 13. 4. 2013. Rada souhlasí s návrhem objednat zpracování doku-
mentace připomínek u společnosti Architekti Headhand s.r.o.
l Prodloužení smlouvy o poskytování právní pomoci s AK Balcar.
Rada odsouhlasila uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci s AK Balcar
na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
l Vypořádání rozdílu ve výši platu za období před 1. 2. 2013. 
Dle nálezu kontrolní skupiny byl zaměstnanci os. č. 2003 nesprávně stanoven
platový stupeň. Pan starosta navrhl vyplacení rozdílu vzniklého za posledních
36 měsíců před podepsáním správného platového výměru. Rada s návrhem
souhlasila.

Zprávy z rady městské části ve složení ing. T. Dvořák, 
Z. Fišmistrová, ing. M. Růžička zpracovala 

pro Ďáblický zpravodaj Zdeňka Fišmistrová

Starosta ing. Miloš Růžička 
byl nečekaně odvolán
20. března se naši zastupitelé sešli na veřejném zasedání v sále ZŠ
U Parkánu. Nejdůležitějším bodem mělo být schválení rozpočtu na rok 2013.
Původně navržený program nabyl o tři nové body.
Zastupitelé projednávali a následně obvykle velkou většinou schvalovali 
jednotlivé body programu, tak jak je připravila dosavadní rada (starosta
M. Růžička, zástupkyně starosty Z. Fišmistrová  a radní T. Dvořák). Schválen
byl tak mimo jiné předložený rozpočet MČ Ďáblice na letošní rok (předklada-
tel M. Křížek), inventarizace obecního majetku, dar TJ Ďáblice i pokračování
s přípravou záměru výstavby tzv. projektu „Ďáblické náměstí“. Z výsledků
konkrétních hlasování bylo zřejmé, že práce dosavadního vedení Ďáblic byla
zastupiteli akceptována.
Překvapivý byl konečný výsledek zasedání zastupitelstva. V rámci přidaných
bodů programu totiž došlo k hlasování o odvolání vedení MČ Ďáblice. Po
diskusi v plénu i na chodbách se zastupitelé dohodli vyslovit důvěru každému
ze stávajících tří členů rady zvlášť. Devět zastupitelů z patnácti se rozhodlo
odvolat dva členy rady, resp. starostu M. Růžičku a radního T. Dvořáka. Nad-
poloviční počet hlasů (8), tedy důvěru zastupitelstva získala jen radní Zdeňka
Fišmistrová, která se tím do příštího zasedání stala nejvyšší představitelkou
obce.
Odvolat radní, respektive starostu, je právem zastupitelů, minimálně zarážející
ale bylo, že většina zastupitelů schválila návrh pana Janka ukončit debatu
o důvodech odvolání a neumožnit tak fakticky, aby se odvolaný radní
a starosta k nastalé situaci vyjádřili.

Hlasování zastupitelů dne 20. 3. 2013 pro proti zdržel se
Dohoda o ukončení nájmu – Mikešovi 13 0 2
Rozpočet 2013 15 0 0
Dar TJ Ďáblice 14 0 1
Rozpočet VHČ 2013 15 0 0
Odvolání rady MČ Ďáblice 9 6 0
Inventarizace majetku 15 0 0
Smlouva s A.LT Architekti 8 7 0

Pokračování bylo svoláno na 3. dubna. Nejen díky iniciativě paní Šťastné ten-
tokrát sál školy praskal ve švech. Občanů zajímajících se o odvolání starosty
ing. Růžičky bylo tolik, že postávali či posedávali i na chodbě. Nejprve bylo
navrženo, aby se jednotliví zastupitelé vyjádřili k důvodům odvolání. Toto
neprošlo v poměru 5:10. Poté si zastupitelé překvapivě schválili téměř totéž
(nebylo totiž zcela jasné, o čem vlastně hlasují, a tak při přesouvání bodů
podpořili návrh občanů) – vyjádření se, jak a proč hlasovali při odvolávání
radních dne 20. 3. Po apelu několika občanů bylo v podstatě řečeno, 

že důvodem odvolání rady byly chyby či nedostatečné podklady pro zasedání
zastupitelstva, nefunkční rada a její manažerská selhání, nefunkční kontrolní
výbor, střet zájmů, zneužívání moci, neinformovanost o dění v základní škole
i výběrovém řízení o stavbě radnice, veřejně probírané problémy týkající se
tajemníka ÚMČ.
Několik občanů vystoupilo se svými dotazy, připomínkami i chválou bývalého
starosty. Nicméně po návrhu jeho znovuzvolení neprošlo, jiný kandidát
navržen nebyl, tak se zastupitelé rozhodli volbu starosty odložit a zvolit 
novou radu městské části. 

Hlasování proběhlo takto pro proti zdržel se
Ing. Dvořák 5 0 10
Ing. Růžička 8 0 7
Ing. Niebauer 10 0 5
Mgr. Bouzková 11 0 4
PhDr. Novotný 10 0 5
Bc. Janek 7 2 6

V případě, že by starostou byl zvolen někdo mimo radu, mohl by některý radní
odstoupit nebo být odvolán.

Členy nově zvolené rady MČ Praha-Ďáblice tedy jsou:

Mgr. Markéta Bouzková (SNK – Ďáblice pro nás všechny),
Zdeňka Fišmistrová (SNK – Ďáblice občanům),
Ing. Pavel Niebauer (SNK – Vaše volba – Ďáblice!),
PhDr. Vladimír Novotný (ODS),
Ing. Miloš Růžička (Starostové a nezávislí).
Než bylo zasedání opět přerušeno ve 23 hodin, byly zastupitelé seznámeni
s návrhem vymezení centra Ďáblic a následně schválili odkup části pozemku
pro dokončení stavby fotbalového hřiště s umělým povrchem.
11. veřejné zasedání zastupitelstva bude pokračovat 10. dubna 2013.
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Letošní Obecní ples 
byl oslavou tance
V sobotu 2. února tohoto roku se konal v sále
Základní školy U Parkánu každoroční Obecní
ples, organizovaný úřadem MČ ve spolupráci
s kulturní a školskou komisí pod vedením
Simony Dvořákové, která se spolu s pány staros-
tou MČ Milošem Růžičkou a Michalem Mošnič-
kou starala také o příjemné moderování večera.
Během dech beroucího úvodního předtančení
ukázaly své taneční kreace dva páry z taneční
školy Astra: Linda Kadlečková s partnerem Mar-
tinem Bílkem, následováni okouzlujícími
zástupci mladší taneční generace, párem ve slo-
žení Jana Bezruková s partnerem Josefem Fraň-

kem (viz fotografie na titulní straně). Nejeden
návštěvník s obdivem sledoval lehkost a ele-
ganci obou tanečních párů. V decentní záři
vkusného komorního osvětlení, které dodala
ďáblická agentura Start Production a krásné
květinové výzdoby z dílny Petry Pekárkové pro-
bíhal i zbytek večera. Během něj se taneční par-

ket sálu plnil těmi, kteří
se za kvalitního dopro-
vodu miniorchestru Star
Club kapelníka Zdeňka
Vašátka snažili více či
méně úspěšně dosáh-
nout podobného taneč-
ního umění jako
v úvodu zmíněné páry.
Efekt následného kou-
zelnického vystoupení
Radima Šocha pomohli
úspěšně pozvednout
z publika vybraná kou-
zelnická asistentka ve
spolupráci se zmíně -

nými moderátory večera. Následná bohatá tom-
bola, která se mohla již tradičně uskutečnit
pouze díky štědré podpoře Zlatnictví Němeč-
kovi, odměnila značnou část přítomných soutě-
žících hodnotnými dary. O kvalitní pohoštění
formou chutných vín, silného krušovického piva
a kvalitních studených i teplých pokrmů se již
tradičně starala zavedená ďáblická restaurace
Červený Mlýn. Citlivě vybraný program večera,
který by si pro příště určitě neměl nechat ujít
žádný ďáblický občan, úspěšně zakončil volný
taneční program formou diskotéky, kterou zajis-
tila umělecká agentura pana Norberta Rybáře
mladšího. Poslední spokojení návštěvníci z plesu
odcházeli po třetí hodině ranní. Zbývá jen dou-
fat, že na příští ples dorazí ještě větší počet
zájemců o kvalitně strávený večer ve společ-
nosti svých dobře naladěných ďáblických used-
líků. Ono toho ten večer, vážení, na plese
nepřítomní ďábličtí spoluobčané, v televizi tolik
ke koukání nebylo. Těšíme se proto příště!

Martin Lonek, foto autor

Volání Velikonoc
V letošním školním roce se nám podařilo spojit
nápady školy, Pionýrů a sociální komise MČ
Praha-Ďáblice a společnými silami připravit pro
děti a jejich rodiče velikonoční dílnu. V základní
škole se v pátek 22. března proměnila jídelna
ve velikonoční jarmark, kde se nabízela spousta
výtvarných tipů a nápadů. Děti z výtvarného
kroužku vyzdobily stěny jídelny i vstupní haly
nádhernými obrázky s velikonočními motivy.
Vychovatelky ze školní družiny napekly pro děti
perníčky, které si každý ozdobil dle své fantazie,
připravovaly se vtipné slepičí zápichy do květi-
náčů, kuřátka z chemlonových bambulek. Pan
Poláček učil děti plést pomlázky, paní Tůmová
připravila výrobu papírových květin a zdobení
vajíček voskovou technikou. Ani Pionýři nezahá-
leli. Seznámili děti s velmi zajímavou technikou
embosing a vyráběli spoustu pěkných přáníček
a dalších papírových dekorací. Každý návštěvník
si přišel na své a odnášel si ze školy nápadité
vlastnoruční výrobky a dobrý pocit ze společně
strávených chvil u kávy, čaje, velikonočního
mazance či beránka.
Jsme rádi, že škola získává v Ďáblicích důležité
místo i ve volnočasových aktivitách dětí
a rodičů. A navíc přichází i s novými nápady
a aktivitami pro ďáblické občany. Děkujeme
a těšíme se na vás při další akci. 

Za kolektiv vychovatelek školní družiny 
O. Sládková, Vl. Poláčková, A. Votavová
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Sluníčkový den
Dne 20. března se na 1. stupni naší základní
školy konal projektový den, kterým jsme přivo-
lávali jaro. Sluníčko zasvítilo svými paprsky do
všech vyučovacích hodin, žáci o něm veršovali
i zpívali, hráli si na jaro, při výtvarné výchově
vyráběli masky, v hodinách anglického jazyka
sestavovali jarní kalendáře, při pracovní výchově
seli osivo. Celé dění zaznamenali reportéři 
z 5. A. Nyní již jen čekáme, kdy k nám skutečné
jaro dorazí.

Kolektiv vyučujících 1. stupně ZŠ

Ve středu se u nás ve škole konal Sluníčkový
den. My děti z 5.A jsme navštívily prvňáky, 
abychom viděly, jak si s oslavou poradí.
Ze začátku byli velice stydliví, ale poté, co
Matyáš Urbánek nevěděl, která je první jarní
květina, tak se rozpovídali. Nakonec nám
zodpověděli i ty nejtěžší otázky. Byla to s nima
legrace. Všude byly žluté lavice, skoro všichni
měli žluté tričko, na tabuli byly žluté básničky.
Ale to nejkrásnější bylo, že jim ve třídě svítila
dvě sluníčka.
Jedno se na nás smálo a hřálo nás zvenku
a druhé bylo na tabuli a chechtalo se od ucha
k uchu. I paní učitelka Novotná byla velice milá
a usmívala se stejně jako sluníčka. Doufáme, 
že se jim Sluníčkový den líbil. Nám, Diance
a Janičce 1.B Sluníčkový den krásně rozzářila. 
A nakonec pro vás máme náš rozhovor s dětmi.

Těšíte se na jaro? Ano.
Víte, která je první jarní kytička? Sněženka.
Dominiko, víš co se peče na Velikonoce?
Velikonoční beránek.
Máte rádi barvu slunce? Ano.
Víte, kdy jsou Velikonoce? Jsou na jaře, 
1. dubna.
Co budete o Velikonocích dělat?
Mé jméno je Ivan a pojedu do Čáslavi.
Já jsem Pája a pojedu s rodinou do ZOO.
A já Domča pojedu na hory.
A tady je otázka pro Páju: Pleteš si pomlázku?
Ano a moc mě to baví.
Ivane, popiš mi prosím co je to kraslice?
Malované vajíčko.

Víte, kdy je první jarní den? Na jaře, 20. března.
Amálko, víš proč se slaví Sluníčkový den?
Protože je první jarní den.
Těšíte se na Velikonoce? Ano.
Víš, jaké jsou znaky jara Jolanko?
Začínají růst kytičky a vrací se ptáčci.
Líbí se vám Sluníčkový den? Ano a moc!

Jana Bezruková a Diana Procházková

Pozvánka na přípravný
kurz pro předškoláky
Vážení rodiče, naše základní škola pořádá kurz
přípravných setkání pro budoucí žáky 1. roční -
ků. Děti se seznamují se školou formou šedesá-
timinutového putování z pohádky do pohádky.
Termíny dalších schůzek jsou 17. a 24. dubna
a 15. května 2013 od 15.30 a 16 hodin.
Na kurz lze děti stále přihlašovat na telefonním
čísle 283 911 049. S sebou děti potřebují pas-
telky, nůžky, lepidlo, přezůvky a pití.  

Iveta Horáčková, ředitelka školy

Co se třpytí na obloze
Co se třpytí na obloze?
To je přece sluníčko!
Nám je hodně blaze.
Vždyť je už teplíčko

Karolína Wiesnerová

Jaro
Jaro už se blíží.
Slunce na nás shlíží.
Slunce na nás svítí,
radost z očí nám svítí.

Aneta Maršíková

Jaro
Byla jedna vesnička,
a ta byla maličká.
Táta křičí: Pojďte ven,
už je tady první jarní den.“
Hned z postele vyběhne
a hned křičí na tele,
ať jsou s býčkem přátelé.

Sebastian Ševid

Slunce na nebi
Na jaře, když kvete kvítí,
každý má to v duši rád.
Slunce z dálky na nás svítí,
Pojďme si s ním povídat!

Kristina Kostěncová

Ještě jednou moc 
děkujeme za SUPR akci
První jarní sobotu praskaly prostory Centra
Sovička ve švech. Více než dvacítka dětí přišla
se svými maminkami a tatínky před desátou
hodinou na Velikonoční jarmark Sovičky, aby
společně tvořili, vyráběli a soutěžili. Děti vyrá-
běly velikonoční ovečky a zdobily perníková
vajíčka, z nichž některá „nepřežila“ do veliko-
nočních svátků, ale skončila v bříšcích svých
tvůrců. Po namáhavém tvoření na děti čekalo
divadelní představení plné zvířátek a loupe-
žníků, které děti i jejich rodiče rozehřálo tak, 
že jim bylo jedno, že venku panovalo mrazivé
dopoledne. Děti zpívaly a soustředěně pozoro-
valy, jaké zvířátko se právě objeví na scéně
a vydržely to i ty nejmenší.
Odpoledne na děti čekala velká zaječí dráha –
svoji obratnost prokázaly při skákání v pytlích
a svoji šikovnost dokazovaly při házení míčků,
při porážení kuželek a při lovení rybiček. 
Prostory Sovičky, které byly vyzdobeny ukáz-
kami prací z jednotlivých aktivit (Hrátky nejen
výtvarné, Keramika, Dramaťáček), si děti až do
odpolední páté hodiny užívaly pohybovými 
aktivitami, společnými hrami a dováděním.
A hlavně smíchem.
Poděkování patří partnerům akce, díky kterým
mohlo Centrum Sovička tuto akci uspořádat.
Poděkování patří určitě i všem lektorkám, pro
které jsou největší odměnou spokojené tváře
dětí včetně textu jedné z textových zpráv, která
organizátorům dorazila a kterou jsme použili
jako název této zprávy.

Na závěr jedna omluva: Omlouváme se všem
dětem a jejich rodičům, jejichž registrace
nemohla být „vyslyšena“ s ohledem na omeze-
nou kapacitu prostoru. Nejen jim, ale i dalším
dětem a rodičům vzkazujeme, že tato akce
nebyla zdaleka poslední...

Organizační tým Centra Sovička
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Vítání nových 
občánků Ďáblic
Dne 22. května 2013 se bude konat slavnostní
přivítání nově narozených dětí z Ďáblic. Rodiny,
které se chtějí této společenské události zúčast -
nit, se mohou nejpozději do 23. dubna 
přihlásit 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. Přihlášeným rodinám rozešleme
bližší informace. Těšíme se na setkání s Vámi. 

Členky sociální komise MČ Praha-Ďáblice.

Plavání pro seniory 
v Neratovicích
Každý pátek vyjíždí z Ďáblic skupinka seniorů-
plavců autobusem č. 348 do bazénu v Neratovi-
cích. Tam si zaplavou a spokojeně unavení se
vracejí zpátky domů. Každý aktivní přístup
k životu je obdivuhodný a má být podporován.
Proto seniorům nabízíme možnost získat dvakrát
ročně permanentku na deset vstupů s 50% sle-
vou. Jeden vstup tak vyjde na 25 Kč.
Zájemci o příspěvek na plavání v Neratovicích se
mohou přihlásit e-mailem
socialni.komise@dablice.cz, v Obecní
knihov ně v otevírací době u paní knihovnice
Kosejkové nebo na tel. č. 728 227 384. Pokud

se přihlásíte do poloviny dubna, budou perma-
nentky k vyzvednutí v Obecní knihovně začátkem
května.

Sociální komise MČ Praha-Ďáblice

Hledáme lektora 
angličtiny
Již druhým rokem se v Ďáblicích schází skupina
devíti studentů pokročilejšího věku a učí se
základům anglického jazyka pod vedením rodilé
mluvčí paní Karoliny Kovtun. Studenti by rádi ve
studiu pokračovali i ve školním roce 2013–2014,
ale paní lektorka se stěhuje z Ďáblic, a je třeba
najít za ni náhradu. Hledáme člověka, který by
byl schopen a ochoten od září 2013 převzít
vedení tohoto kurzu. Výuka probíhá jednu
hodinu týdně v dopoledních hodinách. Prosíme
zájemce, aby se přihlásili e-mailem
socialni.komise@dablice.cz nebo telefonicky
na čísle 728 227 384.

Sociální komise MČ Praha-Ďáblice

Pozvánka 
na jarní výlet seniorů
Nechte se zlákat světem stříbrného plátna
a zámkem, jehož vlastníkem je Ministerstvo
zahraničních věcí.
Ve čtvrtek 30. května 2013 se uskuteční tradiční
jarní výlet seniorů. Prvním cílem letošního výletu
budou Filmové ateliéry Barrandov. Věnovat
se nám zde bude průvodce, který nás během pro-
hlídky zavede do skladu dámských a pánských

historických kostýmů, uniforem, současných kos-
týmů, filmové obuvi a navštívíme také vlásenkář-
skou dílnu. Na závěr celé prohlídky bude možno
vyzkoušet vybrané kostýmní doplňky, jako klo-
bouky či pláště a bude možno se s nimi také
vyfotografovat.
Po obědě v Restaurantu U slunce (obec Želivec)
nás přivítá na zámku Štiřín bývalý ředitel Bota-
nické zahrady UK a známý publicista RNDr. Vác-
lav Větvička, který nás provede nejen zámkem,
ale i zámeckým parkem, na jehož obnově se
podílí již třicet let. Poodhalí nám tak skvosty,
kolem nichž bychom možná jinak prošli bez
povšimnutí. 
Podrobnější informace k cílovým lokalitám naj-
dete na www.barrandov.cz, www.restaurant-
uslunce.cz a www.zamek-stirin.cz.
Prosíme seniory, kteří mají zájem se tohoto
výletu zúčastnit, aby se přihlásili u paní Lucie
Kosejkové v Obecní knihovně (Osinalická 30, 
otevírací doba úterý a čtvrtek 14–18 hod., pátek
8–13 hod.) a zároveň u ní složili 50 Kč jako
nevratnou zálohu na výlet. Výletu se mohou
zúčastnit také senioři nebydlící v Ďáblicích. Ti pak
kromě zálohy zaplatí vstupné do jednotlivých
objektů, které během výletu navštíví (Barrandov
80 Kč a zámek Štiřín 100 Kč). 
Odjezd autobusu bude 30. května v 8.30 hod.
z obvyklého místa (ulice Hořínecká v blízkosti
restaurace Battistova cihelna). Předpokládaný
návrat je kolem 17 hodiny.
Výlet se bude konat za jakéhokoliv počasí.

Pěkný výletní den přeje 
sociální komise při MČ Praha-Ďáblice

Naše výživa česká –
trochu zdravější
5. března se v klubovně Obecního domu na
besedě o výživě sešlo deset žen a jeden muž.
Většina byla věkem nad 60 let, a tak bylo možné
vzpomínat. Připomněli jsme si i pořekadla jako
„Brambory, zelé, živobytí celé“ či „Na hromnice
půl krajíce“. Obě v sobě nesou svědectví o tom,
že minulé generace ve velké většině mívaly často
nedostatek jídla, musely s jídlem dobře hospoda-
řit a vážily si ho. Modlitba před jídlem vyjadřo-
vala vděčnost a denně doprovázela život našich
předků. V posledních letech lidé významně změ-
nili své životy. I ve výživě. Přítomní se shodli na
tom, že potravinářský průmysl ve velkém pro-
centu upřednostňuje finanční zisk a zdraví lidí je
výrobcům lhostejné. Nejstarší z nás, pan Hejnyš,
který 25 let praktikuje zdravou životosprávu,

pohovořil o svých ozdravných aktivitách. Nejen
že si sám zdravě vaří, chodí na kurzy cvičení,
doma cvičí, ale též jezdí na kurzy tréninku
paměti. A bere minimum léků.                      
Došlo i na výměnu receptů zdravější výživy, které
sem tam doplní Ďáblický zpravodaj. Paní Brůž-
ková po ukončení besedy zavzpomínala na
nelehká 60. léta. Kdo chtěl mít maso na řízky 
či svíčkovou, ten si musel vystát frontu. Čekání
před otevřením masny se vyplňovala i výměnou
receptů. A odtud má jeden, který nazvala Fron-
tové koule: Pečící kastrol vytřeme sádlem nebo
olejem. Na dno urovnáme asi 2 cm vysokou
vrstvu kysaného zelí (nejlépe vlastního). Na zelí
položíme masové koule velké 3 až 6 cm. Ty pře-
vrstvíme další dávkou zelí. Pokrm vodou nepod-
léváme. Kastrol přikryjeme poklicí a pečeme
v troubě podle velikosti koulí asi 40 minut. Pro-
pečení masa zkusíme párátkem nebo kouli roz-
krojíme. Před dopečením na několik minut poklici
sejmeme. Masové koule tvoří z poloviny směs

mletého masa (nejlépe hovězí a vepřové 1:1)
a předem uvařené ječné krupky. Směs spojíme
jedním vejcem, osolíme, přidáme pepř či koření
dle vlastní chuti. Podáváme s bramborem nebo
s další zeleninou – čerstvou, třeba červenou –
jíme totiž i očima, jídlo by mělo být na talíři
hezky barevné. Krupek můžeme uvařit trochu
více. Ty uložíme v lednici a další den je využijeme.
Bramboračka – zdravější. Krupky ještě dále
vaříme v zeleninovém vývaru. Bramboračka
zahuštěná krupkami je mnohem zdravější než
polévka s jíškou z pšeničné bílé hladké mouky.
Důležitá poznámka: Mleté maso z obchodního
řetězce může nést název Křehčený čerstvý masný
výrobek. Co to znamená? Že je v něm cca 80%
masa, voda a látky, které umožní vodu do masa
napíchat – citronan, octan, hydrogenan a další
ÉČKA.

Dobrou chuť do života přeje ve spolupráci komise
sociální a OS pro Ďáblice Milada Stroblová  

Velikonoční radost
Vrcholným dnem celého církevního roku je pro
církev Hod Boží velikonoční, kdy si církev připom-
něla vzkříšení Krista. Již raně křesťanská církev si
uvědomovala, že vrcholné slavnosti potřebují
určitý čas ke zklidnění a doznění. Následných
padesát dnů neboli sedm týdnů do letničních
(svatodušních) svátků se projevuje radostí
a vděčností ze vzkříšení, po kterém se Kristus 

zjevuje a dává se spatřit svým učedníkům. (Připo-
mínka příběhu o nevěřícím Tomášovi, kdy se Kris-
tus zjevil svým učedníkům, ale Tomáš, který nebyl
přítomen, jim nevěřil. Uvěřil až tehdy, když mohl
vložit svůj prst do rány v Kristově boku.)
Motem velikonoční doby je oslava a chvála Páně
– Aleluja, které má vyjádřit radost, že skrze vzkří-
šení Krista nežijeme v marnosti, ale v plnosti
Božího stvoření.

Chval, duše má, Hospodina! Hospodina budu
chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat
žalmy, co živ budu. Aleluja! (Žalm 146) 

Renata 
Wesleyová,
farářka

Vzkříšení Krista, Hans Multscher, Oltář z Wurzachu, 1437
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Jednání zastupitelstva 
očima občanů
Z jednání zastupitelstva ve středu 20. března jsem odcházela naplněna smí-
šenými pocity. Přišla jsem, abych byla přítomna jednání o rozpočtu a o pro-
jektu náměstí. Poté, co byl do programu dodatečně a nečekaně zařazen
návrh na odvolání rady zastupitelstva, mi bylo jasné, že právě tento bod
bude tím nejzávažnějším. Ze stručného ústního zdůvodnění předkladatele
návrhu na odvolání rady vyplynulo, že někteří zastupitelé mají vůči práci
rady řadu vážných výhrad. Čekala jsem tedy, že se tento kritický postoj pro-
mítne již do jednání o jednotlivých bodech programu, a že budu svědkem
kritiky na adresu těch, kteří body k jednání připravili. Proto mě překvapila
věcnost diskuse, z níž vyplynulo, že naprostá většina zastupitelů nemá
k předloženým materiálům větší výhrady. Vznesené připomínky měly větši-
nou marginální charakter a většina bodů byla schválena v podobě, v níž
byla navržena. Poněkud delší diskusi jsem zaznamenala u návrhu rozpočtu,
ale i ten byl po připomínkách a dílčích doplněních schválen. Za kvalitní spo-
lupráci při přípravě rozpočtu zastupitelé pochválili vedoucí finančního
odboru. 
Dělná atmosféra doznala změny v okamžiku, kdy přišel na pořad jednání
zmíněný návrh na odvolání rady. Návrh byl panem Novotným zdůvodněn
především dlouhodobým nízkým počtem členů rady, nefunkčním kontrolním
výborem a neutěšenou situací v základní škole. Ocenila jsem, že hned na
počátku jednání o tomto bodě byla dotázána veřejnost, zda má k návrhu
nějaké otázky či připomínky. Paní Tranová a paní Stroblová, které se přihlá-
sily do diskuse, požadovaly konkrétní zdůvodnění návrhu na odvolání rady.
Odpovědi, které se jim dostaly, byly poměrně vágní. V této části diskuse též
zaznělo obvinění členů rady z možného korupčního jednání z úst pana
Sobotky. V reakci si vzal slovo zastupitel Křížek, který takové obvinění kate-
goricky odmítl. Současně vyslovil názor, že situace ve škole, která prochází
zásadní reorganizací, není nijak kritická. Očekávala jsem, že po otázkách
veřejnosti bude otevřena diskuse zastupitelů. K mému velkému překvapení
však ve chvíli, kdy zastupitel Novotný ještě dokončoval odpověď na otázky
veřejnosti, zastupitel Janek vznesl návrh na neprodlené ukončení diskuse
a hlasování o návrhu. Nevím, zda si většina přítomných zastupitelů byla
vědoma absurdnosti situace, která nastala. Diskuse volených zástupců měla
skončit ještě předtím, než byla otevřena. Nakonec sice ke kratší výměně
názorů mezi zastupiteli došlo, nicméně snaha ze strany pana Janka nepři-

pustit v této věci diskusi byla evidentní a z pohledu občana skandální.
Samotný návrh na ukončení „diskuse“ sice byl v souladu s jednacím řádem,
jeho načasování a naléhavost, s níž byl prezentován, však svědčil o tom, že
zastupiteli Jankovi nejde o pojmenování problému natož pak o hledání
odpovědného řešení. Na nezodpovědnost, s níž byl návrh na odvolání rady
předložen, a s níž bylo opakovaně prosazováno okamžité hlasování,
v krátké a poněkud chaotické diskusi, která následovala, opakovaně pouká-
zal starosta Růžička. Mezi konkrétněji formulované výhrady, které během
této diskuse přeci jen zazněly, patřila kauza údajného střetu zájmů, v němž
má figurovat radní Dvořák, který městské části pomáhá s reklamacemi
nekvalitně provedených starších stavebních prací, či se zadáváním a přebí-
ráním prací nových. K jednoznačnějšímu závěru v tomto bodě zastupitelé
nedošli. Diskuse byla příliš krátká a útržkovitá. Nedozvěděla jsem se nic
bližšího o tom, jakou povahu má údajné ignorování zpráv kontrolního
výboru ze strany rady, naopak překvapivě, vzhledem k povaze a předmětu
diskuse, vyznělo vyjádření předkladatele návrhu na odvolání rady, který při-
pustil, že rada zastupitelstvu předkládá kvalitně připravené podklady a že
tedy pracuje dobře. V jednu chvíli se mi dokonce zdálo, že se zastupitelé
shodnou na tom, že je nezbytné nedostatky jasně pojmenovat a napravit.
Tato šance však zůstala nevyužita. Zatímco starosta navrhoval pokračovat
v diskusi, většina zastupitelů se přiklonila k názoru, že je na čase přistoupit
k hlasování. Výsledkem bylo odvolání starosty a radního Dvořáka. Jistě
bychom měli respektovat rozhodnutí těch, které jsme si zvolili za svoje
zastupitele. Neubránila jsem se ale dojmu, že jsem svědkem okamžiku, kdy
zastupitelé „trestají“ ty ze svého středu, kteří až dosud s velkým nasazením
pracovali pro naši městskou část. Pan Novotný opakovaně prohlásil, že
odvolání navrhuje, neboť mu jednací řád nenabízí jiný způsob, jímž by radě
vyslal důrazné varování. V této souvislosti hovořil o 14-ti denní lhůtě,
během níž může rada zjednat nápravu. Nejsem si jista, zda odvolání právě
pro toto v zásadě správné řešení vytvořilo ten nejlepší prostor. 
Troufla bych si odhadnout, že smíšené pocity z jednání jsem měla nejen já,
ale též mnozí ze zastupitelů. Podobně jako většinu bodů, které předcházely
odvolání rady, zastupitelé schválili též pokračování projektových prací na
architektonickém řešení ďáblického náměstí. Tento bod přišel na pořad jed-
nání až po odvolání rady. Vnímám to jako znamení toho, že většina našich
zastupitelů přeci jen hledá konsenzus prostřednictvím věcné diskuse a spo-
lečné práce a je schopna překonávat možné vzájemné osobní antipatie. 

Lucie Andršová

Odbouchli nám starostu a dalšího 
radního, pane rado. Bez varování, 
jak prašivé psy...
Nevolil jsem je, jelikož jsem je neznal a o místní politiku jsem se podrobněji
nezajímal. Při množství vlastních starostí jsem intuitivně důvěřoval těm, kteří
to chtěli dělat. Moji důvěru a úctu si pan starosta Růžička a radní pan Dvo-
řák získali tím, co pro obec dělají, i tím, jak to dělají.
To, že byli odvoláni zastupitelstvem obce v poměru hlasů 9:6 bez tomu před-
cházející písemné výtky nedostatků, poskytnutí lhůty na případnou obhajobu
a nápravu vytknutých nedostatků, jak se to ve slušné a kultivované společ-
nosti sluší a patří, mě vedlo lépe se zorientovat ve věcech veřejných.
Z komunikace s těmi, které jsem volil, jsem pochopil, že v obci jsou tři sku-
piny zastupitelů, pět kolem odstoupeného radního pana Novotného, čtyři
kolem bývalé paní starostky Ševčíkové a šest kolem pana Růžičky. Při vytvá-
ření vlastního úsudku dávám přednost veřejně dostupným zdrojům před
zdrojem „jpp” (jedna paní povídala). Proto jsem si prolistoval na internetu
Ďáblický zpravodaj a z něj jsem se dostal na stránky místní pobočky ODS.
Snažil jsem se pochopit, co současní radní a vedení obce dělají a co podle
zastupitelů dělají špatně.
Pochopil jsem, že pan Růžička a radní Dvořák jsou dobrý terč, když za nás,
občany Ďáblic, nesou svoji kůži na trh při: 
l zásadovém postoji vůči společnosti A.S.A. a jejímu ochránci magistrátu,
l houževnatém postoji vůči dálničnímu obchvatu přes Ďáblice,
l zásadovém postoji vůči nedodržení smlouvy developera EKOSPOL,
l uvážlivém a zásadovém postoji při personálních změnách ve státní správě,

l uvážlivém postoji vůči skokovému nárůstu obce prostřednictvím 
netransparentního projektu Ďáblická rezidence, 
l odstraňování nedostatků a vad na objektech ve vlastnictví obce,
l uvážlivém a vytrvalém postoji při zvelebování obce (Ďáblické náměstí, ...),
l a dalších okruzích (senioři, junioři, sport, handicapovaní, ...).
Výhrady pocházely z jednoho zdroje. Při čerpání informací z tohoto zdroje
jsem měl pocit, že často uvádí nepravdy a polopravdy a výtky aplikovatelné
v první řadě na kritika samotného. Rétorika zdroje se neliší od té z před čtyř
let. Jen osoby a obsazení jsou jiné. V případě A.S.A. mám pocit, že kritik pře-
šel na druhou stranu barikády a asi není sám.
Osobně si nemyslím, že zubař, který bydlí v našem domě a dělá i domovního
důvěrníka, mi musí spravovat zuby zadarmo. Proto nemám problém, když
radní Dvořák dělá pro obec odborné práce na vedlejšák. Sami jsme si při
stavbě našeho domu platili 10 000 Kč měsíčně za stavební dozor. A šlo
o jeden objekt, obec jich má několik. Těch 53 284 Kč za rok 2012 (nebo za
celé funkční období?) je směšná almužna. Že to dělá radní poctivě, mě pře-
svědčily související články v Ďáblickém zpravodaji.
Zamýšlím se nad tím, jestli to, co mi z uvedených zdrojů vyplynulo, není
náhodou ona šikana, o které nedávno psal její autor v Ďáblickém zpravodaji.
Chtěl bych na závěr poprosit aspoň dva z devíti střelců, aby přehodnotili svůj
čin na veřejném zasedání obce dne 20. 3. 2013 a svůj postup uvedli do mezí
slušné a kultivované společnosti.
Důvěřuji bývalé p. starostce, která tu šikanu osobně zažila, a věřím i zoolo-
gickému guru a nadšenému „ĎÁBLÍKovi” panu doktoru Smrčkovi. Prosím,
dejte se i vy na stranu konstrukce, otočte se zády k představitelům ďáblické
destrukce.

S pozdravem a úctou Radimír Rexa, občan
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Starosta Ďáblic byl odvolán
Sedmým rokem se zúčastňuji zásadních zasedání zastupitelstva. Byla jsem
i na veřejném zasedání konaném 20. března 2013. Do programu jednání,
mimo předem vytvořený plán, bylo zařazeno odvolání rady zastupitelstva.
Nespokojenost některých zastupitelů s prací rady a starosty dosáhla té míry,
že přistoupili k tomuto kroku. Hlavními argumenty bylo údajné nedodržování
zákonů, rezignace členů rady a členů kontrolního výboru a včasné neposílení
těchto orgánů novými členy. Zastupitelé též dali najevo svoji nespokojenost
se způsobem komunikace mezi starostou a lidmi, kteří se chtějí podílet na
chodu obce. Návrh na hlasování podal ústně zastupitel Novotný, autor kritic-
kých článků na adresu vedení MČ uveřejněných v posledních číslech Ďáblic-
kého zpravodaje.
Starosta Miloš Růžička a radní Tomáš Dvořák byli odvoláni, ve funkci byla

ponechána jen paní Fišmistrová, zástupkyně starosty. Odvolání inicioval pan
Novotný, nespokojení zastupitelé mu k tomuto kroku dali svoji důvěru. Je
pro mne obtížně pochopitelné, proč někteří zastupitelé tolerují nízkou kul-
turu projevu pana Novotného či mu dokonce promíjejí zavádějící či lživá sdě-
lení, a současně jsou tak kritičtí vůči panu Růžičkovi. Starosta není hrubián,
že jeho řeč je možná někdy složitá, málo srozumitelná. Údajně též není nej-
lepším manažerem.
Jak jsem již zmínila, pan Novotný nepředložil žádný seznam údajných nezá-
konností doplněný výčtem případných ekonomických ztrát. Občany by jistě
takový materiál zajímal, pan Novotný by jej měl vypracovat a seznámit s ním
občany. Vyjádření starosty a dalších členů rady byla přerušena na žádost
bývalého člena kontrolního výboru pana Janka. Dle zákona na to měl právo,
z pohledu lidského takové neomalené ukončení diskuse chápu jako účelový
tah. Na jednání zastupitelstva také vystoupil bývalý kronikář, pan Sobotka.
Členku rady zastupitelstva paní Dohnalovou nařknul z provozování „mafián-

Napsali jste nám...
Využívám nabídky redakce Ďáblického zpravodaje k diskuzi o škádlení zastu-
pitelů. Jako čtenářka v prababičkovském věku mne články dost zaujaly svou
zarputilostí. Prosím ale, aby mnou oslovení zůstali shovívaví, protože o nich
nemám jiné informace, nežli ty zveřejněné.
Vážení zastupitelé, dovolím si vám zdůraznit, že právě vy můžete nechat
v Ďáblicích nesmazatelnou stopu, až se na stěně nového multifunkčního
domu objeví zakladatelská deska s poděkováním a jmény zastupitelů tohoto
období. Všechno, co teď děláte dobrého pro obec, bude určitě časem zapo-
menuto, ale tato budova bude stát trvale a s tím zůstane trvalá i hrdost
vašich potomků na to, že jste její stavbu prosadili a zahájili její realizaci.
Pane starosto, vám bude patřit největší dík za to, že jste motorem projektu
centra Ďáblic, které obci vždy chybělo. Podle mne jste vybrali dobře, úměrně
k finančním možnostem. Nezbývají někde zbytečně peníze v evropských fon-
dech či jinde? Jen to náměstí vlastně nebude, dokud bude uprostřed strašit
ta barabizna o velikosti 184 m2, obklopená obecními pozemky a bude tam
dál dělat ostudu občanům Ďáblic. Protože, jak píšete na webu, jste v kon-
taktu s vlastníky pozemků a nemovitostí v celém rozvojovém území, nějak 
to řešte, jinak zbyde jen ten plácek a ne náměstí.
Pokud jde o nespokojenost a diskuzi zastupitelů ve zpravodaji nad jejich
obecnou činností, došlo, podle mne, k velkému pochybení, když radnice
podepsala s Ing. Dvořákem dohodu o pracovní činnosti. Právně je sice vše
v pořádku, ale v případě morálního hodnocení jste určitě naštval velkou část
občanů. Třeba jste ušetřili pár korun, ale iniciativa tímto směrem se nesetká
nikdy u občanů s pochopením. Nezbývá teď nic jiného, nežli to rychle řešit.
Problém, který se objevil ve zpravodaji, týkající se pana tajemníka a zastupi-
telů, se mi zdá dost marginální. Občany nezajímá, kdo je tajemníkem
a tajemníka nemusejí zajímat občané. Vše je v moci starosty. Myslím, že mu nic
nemůže bránit ve vyhlášení výběrového řízení na tuto funkci a třeba se najde

lepší tajemník, třeba ne. Vždyť starosta jmenuje a odvolává tajemníka úřadu po
předchozím souhlasu ředitele Magistrátu. Vše je tedy o argumentech.
Pokud jde o členy rady, není dobrou vizitkou jejich současný počet. Tady roz-
hodně fungují kompromisy, jinak by to mohlo skončit ostudou.
Pane Ing. Dvořáku, můžete být dobrým odborníkem ve stavebnictví. Já bych
vám jen doporučila nezískávat z obecních peněz víc, nežli zastupitelům, pří-
padně radním, za jejich řádnou práci pro obec náleží. Posuzujte projekty,
kontrolujte stavby a dodavatele, ale dělat to i jako vedlejšák, je nemravné.
Posuzovat pak práci jiných zastupitelů, je tím pádem krajně neslušné 
(viz váš text ve zpravodaji k panu Novotnému).
Pane PhDr. Novotný, tak trochu s vámi cítím, když opozice odráží
vaší, mnohdy i oprávněnou kritiku (tedy z mého pohledu). Máte smůlu, že
jste se svou stranou stále v opozici a to zanechává stopy na vaší duši. Přitom
to nevypadá, že by se to v příštích volbách mělo nějak výrazně změnit, spíš
naopak. Snad by to chtělo založit nějaké nové hnutí, např. pro, za krásné,
budoucí, perspektivní atd. Ďáblice nebo založit pobočku strany našeho
nového pana prezidenta, nežli vás někdo předběhne. Myslím, že jste velmi
zdatný odborník na humanitní a společenské vědy, což mi nejde dohromady
s tím, že byste posuzoval radní s použitím sprostých slov (dle p. Stroblové).
Víte, v demokracii je zásada, že rozhoduje většina a pokud máte jiný názor
nežli většina, je třeba se podřídit. Že nepodpoříte při hlasování o výdajích
v roce 2013 výdaje na tzv. špatné projekty, je vaše právo. Co je špatné a co
dobré je relativní. Mně se třeba projekt líbí, vám ne. Kdo má pravdu?
A vidíte, stejně by se mohlo vaše jméno ocitnout na pamětní desce uvnitř
radnice, protože určitě chcete pro obec to nejlepší, ale bez dostatku peněz
už to třeba lepší být ani nemůže.
Závěrem bych chtěla popřát Ďáblickému zpravodaji barevnější formát, zají-
mavý obsah a na titulní straně originální barevný znak Ďáblic. Čím více pří-
spěvků oponentů radnice bude obsahovat, tím lépe pro dobro obce a texty
bez cenzury by měly být samozřejmostí.

Jana Svobodová

Občan typu „starosta“: 
ohrožený druh
Lidé se z pohledu vhodnosti k vykonávání své životní profese dělí na 
dvě základní skupiny. 
Typ „zaměstnanec“ se logicky snaží uspokojit základní potřeby svého
zaměstnavatele, očekává za to stabilitu ve formě jistého zdroje příjmů
a alespoň základní sociální jistoty. Druhý typ – „podnikatel“ – je člověk,
který je ochoten podstupovat větší rizika v zájmu dosažení co nejvyššího
zisku, přičemž by měl operovat v rámci mantinelů daných společenským kli-
matem a zákony, které jsou však v tomto ohledu více rozvolněné a úplný
„recept na morálku“ nezaručují. Který z těchto dvou základních typů má
být předurčen pro roli starosty? Troufám si říci, že ani jeden. Mělo by se jed-
nat o člověka „třetího typu“, který je ochoten stavět zájem celku nad své
vlastní zájmy, ať už ekonomické či osobní. Člověka, který v sobě zahrnuje to
morálně nejlepší z obou zmíněných typů. Zatímco u „podnikatele“ reálně
hrozí, že svou práci pro občany podřídí částečně či zcela buď svým vlastním
ekonomickým zájmům nebo zájmům spřízněných firem, u „zaměstnance“

se zase může stát, že se z něj v nelehké roli starosty stane nekreativní úřed-
ník neschopný rozhodovat a nastavit smysluplné směřování obce směrem
do budoucna. Chce mít přece svoje jisté.
V Ďáblicích jsme se již jistě setkali s oběma těmito typy lidí. Za některé
z nich de facto obec řídil někdo jiný, kdo dokázal úspěšně „vrtěti psem“.
Setkali jsme se však určitě i s tím třetím, akorát máme možná problém,
uvězněni nedostatkem informací a tlaků z vnějšku si uvědomit, kdo to je.
Zastupitelstvo MČ Praha-Ďáblice na svém zasedání ve středu 20. března
ukázalo, že má ve svých řadách slušný arzenál ostřelovačů, kteří se, skryti za
tajné hlasování, dokázali trefit do jasného cíle. Velice se ale obávám, zda
tito názorově roztříštění lidé dokážou také konstruktivně jednat a na zase-
dání počátkem dubna dát občanům jasně najevo, kdo povede Ďáblice do
brzkých voleb. Apeluji tedy tímto na volené zástupce, aby si uvědomili,
komu dali jejich voliči mandát k vládnutí na toto končící volební období.
Občany tímto nabádám k občanské neposlušnosti. Chtějte po svých zastu-
pitelích, aby hájili vaše zájmy, sežeňte si relevantní informace. Nakonec mě
napadla snad už jen tato věta: když je někdo postřelen, neznamená to, že
je zastřelen. Občané, bděte!

Martin Lonek
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ské personální politiky“. Své nařčení opřel o rozhovor, který paní Dohnalová
poskytla Ďáblickému zpravodaji, který však nic, z čeho pan Sobotka paní
Dohnalovou viní, neobsahuje. 
Nedostatečná či nedokonalá komunikace starosty s některými členy zastupi-
telstva je jistě problém. Je to však problém stěžejní? Mnohem závažnější je
podezření z nedodržování zákonů či z mafiánských praktik. Jako vážná obvi-
nění však musí být řádně doložena. 
Mám za to, že pan Růžička by měl nechat provést kontrolu účtů. Též by bylo
vhodné udělat inventuru plnění volebního programu a předložit výčet akcí,
které spolu s odvolanou radou realizoval. Bude pak zajímavé porovnat
výsledky práce pana Růžičky a jeho předchůdců. Od roku 2006 se zajímám
o chod radnice a mohu odpovědně prohlásit, že práce pana Růžičky na kon-
cepčním rozvoji obce, jeho péče o majetek obce, zájem o krajinu či
o ochranu obyvatel před negativními vlivy na životní prostředí je nesrovna-
telně lepší než práce bývalé starostky, paní Ševčíkové. Zastupitelé, kteří byli

v zastupitelstvu za obou jmenovaných starostů, to však nejspíš vidí jinak.
Budeme tedy mít nového starostu. Vy, občané Ďáblic, kteří sedíte v teple
u obrazovek, přijmete volbu zastupitelů, jejichž práci a názory se neobtěžu-
jete poznat na vlastní oči a uši. Některé opravdu neuslyšíte, ani kdybyste se
na zasedání zastupitelstva vypravili, nijak se totiž neprojevují. Možná, že si
ani neujasnili, kdo pracuje pro blaho obce, možná, že si neujasnili, kdo roze-
štvává lidi.

Milada Stroblová

Příspěvky, zveřejněné na stranách 7–10, přinášejí různé pohledy
občanů Ďáblic na současné dění či problémy v obci. 
Redakce je nijak neupravovala. Pokračování diskuse najdete na
www.dablice.cz v rubrice Co se do Zpravodaje nevešlo.
Na webových stránkách městské části Praha-Ďáblice najdete i aktuální
zpravodajství z pokračování zasedání zastupitelstva a z volby starosty.

Na pozemku po bývalém kině...
...naproti lékárně by koncem roku mohla začít výstavba budovy s názvem
„Novostavba Obecního domu a radnice“. Dvacátého března se nadpoloviční
většinou zastupitelstvo usneslo a schválilo návrh smlouvy o zhotovení, pro-
jednání a provedení dokumentace a projektu pozemní stavby „Novostavba
Obecního domu a radnice MČ Praha-Ďáblice“ ateliéru A.LT. Architekti v.o.s.
Já jsem hlasoval proti tomuto usnesení a napíši vám proč. 
Ďáblice se řídí zákonem o hl. m. Praze a pražští radní chtějí, aby malé měst-
ské části byly zrušeny, a zdůvodňují to hlavně úsporami. To si Ďáblice nepřejí
a předpokládám, že k tomu ani v budoucnu nedojde. Ale kdo ví: „ďábličtí
míní a Pražští mění.“ Pražské zastupitelstvo má pozici města i kraje a může
předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, má zkrátka daleko větší
sílu než místní zastupitelstvo.
Za této situace má u nás vyrůst přízemní budova v celkové hodnotě cca 
27 mil. Kč, která má hlavně nahradit stávající radnici a Obecní dům.
V budově mají být také doktoři, pošta a sál k pořádání plesů. To v Ďáblicích
přeci již máme! Ďáblice mají cca 3 500 obyvatel a současná reprezentativní
radnice v dosahu MHD i Obecní dům plně pokrývají potřeby obyvatel. 

Novostavba by mohla být plně funkční, kdyby do ní byly zapracovány starto-
vací byty pro mladé nebo dům pro seniory s pečovatelskou službou, potom
bych tomu rozuměl. V takto pojaté multifunkční budově by našli větší uplat-
nění jak doktoři, pošta i další služby a již by se dalo hovořit o všeobecném
přínosu stavby, která by byla skvostem Ďáblic. Stavba by stála více, hrubým
odhadem o dvanáct milionů. Tuto částku dostávají Ďáblice každoročně jako
dotaci za skládku. 
Když by jen obrazně byla naše městská část do sedmi let zrušena, zůstane tu
přízemní budova bez bytů. Zástupci nového vlastníka (hl. m. Praha) bez jaké-
hokoliv vztahu k lokalitě s ní naloží podle svých představ. Třeba by ji mohli
využít jako sklad archiválií apod., ale kdyby zde bylo využití již dané, tak by
ho nový vlastník byl nucen zachovat.
Toto je můj osobní názor na využití stavby a nekladu si za cíl mít za každou
cenu pravdu. Také vím, že k této stavbě vedla dlouhá cesta a práce lidí.
S jejím budoucím využitím, tak jak je nyní prezentováno, ovšem nemohu
souhlasit. Jak víme, vše se během doby může změnit, stejně tak i pohled na
využití této stavby. Čas je spravedlivý a nestranný hodnotitel, který nám
v budoucnu ukáže, co se v minulosti udělalo dobře, špatně nebo mohlo udě-
lat úplně jinak?

Marcel Janek, zastupitel

Dopis pro zastupitele MČ a všechny,
které zajímá dění v obci...
Dne 3. 4. 2013 jsem se zúčastnila veřejného zasedání v naší obci. 
Po třech hodinách jsem odcházela s pocity trapnosti, neférovosti a zkla-
máním, že praktiky z vysoké politiky se přesunuly i do naší malebné obce.
Když jsem šla k volbám do zastupitelstva obce, patřila jsem k těm, kteří si
přáli změnu ve vedení obce. Mnozí z vás, kteří jste se podíleli na odvolání
starosty Miloše Růžičky, jste dostali můj hlas. Já jsem poprvé po 24 letech
od revoluce měla starostu, kterému na 100% důvěřuji. Ne, že bude bez-
chybný, ale že bude pracovat s nejčistšími úmysly pro blaho obce
a občanů. A doufala jsem, že ostatní zástupci obce mu budou s jeho prací
pomáhat. Místo toho jste mu začali okopávat kotníky. Je snadné hledat
chyby na práci druhého, těžké je tu práci vykonávat. Náhle jste dojemně
zajedno se zástupci bývalého vedení úřadu, proti kterým jste před volbami
bojovali. Velmi mě překvapila vaše neochota sdělit občanům důvody
odvolání starosty. Ale pak jsem pochopila, proč. Všechny vámi vyjmeno-
vané jsou totiž řešitelné, či nepodstatné. Několik z vás se zmínilo o nespo-
kojenosti s vedením školy. Ale novou ředitelku přece nevybíral pan
starosta, ale fundovaná výběrová komise. Nikdo také nesdělil důvody,
proč chce část učitelského sboru odejít. Paní Ševčíkové bych ráda připom-
něla, že když byla jmenována do funkce bývalá paní ředitelka školy, v teh-
dejším učitelském sboru také nepanovalo nadšení, a když byla sloučena
škola se školkou pod jedno vedení, odešlo ze školky několik dětmi po léta
oblíbených učitelek. Možná je nová paní ředitelka až příliš velký manažer,
možná že svými manažerskými kvalitami příliš utlumila ty lidské. Ale to
přesně jste vyčítali panu Růžičkovi, že nemá manažerské schopnosti. 
Já ovšem více oceňuji ty lidské. Panu Růžičkovi přeji, aby se nenechal
odradit od další práce pro obec, brzy budou nové volby.

Jana Ouředníčková, 47 let v Ďáblicích

Pokračování 11. zasedání zastupitelstva
dne 3. dubna 2013
Úvodní část zasedání zastupitelstva probíhala ve zjitřené atmosféře. Mnoho
přítomných občanů dávalo najevo svoji nespokojenost s tím, že se zastupi-
telé zdráhají veřejně hovořit o důvodech, které je vedly k tomu, že na jed-
nání zastupitelstva dne 20. března v tajné volbě odvolali starostu
Ing. Růžičku a radního Ing. Dvořáka. Vypjatá atmosféra se poněkud zklidnila
poté, když si vzal slovo zastupitel Ing. Niebauer a uvedl, proč on osobně
hlasoval pro odvolání. Jeho příkladu posléze následovali i ostatní zastupi-
telé. Mnohé z uváděných argumentů byly věcnými výhradami, znepokojující
však byla míra osobní nevraživosti vůči odvolaným radním, která z vyjádření
některých zastupitelů zaznívala.
Z vystoupení občanů vyplynulo, že by chtěli znát nejen důvody, které zastu-
pitele vedly k odvolání dvou členů rady, kteří v posledních volbách obdrželi
největší počet hlasů, ale že by je zajímalo i to, jaký přístup k problémům, na
jejichž řešení odvolaní radní pracovali, zaujmou ti, kteří je nahradí. Odpověď
na tuto otázku zůstali zastupitelé občanům dlužni. Je škoda, že před volbou
ani po ní nebyl dán prostor k tomu, aby zastupitelé, ať již jako kandidáti či
jako nově zvolení radní, seznámili přítomné se svými záměry a prioritami. 
Věcnost a poklid, v němž probíhala nominace kandidátů i vlastní volba, zře-
telně kontrastovaly s atmosférou bezradnosti a tápání, které poznamenaly
„hledání dobrovolníků“ na místa radních, které volbě bezprostředně před-
cházelo. Uvědomili si snad kandidující zastupitelé a jejich podporovatelé, že
je na čase převzít odpovědnost za situaci, kterou způsobili? Nebo si uvědo-
mili, že čas již pokročil a že je třeba zvolit radními ty, na nichž se již předem
dohodli? Myslím si, že skutečnému stavu věcí je blíže druhá možnost. Pokud
bych chtěl hledat v jednání zastupitelů něco pozitivního, pak bych vyzdvihl,
že přeci jen uvažují o budoucnosti. Až jejich další kroky však naznačí, zda
jim jde více o budoucnost vlastní či o budoucnost Ďáblic. 

Dušan Andrš



Situace ve škole a na radnici
O dění v Ďáblicích se zajímám s kolísavou intenzitou tak, jak mi to pracovní
povinnosti dovolí. V poslední době se ke mně dostávaly znepokojivé infor-
mace o situaci v základní škole po nástupu nové ředitelky. Syn je již dospělý
a o stavu věcí vím jen zprostředkovaně. Z tohoto důvodu jsem se k věci
nechtěla vyjadřovat. K reakci mě přiměly až články v posledním zpravodaji.
Bez ohledu na to, jaká je objektivní situace, podařilo se všem zúčastněným
stranám popsat jednu stranu a kousek zpravodaje, aniž by přinesly jakou-
koli konkrétní a vysvětlující informaci. 
Nevěřím, že v době stoupající nezaměstnanosti učitelé opouštějí své místo
bez velmi pádného důvodu, navíc pokud je s Ďáblicemi pojí bydliště či
dlouhá pracovní zkušenost. Vysvětlit si takto odchod zaměstnanců školy je
velmi povrchní a spíše vyvolává další otázky. Navíc se pan starosta pokouší
zbavit odpovědnosti tím, že ředitelka byla vybraná odbornou komisí, ale jen
jeho hlas a hlasy ostatních radní mohly rozhodnout s konečnou platností.
V případě jakýchkoli pochybností mohlo být výběrové řízení zrušeno.
A proč píšu o pochybnostech u výběrového řízení? Protože již dvakrát na
stránkách zpravodaje paní ředitelka psala o své koncepci. Pokaždé se jed-
nalo pouze o bezobsažné fráze, kterými by bylo možno popsat dění v jaké-
koli škole. Nikde jsem se nedočetla ani náznakem, jakými konkrétními
prostředky chce těchto „cílů“ dosáhnout. Pokud podobně vypadal i její pro-
jekt při výběrovém řízení, nedivím se, že nyní nastávají problémy. Papír
bohužel snese vše, ale od toho by měla být odborná komise a především
zástupci obce, aby kladli zvídavé otázky, jakým přesným způsobem bude
ředitelka tyto plány naplňovat. Bojím se, že tyto otázky nebyly položeny
a nyní se ukazuje, že paní ředitelka není dostatečně profesionálně připra-
vená na zvládnutí tohoto úkolu.
Myslím, že by si občané Ďáblic, zaměstnanci a především žáci Základní
školy Ďáblice a jejich rodiče zasloužili více úcty, kterou by jim vedení školy
a radnice mělo projevit skutečnou analýzou situace, včetně nástinu konkrét-
ních kroků, které povedou k řešení.
A ještě několik poznámek k radnici. Proběhla nyní velmi živá diskuze
ohledně odměn panu Dvořákovi za jeho práci pro obec. Skutečně nikomu
z radních nepřišlo divné, aby jeden z nich bral tento druh odměn a aby

o nich spolurozhodoval? Myslím, že by bylo daleko vhodnější, kdyby tyto
práce prováděla nezávislá firma, i když by to bylo dražší a případně i méně
efektivní. V žádném případě by to ale nevedlo k těmto spekulacím.
Osobně jsem se snažila, aby paní Ševčíková již nebyla starostkou. Bohužel
nyní zažívám rozčarování z toho, jak radnice komunikuje s občany a jakým
způsobem řeší vzniklé problémy. Copak skutečně není varující odchod
zaměstnanců ze školy, rezignace na funkce v komisích a výborech, odchod
radních a časté změny v zastupitelstvu? Jistě došlo i k rozhodnutím, které
byly prospěšné pro Ďáblice, mám ale pocit, že těch přešlapů je nějak víc.
Neměli bychom srovnávat současné vedení s tím minulým. Spíš bychom se
měli porozhlédnout po okolních obcích, jak se u nich daří správa obce. 
Pak bychom možná už nebyli tolik shovívaví. 

Veronika Kostová
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Konflikt jako šance
Patřím mezi rodiče, kteří se rozhodli nezapsat své dítě do ZŠ v Ďáblicích.
Důvodem bylo to vše, co jsem si o ďáblické škole zjistila a jak vyšla v porov-
nání s ostatními školami, které jsem do svého výběru zakomponovala.
Špatně vycházel především aspekt vztahů – alespoň z toho, co jsem mohla
jako hledající rodič zjistit.
Pro sebe jsem si svůj vztah k Ďáblické škole odsunula do pozadí, až na jaře
loňského roku jsem zažila exkurzi v jedné škole v Německu. Z jejího fungo-
vání jsem byla nadšena a přišla mi znova velká škoda, že ďáblická škola
neumí nabízet stejně podnětné a přátelské prostředí pro lidi, kteří žijí
zrovna v tak hezké čtvrti s takovým potenciálem. Vzhledem k tomu, že se již
více než deset let zabývám situací ve školách i profesně (pracuji na Fakultě
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a zabývám se především
oblastí multikulturní výchovy a proměny kultury školy), začala jsem se
o situaci v Ďáblicích opět zajímat s pocitem, že bych mohla nabídnout něco
z mých profesionálních zkušeností. Se školskou komisí jsem přišla do styku
v okamžiku, kdy se vybíralo nové vedení školy a na potenciální změnu bylo
našlápnuto. Tehdy jsem nabízela, že pokud by byl zájem otevřít téma
atmosféry na škole, tak mohu nabídnout některé nástroje, jak se o těchto
nelehkých otázkách bavit.
V říjnu, kdy jsem byla pozvaná na jednání školské komise s tím, že předsta-
vím tyto nástroje, jsem se nejprve snažila zorientovat v aktuální situaci.
Z toho, co jsem slyšela, jsem však usoudila, že konflikt je na škole otevřený
a nemá tedy cenu pokoušet se do něj vstupovat s jakýmikoli pokusy
o měření kultury školy a její vylepšování. Mým doporučením naopak bylo
podpořit všechny zúčastněné, aby konfliktem mohli projít dobře.
Na tomto místě by možná bylo dobře podělit se o něco málo z mé pedago-
gické praxe a pokusit se i o jakousi paralelu se situací na jiných školách,
kde jsem výměnu vedení sledovala v rámci své profese zblízka. Při změně
vedení se často skryté konflikty vynoří a zpravidla je pak nějakou dobu celá

situace dramatická. Čím hlubší je potlačený konflikt v daném prostředí, tím
větší je i jeho otevřená podoba. Nové vedení v takovém prostředí nemůže
příliš dělat – konflikt je totiž součástí života celého kolektivu na škole, jedi-
nec ho nemůže změnit. Může se pouze pokusit pomoci při jeho řešení. 
Ve skupinách, ve kterých probíhá proces vyloučení (lidé odchází nebo jsou
odejiti), je většinou tématem slabé vedení a hledání orientace, identity. 
Za takový proces se nemůžeme zlobit, je součástí pokusů o dosažení větší
stability. Bohužel nebezpečí spočívá v tom, že se nemusí podařit dojít k šťa-
stnému konci, vše se může dramatizovat a konflikt může eskalovat.
V situaci již eskalovaného konfliktu se pak zpravidla bez vnější pomoci
nedaří konflikt konstruktivně vyřešit.
Podle mě dostupných informací se obávám, že se situace v Ďáblické škole
dostává do oné eskalované fáze. Nahrává tomu i fakt, že místo toho, aby
všichni zúčastnění řešili, jak má vypadat co nejlepší škola pro ďáblické děti,
stává se ze situace politikum vedoucí k boji o moc. Konflikt se přenáší na
další úrovně a tak se naděje na konstruktivní řešení ještě zmenšuje.
Co bych z hlediska své profese navrhovala? Myslím si, že by mělo dojít
k nějaké nové podobě jednání mezi novým vedením a učiteli na škole.
A vzhledem k tomu, že konflikt je podle všeho vyhrocen, bylo by dobré,
kdyby v takovém jednání pomohl někdo zvnějšku. Profesionál v oblasti
řešení konfliktů, mediátor. V okamžiku, kdy by se podařilo obnovit konstruk-
tivní komunikaci v rámci sboru, bylo by dobré do formulování vize školy
zatáhnout i rodiče a děti – to už je ale hudba vzdálenější budoucnosti.
Z mého hlediska jde především o to najít způsob, jak odstoupit od aktuální
bolesti v konfliktu a jak definovat skutečné potřeby, které jednotliví aktéři
mají. Tohle vše je ale možné jen pod jednou podmínkou. Že ti, kteří se
k situaci na škole vyjadřují, jsou vedeni snahou o hledání řešení a hašení
konfliktu, namísto jeho využívání pro jakékoli další cíle. Doufám, že taková
atmosféra v Ďáblicích převládne – bylo by hezké mít zde školu, která bude
příjemným místem pro učitele, děti i rodiče. Je tu moc hezky na to, abychom
se o to nepokusili. 

Dana Moree
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Zima u hasičů
v Ďáblicích
Těsně před Vánoci jsme dostali od hl. m. Prahy
vánoční dárek. Primátor pan Svoboda předal
sedmi zástupcům pražských SDH klíče od
nových dopravních automobilů Ford Transit.
Vozidlo má kapacitu celkem devět osob
a u našeho sboru bude převážně sloužit pro
potřeby kroužku mladých hasičů. Po dovybavení
bude připraveno i pro výjezdovou činnost, kdy
není potřeba vyjíždět velkým automobilem. 

Ani v zimním období mladí hasiči z Ďáblic neza-
hálejí. Během zimy se scházíme každé pondělí
ve své klubovně na ďáblické hasičárně a trénu-
jeme s dětmi uzly, topografii, hasičské a zdra-
votní dovednosti. 
Lvíčata se také připravovala na zimní pohár
v uzlování, který proběhl v sobotu 2. března na
hasičské zbrojnici (HZ) Řeporyje. Naše mladší
družstvo se umístilo na 7. místě z 27 hlídek
a postoupilo tak do druhého městského kola,
které se konalo 15. března v HZ Stodůlky, kde
své umístění ještě vylepšilo a nakonec skončilo
na krásném 6. místě. Druhá hlídka mladších
skončila na 22. místě.

V kategorii mladších jednotlivců se umístil
Daniel Tipta na 9. místě, v kategorii starších
Matěj Vondřich na 20. místě.
Ode dneška budou mít naše schůzky jarní
tématiku, budeme se připravovat na Velikonoce
a na jarní soutěže jako je štafeta požárních
dvojic a štafetový běh na 4 x 60 metrů. Tyto
disciplíny nás čekají na květnovém klání mla-
dých hasičů v rámci celoroční hry Plamen. 
V dubnu pojedeme také na soustředění, které

pořádají naši kamarádi z Cholupic, kde se také
budeme připravovat na soutěže v rámci hry Pla-
men a zdokonalíme se v požárních útocích. 

Radka Tiptová, vedoucí mládeže

Ďáblické kurty ožijí na jaře 
už potřiadvacáté!

Přiveďte děti 
na tenis
Kronika obce je pěkná věc, ale občas se i do ní
vloudí chybička. Tenis totiž v Ďáblicích nehra-
jeme dvacet let, jak ze záznamů v ní vyplývá,
ale letošní sezona bude už třiadvacátá! 
Ano, už je to téměř čtvrt století, co jsme proha-
zovali tuny škváry, s věhlasným stavitelem
dvorců a atletických drah Jaromírem Siberou
nejstarším míchali v obří míchačce směs škváry
a cihlářské hlíny, které důvěrně říkal „medvědí
ho...“, a ve finále odlévali betonové dlaždice,
obrubníky a stovkami obřích hřebíků-krováků
zatloukali umělé lajny. Brigádnických hodin to
byly tisíce, k tomu finance z vlastní kapsy –
dnes už něco nepředstavitelného... Nicméně
díky tomu můžeme hrát v Ďáblicích tenis na
„vlastních kurtech“. A vězte, že bychom rádi
přivítali nové členy, ať už jsou zkušenými
tenisty, stále váhají, zda (i v pokročilejším věku)
začít, anebo chtějí přivést na kurty ratolesti. Pro
rodiče malých tenistů jedna zvlášť dobrá zpráva:
v letošní sezoně ještě rozšíříme spolupráci
s Tenisovou školou Lucie Hradecké, dvojnásobné
vítězky Fed Cupu a stříbrné medailistky v deblu
z olympijského Londýna. Pokud máte zájem,
aby to vaše děti zkusily s raketou, domluvte se
s trenérem Pavlem Duffkem (tel. 603 514 994)
na případné schůzce v areálu v Kokořínské ulici.
Kurzy by měly probíhat každou středu a pátek
odpoledne, v případě zájmu i v dalších dnech.
Pro všechny, kdo ještě v Ďáblicích nehráli,
máme malé pozvání: přijďte se podívat
a v měsíci květnu si během některého víkendu
zarezervujte hodinu hraní za pouhých 60 korun,
což není ani polovina obvyklé ceny (mimocho-
dem o sobotách nabízíme zvýhodněný proná-
jem za 70 Kč pravidelně, vždy mezi 10 a 16
ho dinou). Termíny si lze zarezervovat osobně
u správců areálu manželů Hrdličkových v Koko-
řínské ulici přímo naproti kurtům, případně tele-
fonicky na čísle 606 574 578. Třeba se pak
budete rádi vracet, a možná i jako noví členové
TO TJ Ďáblice. Červnový turnaj ve čtyřhře je však
otevřený i nečlenům, a tak stačí, když si pozna-
menáte do diáře sobotu 22. června a ráno 
v 8 hodin dorazíte, pokud možno i s parťákem.

Jiljí Kubec

Dny otevřených dveří 
kulturní památky 
v Dolních Chabrech
Románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních
Chabrech, běžně zavřený pro veřejnost, bude
v teplejší polovině roku 2013 otevírán vždy
první sobotu v měsíci od 13 do 17 hodin 
(4. května, 1. června, 6. července, 
3. srpna). Kostelík s večerní atmosférou
můžete navštívit u příležitosti Noci kostelů

24. května. Ve dnech Evropského kultur-
ního dědictví 14. září bude stavba přístupná
po celý den. K prohlédnutí bude také zvonice se
dvěma původními zvony.
Pozoruhodná románská stavba se vzácnými
nástěnnými malbami ze 13. století se nachází
v malebném prostředí původního jádra vsi. 
Od kostela si můžete udělat procházku 
do nedalekého Draháňského údolí, 
které vás zavede až ke břehům 
Vltavy. 
www.osop-chabry.cz
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Z fotbalového 
oddílu
Ďábličtí hráči 
mají u nás zelenou 
Že v mužích nehrají kluci z Ďáblic? To byla před
několika lety kritika ďáblického fotbalu. I když je
tato problematika složitější, snahou posledních
let je doplňovat kádr mužů ďáblickými kluky.
Jirka Zemánek, Michal Klímek, Pavel Michek,
Tomáš Drtina, to jsou hráči (všichni bydlí v Ďábli-
cích), kteří doplnili během několika let kádr
našich mužů. 

Michal Mošnička, předseda oddílu fotbalu

Turnaj starší přípravky 2013 
Letošní turnaj jsme chtěli uspořádat za trochu
teplejšího počasí než loni. Mysleli jsme, že 
16. března bude už jaro, ale když dva dny před
turnajem napadl sníh a teplota spadla pod bod
mrazu, začali jsme mít strach, jak to vše
dopadne. Naštěstí se počasí umoudřilo a na hřišti
nás přivítalo sluníčko, které nahřálo hrací plochu
na velmi příjemnou teplotu.
Jelikož kluků nadšených pro fotbal je ve Starší
přípravce dost, chtěli jsme, aby si zahráli opravdu
všichni. Za Ďáblice jsme postavili tým oranžových
a tým modrých.
Všech 8 přihlášených týmů se dostavilo a sou-
boje mohly začít. Hrálo se ve dvou skupinách po
čtyřech týmech a z každé skupiny podle počtu
získaných bodů pak týmy hrály zápasy o konečné
umístění.
Velká radost pro všechny domácí byl finálový
zápas, který sehrály dva týmy z Ďáblic.
Nakonec si 1. místo výhrou 5:1 zajistil modrý tým
Ďáblic, 2. místo Ďáblice oranžový tým, 
3. místo FK Vyšehrad, 4. místo Bohnice, 5. místo
Kyje, 6. místo Hovorčovice, 7. místo Březiněves
a poslední 8. místo Loko Vltavín.
Medaile jsme měli připraveny pro všechny týmy,
protože i snahu jsme chtěli ocenit, z čehož měli
všichni fotbalisté radost.
Dík patří všem trenérům, hráčům i divákům za
fotbalovou atmosféru a sportovní nadšení.

Za starší přípravku Šárka Husáková

Jarní sezóna začíná 
Ďáblice budou bojovat, říká trenér 
Mužů A v rozhovoru pro Pražský fotbalový
svaz, viz samostatný článek. V prvním jar-
ním zápase 24. března. Muži A zatím před-
sevzetí naplnili vysokou výhrou 5:0 nad
týmem Union Vršovice. I do dalších zápasů

přeji všem týmům, od nejmenších dětí až
po muže, v jarní sezóně hodně úspěchů.
Je škoda, že nám Dubeč utekla, ale budeme
bojovat, slibuje kouč Ďáblic Peřina.
Fotbalové Ďáblice číhají v závětří. S pětibodovým
odstupem za vedoucí Čechií Dubeč v pražské
A skupině I.A třídy makají, aby lídra tabulky na
jaře prohnaly a třeba se dostaly před něj. Kouč
František Peřina si dobře uvědomuje, jak těžké
jaro jeho tým čeká. „Nabrali jsme na konci pod -
zimu ztrátu, ale budeme bojovat,“ slíbil kouč
druhého týmu tabulky.
Vypadá to, že vás nevydařený závěr podz-
imu pořád štve. Ještě jste to nepřekousl?
Pro mě to bylo nemilé překvapení, že ztrácíme
tolik. Tři kola před koncem to vypadalo, že
bychom mohli být za Dubčí o bod, nebo o dva. 
Je to škoda, takhle nám Dubeč docela utekla.
Myslel jste na to během zimní pauzy
hodně?
Co se týče přípravy, tak my jsme vlastně úplně
přestávku neměli, nepřerušili jsme to a jednou,
dvakrát v týdnu jsme se scházeli. Ale to byly
herní tréninky. Ta opravdová hrubá příprava
začala 22. ledna, byli jsme taky na soustředění
v Rumburku. Tam jsme si zaběhali v lesích
a kopcích. Měli jsme sebou patnáct hráčů, což
bylo milé překvapení. Byli jsme tam šest dní, ani
jsem nemyslel, že jich pojede tolik.
A určitě přišla řeč i na ten nepovedený
konec podzimu. K jakému závěru jste
došli?
My jsme tam za poslední tři kola měli dvě remízy
a porážku s Dolními Počernicemi. Tam jsme
prohráli 1:4 a je to pořád moje noční můra. Došli
jsme k jedinému závěru, že jsme tam vybouchli
kvůli tomu, že jsme do toho utkání šli s pocitem,
že je to hotové a byli jsme za to potrestaní.
Pokud chceme na jaře Dubeč prohnat, musíme se
podobných věcí vyvarovat.
Když zmiňujete Dubeč, její kouč vidí právě
ďáblický tým jako největšího soupeře
v boji o postup. Co vy na to?
Že mě těší, když to trenér soupeře říká. Pokusíme
se o to, jim to zkomplikovat. Ale musíme si uvě-
domit, že tam číháme na šanci nejenom my.
Dubeč vede o pět bodů, ale pak je to tam hodně
vyrovnané. Jednou prohrajete a můžete být
klidně pátí.
Na druhou stranu, nad Dubčí jste na
podzim vyhráli, a kdyby se vám to
povedlo i na jaře...
Tak by to bylo příjemné, umazala by se část toho
náskoku. Uvidíme, jak se povede týmům začátek
jara. Třeba se ta ztráta sníží už tam. A nebo taky
naroste. To nejde v tuhle chvíli předvídat.
Budeme se snažit, abychom byli blíž.

Dá se zopakovat podobné tažení bez
porážky, jako předvedly v minulé sezoně
Vršovice?
Tak to bude hodně těžké. Za svůj tým můžu říct,
že kvalitu má, ale záleží, jak k tomu všemu přis-
toupíme. Ale posilují i v Dubči, takže uvidíme, jak
to dopadne.
Zmínil jste, že Dubeč posiluje, a co novinky
v kádru Ďáblic?
Musím říct, že pro mě je zásadní změnou, že
jsme získali brankáře Tomáše Chroboka. Přišel na
hostování z Bohemians Praha, kde byl
v druholigovém kádru. Mít brankáře, to je zák-
lad. Naše jednička Pikhart nebyl kvůli práci na víc
než polovině mistráků a musel chytat náhradník,
to jsme museli řešit. A děkuji vedení klubu, že se
to povedlo tímhle způsobem.
Takže by vám měl gólman Chrobok
pomoci vychytat přebor?
Takhle to nejde říct, ale bylo by to fajn (usměje
se). Vidím to tak, že defenziva byla na podzim
naším problémem. Gólů jsme dostali hodně,
takže bychom chtěli, aby to bylo lepší. V tomhle
směru by nám mělo pomoci i to, že se uzdravili
dva zkušení obránci.
Tím jsou změny v kádru u konce?
Ještě zkoušíme jednoho záložníka, tam ale
k dohodě ještě nedošlo.
Co vám zatím naznačily přípravné zápasy?
Prohráli jsme s Třeboradicemi 1:4, ale výkon
nebyl špatný. Šlo to, i když výsledek nevypadá
dobře. Naopak jsme vyhráli nad Chodovem 7:2
a nad dorostem Meteoru 5:0. Ještě nás čekají
utkání se soupeři z přeboru, takže uvidíme, jak
na tom jsme.
A co nějaké odchody, byl o vaše hráče
zájem?
Dva hráče chtěli v přeboru, ale oba mají zájem
dál pokračovat v Ďáblicích, což mě těší. Nemám
zprávy, že by někdo odcházel.
Zahráli jste si i s Vršovicemi a uhráli
remízu 1:1. Nechtěl vám někoho
vyfouknout kouč Unionu Jeřábek, 
s nímž se dobře znáte?
(směje se). Po zápase říkal, že se mu líbili dva
naši hráči. Oni jdou ale ve Vršovicích jiným
směrem, dávají šanci mladým hráčům, takže se
žádný přesun hráčů nekonal.
Vršovice vedou přebor, vy jste druzí. 
Jak by se vám líbilo, kdybyste se v létě
s trenérem Jeřábkem sešli a oslavili 
dvojnásobné vítězství v soutěži?
Tak to by bylo moc hezké. Myslím, že Karlovi se
to ve Vršovicích povede a my v Ďáblicích se
budeme snažit, aby to pro nás dopadlo co
nejlépe.

René Machálek, www.fotbalpraha.cz
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Metropolitní plán
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne
7. 6. 2012 pořízení Územního plánu HLMP
(Metropolitního plánu) z důvodu platnosti
toho stávajícího do 31. 12. 2020. Veřejná
vyhláška – oznámení o projednání návrhu
zadání – je vystavena k veřejnému nahléd-
nutí od 15. 3. do 18. 4. 2013 v kanceláři
OÚP MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1
nebo na adrese www.praha.eu.
Podle stavebního zákona může každý 
do 18. dubna uplatnit své připomínky.

Územní plán hl. m. Prahy 
(Metropolitní plán)
a) má být srozumitelný, snadno použitelný a sta-
bilní, b) má vymezit základní kompozici města
i krajiny, c) má definovat strategii plošného
vývoje města jako základní rámec pro utváření
města v širším prostorovém kontextu,
d) musí opustit tradiční členění a regulování
území podle funkcí a přistoupit k členění
a popisu území města podle urbánního charak-
teru, e) bude proto pořízen jako dvouúrovňový
Územní plán hlavního města Prahy.
Metropolitní plán bude pořízen pro celé správní
území hlavního města Prahy, tzn. i pro katastrální
území Ďáblice.

Členění a využití území
Podle charakteru a významu (polohy) v území:
a) lokality zastavitelné v zastavěném území [§ 2
odst. 1 písm. d) stavebního zákona, příloha č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů]: zastavěné území bude vymezeno
v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního
zákona, do lokalit v zastavěném území bude
v souladu se zásadami rozvoje hl. m. Prahy před-
nostně směřován rozvoj města ve smyslu zlepšo-
vání kvality života ve městě a v posilování
městských hodnot, b) lokality (nebo části lokalit)
zastavitelné [§ 2 odst. 1 písm. j) stavebního
zákona]: vymezené mimo zastavěné území
v území dosud nezastavěném, kam bude směřo-
ván nový rozvoj, v míře, která zajistí přiměřený
a vyvážený rozvoj všech složek života města, při
respektování charakteru daného území,
c) lokality nezastavitelné v nezastavěném území
[§ 2 odst. 1 písm. f) stavebního zákona]: území
volné krajiny mimo zastavěné území, ve kterém
je požadovanou prioritou zachování a ochrana
přírodních a krajinných hodnot a jejich rozvoj, 
d) části lokalit (popřípadě lokality) nezastavi-

telné: v zastavěném území, které budou vzhle-
dem k existenci přírodně hodnotných (přírodě
blízkých) území uvnitř města definovány jako
„nezastavitelné“ a popsány obdobně jako
lokality nezastavěné ve volné krajině (přírodně
hodnotná území, parky a podobně).

Podle převažujícího stávajícího a navrho-
vaného způsobu využití
V Metropolitním plánu bude definován stávající
a navrhovaný způsob využití jednotlivých lokalit
s přihlédnutím ke specifickým podmínkám hlav-
ního města z několika pohledů. Způsob využití
bude chápán jako celistvý soubor komplexně
koncipovaného pojetí využití území, který charak-
terizuje míru zátěže území a tím očekávatelnou
kvalitu sousedství.
Tyto způsoby využití budou vycházet z charakte-
ristických znaků, zejména přípustných zátěží,
odpovídajících režimů a měřítek a budou za
použití § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
vymezeny s přihlédnutím k převažujícím činnos-
tem/aktivitám, se sestupnou zátěží území takto:
a) lokality produkční (značeno modrou barvou),
b) lokality obytné (značeno červenou barvou),
c) lokality rekreační (značeno žlutou barvou),
d) lokality krajinné (značeno zelenou barvou).
Podle převažujícího způsobu uspořádání a využití
území z hlediska míry (navrhovaných/předpoklá-
daných) změn stanoví územní plán pro jednotlivé
plochy a lokality míru stability.
Lokality budou z hlediska stability definovány
následovně:
a) lokality (nebo části lokalit) stabilizované:
území s plně vyvinutou stávající strukturou, kde
nebudou navrhovány žádné zásadní změny stá-
vajícího charakteru, významu ani způsobu využití
území a území bude jen doplňováno,
b) lokality (nebo části lokalit) transformační:
v nichž bude navrhováno částečné zachování /
využití stávajícího charakteru a struktury území
[§ 3 odst. 2 písm. b) cit. vyhlášky – plochy pře-
stavby, příloha č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů – plochy změn v kra-
jině], c) lokality (nebo části lokalit) rozvojové:
v nichž bude navrhováno vytvoření úplně nového
charakteru a struktury území [§ 3 odst. 2 písm.
b) cit. vyhlášky – zastavitelné plochy a územní
rezervy].

Metropolitní plán bude respektovat a posilo-
vat veškeré krajinné i civilizační hodnoty,
které po staletí vytvářejí identitu Prahy. Jsou to
zejména: a) pestrá a obraz města výrazně spolu -
utvářející krajina s řekou Vltavou a jejími přítoky

a výraznou morfologií, b) významné přírodní
bohatství města, c) unikátní kulturně-historické
dědictví, d) dobrá životní úroveň a sociální stabi-
lita, e) dobrá ekonomická výkonnost, rozvinutá
věda, výzkum a vysoké školství, f) velký rozvojový
potenciál zejména uvnitř města, g) rozvojový
potenciál i v širším regionálním zázemí Prahy,
h) kvalitní, kapacitní a pro rozsah obsluhy území
významně využívaná městská hromadná
doprava, i) dobrá dostupnost služeb technické
infrastruktury, j) významné rekreační příležitosti
v nejbližším i širším okolí města.
Navrhovaná koncepce rozvoje bude zaměřena
především na: a) ochranu významných dochova-
ných hodnot krajinných i přírodních, v území
nezastavěném i zastavěném, jakož i obnovení,
založení a rozvoj hodnot dalších, souvisejících
zejména s doplňováním chybějících článků kra-
jinné infrastruktury a nabídek rekreačních mož-
ností v bezprostředním zázemí města,
b) ochranu významných dochovaných hodnot
civilizačních a na jejich další rozvíjení, zejména
na celkovou kompozici města, resp. ucelenou
strukturu jasně definovaných veřejných prostran-
ství, která spolu s kvalitou architektury vytvářejí
uspokojivý obraz města, jímž se rozumí vjem,
který město zanechává v mysli jeho obyvatel
i návštěvníků a který je typický pouze a jen pro
to které město, je nezaměnitelný a nepřenosný,
c) (plošnou) kvalitu před kvantitou, tj. zejména
využití potenciálu zastavěného území města
především v územních navazujících na centrum,
čímž přispěje k omezení další urbanizace volné
krajiny v jeho zázemí, d) efektivní a účelné uspo-
řádání města s minimálními požadavky na
obsluhu území, e) doplnění chybějících článků
veřejné infrastruktury a tím na vytvoření úplných
a vyváženě fungujících systémů, f) vytvoření
předpokladů pro udržitelný rozvoj území (vyvá-
žený vztah podmínek pro příznivé životní pro-
středí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel hl. m. Prahy).

Odpadové hospodářství
V odpadovém hospodářství budou v Metropolit-
ním plánu zohledněna následující témata:
a) vytvoření podmínek pro minimalizaci množství
ukládaných odpadů na skládky a podporu využí-
vání odpadu, b) vytváření podmínek a plošných
rezerv pro systém nakládání s odpadem,
c) řešení problému s naplněnou kapacitou
skládky Ďáblice; i v případě jejího dalšího roz-
šíření je nutné hledat lokality, kde bude odpad
ukládán a dále zpracováván.

-red-



Zp
rá

vy
 z

 Ď
áb

lic

14

Kalendář akcí
30. dubna od 17 hodin – Čarodějnice v areálu U Holců, 
ve 21.30 ohňostroj

11. května od 10 do 15 hodin – Burza rostlin a semen
v Obecním domě 

22. května – Vítání nových občánků

30. května – Jarní výlet seniorů

Mše v ďáblické kapli 
nejsvětější Trojice a sv. Václava
se budou konat 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

Centrum Sovička Vás zve na
Jarní dětský bazárek
Potřebujete prodat oblečení, obuv, hračky a jiné potřeby po svých
dětech? Přineste je na náš bazárek i s vyplněným formulářem a my se
o vše postaráme! Přijímáme věci na sezonu jaro/léto a vše jen čisté
a zachovalé. Zároveň, zde můžete nakoupit i Vy, to co je pro Vás právě
aktuální a potřebné. Kdy? 19. dubna 2013 od 15 do 17 hodin.
Podmínky: na adrese centrum sovicka@seznam.cz je nutné se 
zaregistrovat. Následně Vám budou přidělena čísla, pod kterými je nutné
každou věc označit: číslo a cena (postačí na kousek papíru např. na štítek
dvěma stehy přišít). Věci, které nebudou řádně označeny nebudou 
přijímány. Na jednu osobu max. 30 kusů.
Manipulační cena 10 kusů: 50 Kč; 20 kusů: 100 Kč; 30 kusů: 150 Kč
Příjem zboží: 15. 4. od 15 do 17 hod. (popřípadě dle domluvy)
Výdej zboží: 22. 4. od 15 do 17 hod.

Obytná zóna Nad Statkem
Na jaře loňského roku se na Městskou část obrátila společnost SPIRITEX
a.s., se žádostí o vydání souhlasu pro výstavbu technické a dopravní infra-
struktury pro obytnou lokalitu Nad Statkem. Jedná se o území na sever
od ulice Statkové, kde dojde k rozdělení pozemku (pro budoucí výstavbu
25 rodinných domů) a k výstavbě komunikace a inženýrských sítí.
Navrženy jsou tyto části veřejné infrastruktury: komunikace, vodovodní
řad a přípojky k rodinným domům, splašková kanalizace a přípojky k RD,
dešťová kanalizace a uliční vpusti, retenční nádrž, prodloužení dešťové
a splaškové stojky v ulici Šenovská, dešťový sběrač B, plynovodní řad
a přípojky k RD, transformovna 22/0,4kV, přípojka 22 kV, distribuční roz-
vody 0,4kV, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Navržený dešťový sběrač B
je předinvesticí stavby č. 0133 TV Ďáblice, etapa 005 Odvodnění Ďáblic,
která má odstranit dnešní problémy s odváděním dešťových vod v Ďábli-
cích. V rámci stavby č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0005 je navržen nový deš-
ťový sběrač B od křižovatky Šenovská – Myslivecká přes výhledovou
rozvojovou oblast severně od Šenovské do pramenné pánve Mratínského
potoka, kde se vybuduje retenční nádrž pro vyrovnání odtoku.
Žádostí se zabývala komise výstavby a investic, která konstatovala, že
navrhovaná výstavba je v souladu se záměrem naší městské části snažit
se umísťovat do Ďáblic v rámci nové výstavby menší bytové objekty, před-
nostně samostatné a řadové rodinné domy. Dále byla žádost projedná-

vána v radě městské části (RMČ 045/2012 dne 9. 8. 2012) a v násled-
ných jednáních rady. Zástupci MČ jednali několikrát se společností o pod-
mínkách uzavření plánovací smlouvy. Společnost se zavázala uhradit
náklady na výstavbu veřejné technické infrastruktury v plné výši. Dále se
zavázala k poskytnutí kompenzace za převzetí technické infrastruktury ve
výši 1 milionu korun, která bude uhrazena do 60 dnů od vydání pravo-
mocného stavebního povolení na stavbu. Bylo dohodnuto, že se MČ
nebude žádným způsobem, finančně ani jinak, podílet na úhradě nákladů
souvisejících s vybudováním veřejné technické infrastruktury. Žadatel
(spol. Spiritex) se zavazuje darovat MČ Praha-Ďáblice tyto části veřejné
infrastruktury: veřejnou komunikaci, tj. komunikace trasa A, komunikace
trasa B, komunikace trasa C, chodníky a zeleň podél komunikace, odvod-
nění komunikace, včetně pozemku pod veřejnou komunikací. Retenční
nádrž včetně pozemku. Dešťový sběrač B, sadové úpravy v jižní části
zájmového území včetně pozemku.
V prosinci roku 2012 podepsaly obě strany plánovací smlouvu, ve které
jsou uvedeny konkrétní podmínky smlouvy. Následně městská část vydala
spol. Spiritex souhlasné stanovisko k žádosti o územní řízení výše
popsané stavby. Dne 19. února 2013 vydal OV ÚMČ Praha 8 územní roz-
hodnutí – rozhodnutí o dělení pozemků a rozhodnutí o umístění stavby
„Dopravní a technické infrastruktury pro obytnou zónu Nad Statkem“.

Zpracovala Zdeňka Fišmistrová
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Nabídka platí od 1. 4. do 30. 4. 2013. Smluvní záruka Renault 5 let /100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí objednávky. Renault Nové Clio Authentique 1,2 75 k, cena vozu 229 900 Kč, 
délka úvěru 60 měsíců, výše úvěru 126 445 Kč, poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč, výpůjční úroková sazba 4,87 % p. a., RPSN včetně havarijního pojištění 13,1 %, měsíční splátka 1 726 Kč, měsíční splátka včetně havarijního pojištění a povinného ručení 2 299 
Kč, poslední navýšená splátka 45 980 Kč, poslední navýšená splátka včetně pojištění 46 553 Kč, celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného ručení 285 649 Kč. Renault Finance znamená fi nancování poskytované společností RCI Financial 
Services, s.r.o. Clio Grandtour: spotřeba 3,2–7,0 (l/100 km), emise CO

2
 93–127 (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

l

www.dealer-renault.cz

KŘIVKY PLNÉ PROSTORU
NOVÝ RENAULT CLIO GRANDTOUR 

DNY CLIO
18.– 27. DUBNA

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

Program duben a květen
OTEVÍRACÍ DOBA
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.
Květen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, čtvrtek 13.30–15.30, 21.30–23,
neděle 14–16 hodin. Ve středu 1. a 8. 5. zavřeno.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné 
a cestopisné v pondělí od 18.30 hodin 
15. 4. Ing. Eva Michlíková: Maroko – krásný svět plný protikladů.
22. 4. Ing. Václav Přibáň: Zatmění Slunce, Měsíce a příbuzné úkazy.
6. 5. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň objevů 2012.
13. 5. Mgr. Ing. Jiří Lehejček: Bajkal a okolí – aneb transsibiřskou
magistrálou za krásami Sibiře.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18.30 hodin
8. a 29. 4. – Den Země, pásmo přírodopisných filmů.
20. a 27. 5. – Apollo 15, Apollo 16.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Duben: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20.30–22.30,
neděle 14–16. V pondělí 8. 4. 20–21 hodin za jasného počasí! 
Přístupné bez objednání. Čtvrtek 25. 4. částečné zatmění Měsíce
22.54–23.21 hodin!

Květen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, čtvrtek 21.30–23, 
neděle 14–16 hodin za jasného počasí! Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami
Venuše – ve druhé polovině května
Noční obloha: Měsíc – od 12. do 26. 4, nejlépe okolo 18. 4.; 
od 13. do 26. 5, nejlépe okolo 18. 5.
Jupiter – v první polovině dubna
Saturn – na konci dubna, po celý květen
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý duben i květen
Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů.
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout
si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit
astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky).

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu a ve čtvrtek od 19.30 do 20.30 hodin (duben); ve čtvrtek
od 16 do 17 hodin (květen) mohou hvězdárnu navštívit předem objed-
nané 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.

POHÁDKA pro nejmenší
Neděle 28. 4. od 10.15 hodin – Africká pohádka (Ogua a piráti).
Neděle 19. 5. od 10.15 hodin – O spanilé Jitřence 
a tajuplné Večernici.
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce, příp. Venuše.

RENAULT PRAHA 8-ĎÁBLICE




