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Zprávy z rady městské části
63. jednání rady MČ dne 24. 4. 2013

l Žádost o povolení parkovacího místa na vozovce. Rada po projed-
nání nedoporučuje vyhovět žádosti pana Jiřího Kotrby o povolení parkovacího
místa na vozovce na vlastním pozemku.
l Návrh aktualizace obecně závazné vyhlášky. Rada na základě infor-
mací pana tajemníka souhlasí s návrhem aktualizace obecně závazné vyhlášky
č. 12/2008.
l Návrh nařízení o zřízení přírodní památky Petřín. Rada souhlasí
s návrhem nařízení o zřízení přírodní památky Petřín včetně jejího ochranného
pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
l Žádost o pronájem obecního bytu a výpověď smlouvy z tohoto
bytu. Rada po projednání zamítá žádost paní Kláry Lesse o pronájem obec-
ního bytu č. 1, ul. Kučerové 532/26 vzhledem ke skutečnosti, že nesplňuje pod-
mínky bytové politiky a pověřuje paní zástupkyni předat žádost k posouzení
sociální komisi. Dále rada po projednání schválila ukončení nájmu výše uvede-
ného bytu paní Lence Kotrčové k 31. 5. 2013 s možností předání bytu v dřívěj-
ším termínu.
l Žádost o odkoupení části pozemku-parcely. Rada projednala žádost
o odkoupení části pozemku parc. č. 1745/1 o výměře 15 m2 v k.ú. Ďáblice.
Pana tajemníka pověřila zajištěním vyhlášení záměru na tento prodej.
l Zamítnutí žádosti o svěření pozemků. Rada vzala na vědomí zamítnutí
žádosti o svěření pozemků p. č. 1217/1, 1211, 1208, 1207, 1206, 1205,
1204, 1203/2, 1203/1 k. ú. Ďáblice od MHMP.
l Žádost o souhlas s odsvěřením pozemků v k. ú. Ďáblice v Ďáblic-
kém háji a okolí. Rada po projednání rozhodla posoudit situaci dle dalších
možných podkladů a poté ji předložit na nejbližším jednání ZMČ.
l Žádost o řešení spoluvlastnických vztahů pozemků. Rada po projed-
nání pověřila paní zástupkyni k jednání se společností SHAGGA, s.r.o. o řešení
spoluvlastnických vztahů pozemků v k. ú. Ďáblice.
l Žádost o vrácení části daru. Rada po projednání pověřila tajemníka
úřadu zajistit vyhlášení záměru na vrácení daru pozemků p. č. 1729/462
a 1729/464 v k. ú. Ďáblice společnosti CENTRAL GROUP, a. s.
l Poskytnutí finančního daru PS Rozmarýn. Rada schválila poskytnutí
finančního daru ve výši 15 000 Kč Pionýrské skupině Rozmarýn na podporu její
činnosti.
l Cenová nabídka na kácení a bezpečnostní řez stromů na hřbitově
v Ďáblicích. Radě byly předloženy tři cenové nabídky. Rada po projednání
pověřila sl. Vojtovou pořídit fotodokumentaci postižených stromů a vyhledat
posudek stavu stromů z roku 2010.
l Činnost Svazu městských částí hlavního města Praha. Rada pověřila
radního Ing. Růžičku zastupovat MČ Praha-Ďáblice na členské schůzi SMČHMP
konané dne 6. 5. 2013.
l Ukončení nájemní smlouvy na obecní byt. Rada po zvážení všech sku-
tečností a na základě nedodržování Zvláštního ujednání k době nájmu vyplýva-
jícího z uzavřené nájemní smlouvy schválila ukončení nájemní smlouvy na
obecní byt, ul. U Parkánu 18/9 paní Martině Abbou ke dni 1. 5. 2013.
l Informace o projektu Výstavba minihřišť. Pan Mošnička informoval
radu o zařazení TJ Praha-Ďáblice do projektu „Výstavba minihřišť pro rok
2013“.
l Posuzování vlivů koncepce „Revidovaný Operační program Praha –
Konkurenceschopnost, verze 4.0“ na životní prostředí podle zákona
č. 100/2001. Paní zástupkyně informovala radu o závěru zjišťovacího řízení.
l Informace MHMP pro zpracování vize rozvoje MČ. Paní zástupkyně
předložila informaci z MHMP, termín předání rozvahy o charakteru území
v rámci tvorby Metropolitního plánu pro městské části připadá na začátek 
září 2013.
l Informace Českého institutu pro výzkum závislostí. Paní zástupkyně
informovala o projektu Českého institutu pro výzkum závislostí
„ProGram.cz&ProblemGambling.cz“.
l Mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice. Na jednání
rady bylo radními dohodnuto svolat na 7. 5. od 18. hodin mimořádné zasedání
zastupitelstva s bodem jednání – volba starosty MČ Praha-Ďáblice.

64. jednání rady MČ dne 7. 5. 2013

l Kontrola úkolů.

65. jednání rady MČ dne 15. 5. 2013

l Výstavba minihřiště v areálu „U Holců“. Pan Mošnička informoval
o tom, že TJ Ďáblice podala žádost o grant na výstavbu minihřiště na MŠMT.
Rada projednala možné varianty výstavby a možnost finanční spoluúčasti MČ
na tomto projektu, která bude projednána na jednání Finančního výboru.
l Žádost o stanovisko k územnímu řízení. Radě bylo předloženo stano-
visko KVaI k územnímu řízení pro akci „Obecní dům – Ďáblice“ k. ú. Ďáblice
pro zplnomocněného zástupce MČ Praha-Ďáblice paní Karlu Polydorovu. Rada
požaduje k tomuto stanovisku vyjádření architektů A.LT architekti v.o.s.
l Žádost o zajištění přístupu na městskou komunikaci. Rada po pro-
jednání nesouhlasí se žádostí pana Mgr. Vasila Kalajdžieva o zajištění přístupu
na městskou komunikaci z parcely p. č. 1379/70 k. ú. Čakovice.
l Žádost o výměnu garáže. Paní Ludmila Rosůlková žádá o výměnu garáže
v obecním bytovém domě ul. Ďáblická 161/8 za garáž, která je pronajata man-
želům Mikešovým, se kterými je uzavřena platná nájemní smlouva. Žadatelce
není možné vyhovět.
l Návrh na řešení reklamace podlahy v pavilonu E Mateřské školy 
Kučerové 532/26 firmy FANSTAV a.s. byl odložen do doby, kdy bude vybrán
nový pracovník TDI.
l Žádost o příspěvek na léčebně rehabilitační pobyt. Rada po projed-
nání schválila finanční dar ve výši 4000 Kč paní Zdeňce Beranové jako příspě-
vek na léčebně rehabilitační pobyt v přírodě pro dceru Jaroslavu Beranovou.
l Letní provoz Mateřské školy. Paní zástupkyně podala informaci, že MŠ
bude v době od 15. 7. do 23. 8. 2013 z důvodu prázdnin uzavřena.
l Žádost o prezentaci. Rada po projednání souhlasí s žádostí pana Boušky,
zástupce majitele pozemku p. č. 594 k. ú. Ďáblice, o prezentaci variant možné
výstavby na tomto pozemku na jednání Zastupitelstva MČ konaného dne 
19. 6. 2013.
l Oprava výtluků v ul. Na Blatech. Paní zástupkyně informovala o cenové
nabídce firmy FRASED na opravu výtluků v ulici Na Blatech. Rada požaduje
oslovit další firmy s žádostí o cenovou nabídku. 
l Sportovní areál TJ Ďáblice – odkup části pozemku pro vybudování
zázemí tréninkového hřiště. Pan Ing. Růžička informoval o schůzce maji-
telů pozemku, kde byla konzultována a domluvena konečná verze kupní
smlouvy. Smlouva je připravena k podpisu. 

Zpracovala Hana Macháňová

Pozvánka na 14. veřejné 
zasedání zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice
Vážení spoluobčané,
19. června 2013 od 18 hodin vás rádi přivítáme v sále ZŠ
U Parkánu 17 na dalším, tentokrát řádném zasedání zastupitel-
stva naší městské části. Na programu bude kromě volby 
starosty MČ například také další důležitý bod, kterým je odsou-
hlasení závěrečného účtu za rok 2012.
Věříme, že váš probuzený zájem o dění v Ďáblicích neopadá
a že opět mezi nás zavítáte. 

Zdeňka Fišmistrová, zástupkyně starosty MČ Praha-Ďáblice 

Děkuji tímto radě MČ za finační příspěvek na rehabilitační pobyt    
mé dcery.

Zdeňka Beranová
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Proč mé Ďáblice – 
aneb jak to vidím já

Dlouho jsem přemýšlela, zda mám do Ďáblického zpravodaje při-
spět se svým názorem na současnou situaci v obci či nikoli.
V posledních měsících byl tento náš měsíčník zahrnut spoustou
tendenčních článků, které obsahovaly mnoho emocí a subjektiv-
ních prvků.

Impulzem pro mne byla výzva redakce v minulém čísle, v němž byli vyzváni
všichni zastupitelé, aby odpověděli na dvě otázky ve vymezeném rozsahu 
450 znaků a to ve velmi krátkém termínu. Přestože jsem v té době byla na
zahraniční dovolené, považovala jsem za svou povinnost na tyto otázky rea-
govat. Zároveň jsem však zjistila, že v pěti řádcích svůj názor vyjádřit
nemohu. Ve vydání červnového čísla je situace zcela odlišná, do uzávěrky
redakce neobdržela žádný příspěvek.
Před dvěma roky jsem vstoupila do komunální politiky jako nezávislý kandi-
dát s cílem přispět svou činností ku prospěchu obce. Přestože nejsem rodilý
Ďábličák, velmi jsem si tuto obec zamilovala. Oproti anonymitě sídliště mi
připadalo prostředí v Ďáblicích velmi přátelské. Velice jsem oceňovala množ-
ství akcí, kterých jsme se mohli společně s dětmi účastnit a společné setká-
vání se sousedy ze vsi. Mé děti prošly místní mateřskou i základní školou,
neříkám, že vše bylo vždy růžové, ale s kvalitou školy jsem byla spokojena.
Poté jsem cítila, že i já chci přispět svou prací pro obec a jako členka spor-
tovní komise jsem se začala podílet na organizaci sportovních aktivit
a následně jsem v posledních komunálních volbách přijala kandidaturu.
Situace po volbách v Ďáblicích byla stejná jako ve velké politice, kdo byl
nějakým způsobem propojen s minulým vedením (a to jsem jako řadová
členka sportovní komise prý byla), měl černý puntík a nebylo s ním počí-
táno. Velmi mne to tehdy mrzelo, neboť jsem měla chuť přispět svou prací
pro obec i její občany. Nakonec mi byla svěřena sportovní komise, ale tým
jsem si již sama vytvořit nemohla. Přesto jsem s některými členy komise
navázala velmi dobrý pracovní i osobní vztah. Přestože máme odlišné poli-
tické smýšlení, vzájemně se respektujeme a tak by to také mělo být.
Od okamžiku odvolání starosty a radního je situace v obci napjatá. Mnoho
se psalo o nečekaném a bezdůvodném odvolání bez varování, ale tyto
informace nejsou zcela objektivní. Ti, kteří pravidelně sledují dění v naší
obci a zúčastňují se zastupitelstev (a těch není mnoho) vědí, že bývalý sta-
rosta byl opakovaně upozorňován na překračování pravomocí a nedostatky
v činnosti RMČ. Na základě zjištění auditu magistrátu byly odhaleny
závažné nedostatky v činnosti úřadu MČ, které jsou shrnuty ve Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 12. 3. 2013. Další výtky ze
strany zastupitelů byly ohledně dlouhodobě nekompletní RMČ, obcházení
zák. č. 167/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zejména v oblasti související
s připravovanými novými stavbami, uzavírání pro MČ nevýhodných smluv,
v nichž jsou nejen cenově nevýhodné podmínky, ale též výrazně lépe chrá-
něny zájmy druhé smluvní strany. Přestože MČ poskytuje právní služby hned
několik právních kanceláří, existují též významné smlouvy, které nebyly před
uzavřením předkládány k právnímu posouzení a byly uzavírány s právními
vadami, které mohou vést až k neplatnosti smluv. Do dnešního dne není
k dispozici ekonomická studie, vážící se k stavbě „nové radnice“, včetně
smluvního dojednání se subjekty, o nichž se hovoří, že se do nových prostor
automaticky přemístí. Tudíž není nikde uvedeno, kolik výstavba nového
náměstí bude MČ celkem stát a z jakých prostředků bude financována. Jsou
pouze k dispozici finanční rozpočty na jednotlivé dílčí práce, v nichž však
zdaleka nejsou zahrnuty veškeré náklady, které s tím budou spojeny.
Do rady, která byla v tříčlenném kompaktním složení, nikdo nechtěl přistou-
pit, protože jeho hlas by „nebyl slyšet“. Situace byla neřešitelná, proto se
přistoupilo k návrhu na odvolání rady. Přestože byl starosta odvolán již před
dvěma měsíci, stále nedořešil předání pracovních prostředků – tj. mobilního
telefonu a notebooku, dále také klíčů místostarostce či tajemníkovi. Přes-
tože byl opakovaně RMČ vyzván alespoň k uzavření smlouvy o výpůjčce na
tyto předměty – to je též uvedeno v zápise z jednání RMČ, stále se tak
nestalo. Při ukončení jakéhokoli pracovněprávního vztahu se tak děje auto-
maticky. Proč to není automatické i v naší MČ? Má mít jeden radní, který je
bývalým starostou speciální privilegia? Nebo snad očekává, že se brzy vrátí
na svůj předchozí post a že mu tedy dané věci nevyplatí předávat?
V současné době je rada pětičlenná, tedy v plném počtu. Každý z členů má
jiné profesní zaměření, osobnostní charakteristiky, každý je z jiného usku-
pení. Dle mého názoru právě tato různorodost přispívá k velmi konstruktivní
debatě, kterou jednání rady provází. Může nastat situace, že bude zvolen
starosta, který bude podpořen „výměnou“ za odvolání nepřijatelných členů

současné rady. Možná, že až budete číst tento můj příspěvek, nebudu člen-
kou rady, ale tak už to někdy bývá. Mám své občanské povolání, které mám
ráda, a dobře mne uživí. Nemusím setrvávat v žádném postu ve vedení
obce a pomůže-li to současné situaci, jsem připravena i rezignovat. Ale
nevzdávám se, věřím, že k dohodě ohledně obsazení pozice starosty nebo
k jinému řešení dojde. Všichni však musíme slevit ze svých postojů a udělat
nějaký kompromis. Proto vás žádám, občané, nechejte nám časový prostor,
aby mohly opadnout emoce a mohli jsme dospět k přijatelnému řešení.
Svoláváním mimořádného zastupitelstva každých 14 dní vždy zjitřujeme
osobní antipatie a šarvátky. Zároveň vás chci ujistit, že tím, že nemáme
v současné době starostu, není chod naší městské části ohrožen. Jednotliví
neuvolnění radní mají více povinností, ale veškeré záležitosti obce jsou
řešeny. 
Věřte, že výkon funkce radního je časově náročná a v naší obci velmi
nevděčná práce. Má rodina mé zvolení nepřijala s povděkem, neboť veškerý
čas, který věnuji obci, je na její úkor. A finanční plnění, které radní dostávají,
je opravdu velmi symbolické a pohybuje se v řádu stokorun. 
Volba členů zastupitelstva, je na vás, milí spoluobčané, ale starostu volí ze
svého středu zastupitelstvo. A právě vámi zvolení zastupitelé musí posoudit,
nejen zda je některý z kandidátů dobrý člověk, ale též zda má pro výkon
této funkce schopnosti – a to profesní, osobnostní, manažerské. Pokud se
člověk uchází o jakékoli pracovní místo, musí mít určité předpoklady
a u starosty tomu není jinak. Toto jsou okolnosti, které komplikují volbu,
protože ne každý zastupitel má předpoklady stát se dobrým starostou. 
Existují však i jiné možnosti, které zákon připouští, než se držet tradičního
ďáblického modelu – uvolněný starosta a místostarosta. Ďáblice nemusejí
mít svého starostu, ale mohou mít např. více místostarostů, ať už v uvolně-
ných či neuvolněných pozicích, nebo i uvolněného radního. Není důvod proč
se stále jen držet tradičního modelu, který v současné době může být prů-
chozí jen velmi těsnou většinou. To, že byl bývalý starosta odvolán, nezna-
mená, že jako radní nemůže dál pro MČ vykonávat některé činnosti, v nichž
měl přehled a ostatní agendy přenechá těm, kteří k tomu mají lepší 
předpoklady.

Markéta Bouzková, radní MČ Praha-Ďáblice  

Anketa mezi zastupiteli
Jedním z uváděných důvodů pro odvolání starosty ing. Miloše
Růžičky byly údajné vážné problémy ve zdejší škole, především
odchody učitelů. Seznámil/a jste se s aktuální situací ve škole
podrobněji? Navrhujete nějaká řešení?

Mgr. Markéta Bouzková – radní (Ďáblice pro nás všechny)
Položená otázka je trochu sugestivní, přesto se na ni pokusím odpovědět.
Na konci loňského školního roku ukončila své desetileté působení v pozici
ředitelky základní a mateřské školy Mgr. Bulirschová. Ukončení jejího půso-
bení ve škole nebylo zrovna korektní, nicméně bylo v souladu se školským
zákonem, neboť ten umožňoval zřizovateli – tedy MČ Ďáblice – vypsání
výběrového řízení na pozici ředitele školy. Zřizovatel k tomuto kroku přis-
toupil a v rámci výběrového řízení vybral jako ředitelku Mgr. Horáčkovou.
Každý nový ředitel, který přichází na místo po řediteli respektovaném
a mnohými oblíbeném, má velmi těžkou pozici. Proto to musí být silná
osobnost s předchozí zkušeností s řízením lidí. Každá změna vedení s sebou
přináší nepopulární opatření, které nový ředitel udělá a ne každý se s tím
smíří. Může být též provázena odchodem učitelů, v období nejdéle půl roku
by však měla být situace stabilizovaná. Máme konec školního roku a k této
stabilizaci však doposud nedošlo, neboť další učitelé avizují svůj odchod
a rodiče jsou nespokojeni se změnami učitelů, je nejvyšší čas do řešení této
situace vstoupit. Nejlépe by bylo pověřit někoho z radních, který není zatí-
žen osobním vztahem ke škole, aby vešel v úzký kontakt s ředitelkou školy,
školskou radou a radou rodičů školy. Za pomoci nezávislého odborníka pak
hledat způsob odstranění největších problémů ve škole, aby zvolené řešení
bylo především ku prospěchu ďáblických dětí, které tuto školu navštěvují
a rodiče nemuseli volit raději cestu přeřazení dětí na jiné školy.

Tatjana Dohnalová – zastupitelka (Volba 2010)
V loňském roce, ještě za svého působení v Radě naší MČ, jsem byla infor-
mována o dění ve škole i postupu pana starosty v této věci. Nejsem odbor-
ník na školství a informaci o započaté spolupráci odborníků s vedením školy
pro vyřešení vzniklých problémů jsem v té době považovala za dostatečnou.
Nevěděla jsem, jak jako zřizovatel může městská část více do kompetencí
vedení školy zasahovat. Současný vývoj nesleduji. Po odvolání pana starosty
jsem si myslela, že ti zastupitelé, kteří uvedli jako jeden z důvodů jeho
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odvolání právě dění ve škole, se zasadí o lepší řešení. Uplynuly dva měsíce
a výsledek jejich činnosti mi není známý, v zápisech z jednání radních se
toto téma dosud neobjevilo. Naproti tomu mám informaci od paní zástup-
kyně starosty, že na osmiletá gymnázia odejde letos tolik dětí, že nebude
potřeba umístit další první třídu mimo školní budovu. To svědčí snad o tom,
že situace ve škole není tak tragická.

Ing. Tomáš Dvořák – zastupitel (Starostové a nezávislí)
S aktuální situací ve zdejší škole jsem byl podrobně seznámen v době, kdy
jsem ještě pracoval v radě. Nyní podrobně informován nejsem. Jisté prob-
lémy byly v průběhu starostování pana Růžičky řešeny, problematika
a výchozí situace po změně vedení ve škole nebyla z nejrůznějších důvodů
jednoduchá. Nevím, jak k jejich napravení mělo přispět odvolání starosty.
Pokud si někteří kolegové zastupitelé mysleli, že se jakési problémy (mys-
lím, že zřizovatelem i těžko ovlivňovatelné) vyřeší a dále pak nepodnikli
konkrétní kroky pro to, aby se situace řešila, bylo jejich zdůvodnění a jed-
nání pro mě naprosto nepochopitelné. Místo, aby kontaktovali starostu
a případně se i svou aktivitou podíleli na řešení, odvolávali. A co se podle
nich mělo dít dál? Vzhledem k tomu, že nemám nejčerstvější informace,
netroufám si navrhovat konkrétní řešení, v tuto chvíli ani nevím čeho. Jedno
vím jistě. Vzhledem k velkému počtu úspěšných uchazečů o studium na
osmiletém gymnáziu nemusí obec bezodkladně řešit problém s umístěním
nadměrného počtu žáků stavebními úpravami a hledat vhodné prostory
mimo areál základní školy (zatím). Za to patří dík všem, kdo se o to zaslou-
žili (děti, rodiče, učitelé, vedení školy). Myslím, že ve  špatné škole by takové
výsledky děti dosáhly jen stěží. 

Ing. Tomáš Fatrdle – zastupitel (ODS)
Za vše hovoří odchody učitelů i vychovatelů... mnozí již odešli a další se
chystají. Ať si každý udělá obrázek o současné situaci ve škole sám. 
Trvalo dlouho, než se škola vypracovala na vysokou úroveň, ale takto 
rychlý pád si nezasloužila.

Zdeňka Fišmistrová – zástupce starosty (Ďáblice občanům)
Není pravdou, že byly ve škole tak závažné problémy, aby byly důvodem 
pro odvolání starosty a rady. Pokud se mluví o problémech ve škole, šlo
o situaci, kdy do školy nastoupila nová ředitelka a všichni si musí na sebe
vzájemně zvyknout a dodržovat pravidla jako v každém kolektivu, kdy
podřízení musí respektovat nadřízeného. Pokud není snaha o vzájemnou
spolupráci, je to důvod pro odchod těch, kteří se neumí nebo nechtějí
domluvit. Od začátku letošního roku jsem s paní ředitelkou ve spojení,
informuje mně o situaci ve škole, o konkrétních problémech, které řeší. 
Společně mluvíme o všech záležitostech, které se ve škole vyskytují.

Bc. Marcel Janek – zastupitel (ČSSD)
Ve škole již děti nemám, tudíž jsem informace o odchodech učitelů získával
od známých, zaměstnanců školy, ze zápisů z rady a od zastupitelů. Infor-
mace jsem měl jak pozitivní tak i negativní. Po každé změně ve vedení se
vyskytnou odlišné názory na správu, což je normální. Největším úskalím je
komunikace mezi lidmi a vzájemné nechtění se pochopit a prosazování
svých vizí bez možnosti změn. Žáci a kvalita výuky by měli být na prvním
místě. Domnívám se, že personální problematika je vyřešena. Závěrem chci
říci, že další ředitelé naší školy by měli mít dlouholetý vztah ke škole
a Ďáblicím.

Ing. Martin Křížek – zastupitel (Ďáblice občanům)
Situaci ve škole považuji za relativně standartní. Z pohledu rodiče žáka
zcela bez problémů. Příchody a odchody učitelů patří k životu školy.

Ing. Pavel Niebauer – radní (Vaše volba – Ďáblice!)
V mém případě toto nebylo důvodem pro hlasování o nedůvěře starostovi.
Situaci ve škole monitoruji z povzdálí, jelikož mé děti chodí do jiné školy.
Spoléhám na školskou radu a ostatní dozorové orgány, že nepřipustí, 
aby ve škole byl porušován zákon nebo dobré mravy.

PhDr. Vladimír Novotný – radní (ODS)
Školství je jedna z nejsmutnějších ďáblických kapitol. Minulé vedení vybralo
novou ředitelku školy, o stížnostech nechtělo nikoho informovat. Několik uči-
telů dalo výpověď, další se na ni chystají. Nemohu se podrobně seznámit se
situací ani ji nijak řešit, nemám-li k tomu pověření ani podrobné informace.

Ing. Slavomír Procházka – zastupitel (Starostové a nezávislí)
Se situací ve škole jsem se seznámil v rámci svého působení ve školské radě
i jako rodič dítěte, kterému odešla v 5. ročníku jeho oblíbená paní učitelka.
Veškeré získané podněty byly diskutovány ve školské radě, s rodiči
a s novou paní ředitelkou. Zaměřili jsme se zejména na důvody provádě-
ných změn v chodu školy.

Podle mého názoru by se další řešení situace ve škole mělo oprostit od
emocí všech zúčastněných s cílem vyvolání co nejširšího dialogu o problé-
mech, se kterými se škola potýká. I z tohoto důvodu byla v ĎZ zveřejněna
emailová adresa školské rady (skolskarada@skoladablice.cz) otevřená pro
všechny názory a podněty, které budou školskou radou v roli prostředníka
mezi rodiči a školou projednány a řešeny. Naším společným cílem je, aby 
se děti bezstarostně mohly plně věnovat pouze věcem, které k chození 
do školy běžně patří.

Ing. Miloš Růžička – radní (Starostové a nezávislí)
Samozřejmě. Průběžně jsem práci bývalé i současné paní ředitelky sledoval.
A školu sleduji dále i po svém odvolání z funkce starosty. Zajímám se mj.
o názory učitelů, kteří reprezentují různé povahové a názorové skupiny uči-
telského sboru 1. a 2. stupně školy, protože ani ta naše škola není žádný
jednolitý útvar, žádný jeden super-učitel s jednou univerzální zkušeností,
osobním očekáváním a názorem na to, jak má vypadat jeho ředitel, jak
hodně, za kolik, co a hlavně jak se má učit. Kdo toto pochopí, začne mnohé
věci ve škole vidět jinak, než jak byly účelově, nebo jen jednostranně či
neúplně po Ďáblicích šířeny. Pro úspěšný chod školy je kromě správného
obsazení místa ředitele také důležité najít vhodného zástupce ředitele. 
Ten důležitou část školního roku chyběl. Proto bych se v příštích dnech 
chtěl více dozvědět o pracovních plánech školy/školky také z pohledu 
nové zástupkyně ředitelky paní Mgr. Hany Ulčarové.
V době konkursu na místo ředitele školy jsem požádal o spolupráci renomo-
vané odborníky a v odborných kruzích uznávané ředitele škol a školek.
S některými jsem od té doby v kontaktu a hodně mi pomáhají vidět
opravdu podstatné klady a zápory naší školy/školky a neztratit schopnost
hodnotit školu jako celek a z role zřizovatele. 
Za velmi důležité také považuji to, že v posledních měsících mnohem více
a neformálně pracuje také školská rada a rada rodičů. Svou aktivitou se
staly důležitou součástí kontroly a rozvoje školy, přes které míří k vedení
dotazy, návrhy a stížnosti rodičů, učitelů i některých zastupitelů. 
Do školy nepatří politika, škola nemá být nástrojem politiky. Zastupitelé
nemají přímo zasahovat do kompetencí školy. Měli by jim ale rozumět. 
Pak mohou pomáhat vytvářet pro vedení školy takové podmínky, aby si
škola/školka uměla své problémy a rozvojové úkoly postupně řešit sama. 
Naše škola/školka je organizace se samostatnou právní subjektivitou,
odborně řízená přímo (ne přes městskou část) ministerstvem školství
a pražskými odbory školství. Ďáblice kontrolují (zejména prostřednictvím
finančního výboru) účelnost a efektivitu užití přidělených provozních finanč-
ních prostředků (teplo, elektřina atp.). Vše ostatní musí zvládnout škola
sama. Pokud se skutečně objektivně ukáže, že škola dostatečně neplní svou
funkci, že se nerozvíjí, pak teprve bude správné hledat řešení a očekávat
i od starosty razantní řešení. Taková situace ale rozhodně nenastala.
Naše škola nám slouží od roku 1901. Než na sebe a na paní ředitelku úto-
čit přes Zpravodaj, nebo dokonce přes žáky, to mnohem více škole (a tedy
našim dětem) prospějeme tím, že budeme mít školu rádi a vše, co se nám
na ní (i na paní ředitelce) nelíbí, že budeme řešit věcně, slušně, přímo ve
škole. Ne na někoho útočit, ne hledat vlastní prospěch, ale hledat, jak
pomoci. Nic nepřinese všem zúčastněným více než poctivě míněná 
spolupráce. 

RNDr. Martin Smrček – zastupitel (Volba 2010)
Problematiku školy vnímám velmi citlivě, i když zde již děti nemám. Naše
škola byla modernizována, vybudovala si jistou kvalitu, to vše během něko-
lika let. Byla by škoda o vše naráz přijít. Ještě před odvoláním starosty jsem
opakovaně hovořil s několika učiteli, kteří již dali výpověď, nebo ji plánovali.
Jejich argumenty byly přesvědčivé. Žádal jsem opakovaně i písemně sta-
rostu, aby odchod učitelů ze školy řešil, aby s ředitelkou jednal a situaci
uklidnil. Bohužel bez odezvy. Vím, že nebyl v lehké situaci, ale rodiče 
čekali na jeho stanovisko, na informace, jak se bude vše řešit. 
Končí školní rok, nový starosta bude mít více než dva měsíce na to, aby se
pokusil situaci uklidnit, vedení školy přesvědčil o změně přístupu k učitel-
skému sboru. Pokud nedojde k změně, měl by jednat s ředitelkou školy
o její rezignaci.  

Danuše Ševčíková – zastupitelka (Ďáblice pro nás všechny)
Odchody učitelů, ale i jiných zaměstnanců, jak jsem si zjišťovala, souvisí
s výměnou vedení školy. Domnívám se, že bývalá paní ředitelka plnila svoje
povinnosti s entuziazmem, který samozřejmě byl v chodu školy cítit. Nové
vedení radnice mělo zřejmě jiné představy o fungování školy a zneužilo
možnosti vyhlásit konkurz na nového ředitele. A okolnosti předcházející
vypsání konkurzu, zvláště pak forma, jakou byla o něm informována, 
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Ohlédnutí za burzou rostlin
V sobotu 11. května se konal druhý ročník ďáblické burzy rostlin a semen.
Akce proběhla v Obecním domě a účastníky byli zejména milovníci
zahrad, květin a zeleniny. Burza prohíbala od 10 do 15 hodin. Vzhledem
k tomu, že již od počátku
přinášeli účastníci velké
množství druhů rostlin,
např. okrasné květiny jako
koniklece, afrikány, hor-
tenzie, maliny, karafiáty,
tak i sazenice zeleniny:
rajčat, okurek, dýní apod.,
byla nabídka již od rána
veliká.
Z tohoto důvodu si mohli na své zahrádky odnést rostliny i ti, kteří vlastní
výpěstky nedonesli. Přestože hlavním smyslem této burzy byla bezúplatná
výměna semínek, rostlin čí řízků mezi pěstiteli. 
Účastníci burzy projevili zájem i o podzimní termín burzy, na kterém by
mohli být předmětem výměny např. cibuloviny a hlíznaté rostliny, nebo
odkopky trvalek a keříků, které se přesazují na počátku vegetačního
klidu. 
Všem účastníkům děkujeme za příjemně strávené chvíle a přejeme jim
dobrou sklizeň. Věříme, že se i na jaře příštího roku, nebo na podzim
letošního opět potkáme.

Organizátoři burzy z komise životního prostředí a dopravy

Kontejner na bioodpad
Vážení občané, jako každoročně jsme pro Vás připravili službu přistavení
kontejneru na bioodpad. Tento rok Rada městské části rozhodla umístit
kontejner na dvůr úřadu městské části. Prostor se nám zdál vhodný hned
v několika ohledech. Jednak je prostor monitorován kamerou, takže
snadno odhalíme pachatele, který bude dělat nepořádek nebo bude do
kontejneru odkládat věci, které tam nepatří. Další výhoda tohoto místa je,
že kontejner můžeme uzavřít a snad tak také eliminujeme množství nepo-
řádku, který se vždy objevoval v okolí kontejneru.
Kontejner bude přistavován každou sobotu a neděli od 12 do 
20 hodin a po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha.
Důrazně žádáme občany, aby dbali pokynů obsluhy, netvořili nepořádek
v okolí a vhazovali pouze bioodpad (tráva, větve na malé kusy, atd.).

Děkujeme, Zdeňka Fišmistrová

pravděpodobně odradily ředitelku Bulirschovou, aby byla jedním z ucha-
zečů. Snaha o její odchod ze zdejší školy byla tedy úspěšná.
Odpovědnost za vyhrocenou atmosféru ve škole plně padá na odvolané
vedení radnice. Řešení nastalé situace vidím jako jeden z prvořadých úkolů
nového vedení naší městské části.

Vítězslav Stoklasa – zastupitel (Ďáblice pro nás všechny)
Moje manželka je jednou z učitelek zdejší školy, takže často rozebíráme
neklidnou situaci ve škole. Paní ředitelka se zúčastnila výběrového řízení
na místo ředitelky na jinou školu, a to po necelém ročním působení na
naší škole. Důvod? Možná tuto školu přestává zvládat, nebo sama cítí
nespokojenost učitelů či rodičů. Řešení? Odstoupit a nabídnout funkci
k dispozici.

Markéta Stránská – zastupitelka (Starostové a nezávislí)
Zdejší školu navštěvovaly obě mé děti od první třídy a v době působení
paní ředitelky Bulirschové jsem já, jako rodič, nezaznamenala žádné větší
problémy, ba naopak vedení školy nám vždy vyšlo ve všech požadavcích
maximálně vstříc. Zcela opačná situace nastala v letošním školním roce,
který se pro naše děti a potažmo i pro nás jejich rodiče stal velice stresu-
jící. Výborná paní učitelka ukončila svůj pracovní poměr uprostřed školního
roku s tím, že se současným vedením nelze domluvit na řádném průběhu
výuky. Domnívám se, že její důvody musely být opravdu závažné, protože
žádný pedagog bezdůvodně nezanechá „svých“ 25 dětí napospas šarvát-
kám dospělých. Nastalá situace je pro současnou ředitelku velice složitá,
ale věřím, že pokud ve své funkci setrvá, bude její prioritou průhledná
komunikace směrem k celému pedagogickému sboru, žákům i jejich 
rodičům, tak aby se atmosféra na škole stabilizovala.   

Další mimořádné veřejné 
zasedání zastupitelstva
Ve středu 29. května proběhlo v sále základní školy mimořádné veřejné
zasedání zastupitelstva MČ Ďáblice svolané z iniciativy 5 zastupitelů. Již
z programu zasedání bylo zřejmé, že zastupitelé nejsou schopni dostát
předsevzetí, které si dali na závěr zasedání konaného dne 7. května, 
že učiní vše pro to, aby byl do konce měsíce května zvolen starosta. 
Prvním bodem jednání, kterého se zúčastnilo všech 15 zastupitelů, byla
zpráva Ing. Růžičky o výsledcích jednání směřujících k nalezení potřebné
shody na budoucím kandidátovi na starostu. Ing. Růžička s politováním
konstatoval, že jednání, která se zastupiteli vedl, se soustředila především
na personální otázky, nikoli na otázky programové. Dále uvedl, že prak-
ticky jediná dohoda mezi zastupiteli, která má za stávající situace šanci na
úspěch, si s největší pravděpodobností vyžádá změnu stávajícího složení
rady. K této otázce se v následné diskusi vyjádřil Ing. Niebauer, který ozná-
mil, že je připraven, otevře-li to cestu ke zvolení starosty, z pozice radního
odstoupit. Zastupitelka Mgr. Bouzková ke stejné otázce uvedla, že nesdílí
pohled Ing. Niebauera. Ing. Křížek naznačil, že zástupci nejmenovaných
volebních sdružení jsou velmi blízko dohodě, která umožní brzkou volbu
starosty. Vyjádření Ing. Křížka podpořila paní Dohnalová. 
Druhým bodem programu byla otázka doplnění členů kontrolního výboru,
zejména obsazení místa předsedy tohoto výboru. Zastupitelé byli vyzváni,
aby zvážili, zda nechtějí ve zmíněném výboru pracovat. PhDr. Novotný
k tomuto bodu navrhl, že by bylo rozumné, kdyby se předsednictví kontrol-
ního výboru ujal ten ze (dvou) případných budoucích kandidátů na sta-
rostu, který nebude zvolen. Většina přítomných zastupitelů tento návrh
přivítala jako rozumné řešení, které přispěje k vyvážení moci mezi budou-
cími „vládními“ a „opozičními“ zastupiteli.
Na závěr zasedání Ing. Růžička znovu apeloval na přítomné zastupitele,
aby do příštího řádného veřejného zasedání, jehož konání je stanoveno 
na 19. června, vyvinuli veškerou snahu potřebnou k tomu, aby právě na
tomto zasedání zastupitelstva byl zvolen starosta naší městské části.
Mimořádné zasedání zastupitelstva trvalo přibližně dvě hodiny. Přítomné
veřejnosti byl poskytnut dostatečný prostor k vyjádřením a dotazům nejen
ve vyhrazeném čase, ale i během diskuse zastupitelů. Dialog probíhal pře-
vážně v poklidné atmosféře a dotazovaní zastupitelé si zaslouží pochvalu
za to, že se snažili trpělivě a co nejúplněji odpovídat na otázky občanů.
Zmínky o „králících“ či „vidlích“, které na adresu zastupitelů padly ze
strany některých občanů, byly užity, domnívám se, spíše v žertovné 
nadsázce.

Dušan Andrš 

Tělovýchovná jednota Ďáblice – 
fotbalový oddíl připravuje 
na prázdninové období dva kempy

Letní kemp Veselé míče z Ďáblic
Již III. ročník letního kempu Veselých míčů proběhne
ve dvou turnusech: 15.–19. 7. a 22.–26. 7. 2013.
Kemp je určen všem dětem, které chtějí o prázdni-

nách sportovat. Míčové hry, fotbal, tenis a výuka plavání v Rehaklubu
v Ďáblicích, to je náplň tohoto sportovního kempu. Více o kempu najdete
na stránkách www.veselemice.skdablice.eu , kde je ke stažení i přihláška.

Kemp fotbalové školy Individual football school
I. ročník specializovaného fotbalového kempu, který pořádá Individual
football school, proběhne 8.–12. 7. Kemp je určen pro hráče od žáků až
po dorost, kteří se chtějí fotbalu intenzivně věnovat. Šéftrenérem fotbalo-
vého kempu je prvoligový trenér Martin Pulpit. Více o kempu najdete na
stránkách www.ifschool.cz/kempy, kde je ke stažení i přihláška.

Michal Mošnička

IFS
INDIVIDUAL FOOTBALL SCHOOL



V naší školní družině
se stále něco děje!
Do prázdnin zbývá ještě jeden měsíc a na děti
ze školní družiny a klubu čeká ještě několik
akcí. K Mezinárodnímu dni dětí připravili žáci
z 5. A s paní učitelkou pro děti z mateřské školy
a také z prvního a druhého oddělení ŠD 
Pohádkové odpoledne.
Po návratu ze školy v přírodě pojedou prvňáčci
do Zábavně naučného parku Mirakulum 
v Milovicích. 
Třetí oddělení školní družiny se chystá navštívit
Mořský svět v Praze-Holešovicích. 
A děti ze školního klubu si vyzkoušejí svou
odvahu a mrštnost v Lanovém centru Domu
dětí a mládeže hl. m. Prahy v prostředí Libeň-
ského ostrova.
Ve středu 19. června se již podruhé sejde celá
školní družina a klub opět na místním fotbalo-
vém hřišti v Ďáblicích, abychom si porovnali síly
v netradičních sportovních disciplinách. 
Na závěr sportovního odpoledne máme domlu-
veno, stejně jako v loňském roce, občerstvení
v místním bufetu. Připraveny kromě odměn 
za sportovní výkony budou i grilované párky
a malinovka pro všechny účastníky. Věříme, 
že nám bude přát i počasí. 

Fotografie ze všech akcí školní družiny si mů -
žete prohlédnout na webových stránkách školy.
Milí budoucí prvňáčci, druháčci i třeťáčci – pře-
jeme vám krásné prázdniny a těšíme se, až se
s vámi v září opět uvidíme v naší školní družině!
Již teď pro vás chystáme spoustu zajímavých
akcí.

Sovy a dravci v letu
V úterý 21. května vyrazily děti ze školní družiny
a školního klubu na místní fotbalové hřiště. Na
všechny tam totiž čekali sovy, káně, puštík,
poštolky, a dokonce i orel ze Sokolnické společ-
nosti Teir. Postupně jsme se seznamovali se
životem dravců a sov, dozvěděli jsme se, jak
jednotlivé druhy poznat, kde je můžeme vidět,
čím se živí a jak je důležitá jejich úloha v pří-
rodě nebo proč se sova stala symbolem moud-
rosti. Většinu z nich jsme si mohli prohlédnout
opravdu zblízka, a sovu pálenou si dokonce
i pohladit. V celku pěkné počasí a rozlehlá plo-
cha hřiště dala vyniknout všem ptákům v letu.
Nejodvážnější z nás si pak mohli vyzkoušet pří-
let dravce na ruku. Více než hodinový program
byl zakončen krátkou znalostní soutěží o malé
upomínkové předměty s obrázky dravců a sov.
Ke škole jsme se všichni vraceli s novými
zážitky.

vychovatelé školní družiny

Program Comenius
Naše škola se již několik let
aktivně účastní programu
Comenius, který grantovými
prostředky z Evropské unie
podporuje školní vzdělávání
a mezinárodní spolupráci
škol. Již v roce 2008 na naší
škole působila zahraniční
jazyková asistentka Estefania
a i pro budoucí rok jsme v silné konkurenci asis-
tentůchtivých vzdělávacích institucí uspěli
a budeme hostit dalšího zahraničního asistenta,
který naši školu obohatí o další evropský roz-
měr, a věříme, že přinese svěží vítr do školních
plachet. 

Stranou nezůstává ani individuální aktivita
našich učitelů. Tento rok získal grant dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků Come-
nius pan učitel Besskó, který čerpal nové meto-
dologické znalosti na kurzu Using new
technology for teaching English ve městě Ips-
wich ve Velké Británii. 
Vyvrcholení našich letošních aktivit v rámci pro-
gramů Comenius očekáváme v červnu, kdy nás
svou návštěvou poctí početná skupina studentů
z naší partnerské školy z Aix-en-Provence, se
kterou je naše škola zapojena do dvouletého
mezinárodního projektu Bohuslav Martinů –
most mezi kulturami. 
Hlavním komunikačním jazykem tohoto pro-
jektu je angličtina a již nyní je zřejmé, že projekt
je pro naše studenty maximálně motivující.

Angličtinu přestávají vnímat jako „vopruz ve
škole“, ale začínají si na vlastní kůži uvědomo-
vat, že jde o životní dovednost nezbytnou pro
komunikaci se světem. 
V průběhu návštěvy naší partnerské školy
budou ve škole i mimo ni probíhat hry, kolek-
tivní tvoření, výlety a nejrůznější aktivity, které
zakončí společné představení pro veřejnost
v pátek 14. června od 18 hodin v sále ZŠ. 
Věříme, že aktivity projektu přinesou oživení
i do Ďáblic, které se tímto na necelé dva týdny
stanou místem mezinárodního setkání studentů
z Česka a z Francie, multikulturní platformou
pro rozvoj porozumění mezi mladými lidmi
z různých evropských zemí.

kolektiv učitelů základní školy
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Milí deváťáci,
protože už brzy ukončíte základní školu a postoupíte do další životní etapy,
rád bych vám popřál úspěšné studium, podporu a porozumění vašich 
blízkých a dobré přátele.

Daniel Tkadlčík, třídní učitel

Tablo společně s žáky IX. třídy vytvořila paní učitelka Zunová 
při hodinách výtvarné výchovy



Zp
rá

vy
 z

 Ď
áb

lic

7

Poděkování 
sociální komisi 
za uspořádání výletu
pro seniory
Letošní již tradiční výlet začínal v expozici kos-
týmů ve Filmových ateliérech na Barrandově.
Tato rozsáhlá expozice obsahuje kolem dvaceti
tisíc kompletních historických kostýmů až po
současné televizní seriály. Navštívili jsme i vlá-
senkářské dílny s množstvím různých paruk
a příčesků, krejčovské a obuvnické pracoviště,
kde se starají o opravy a údržbu těchto mnohdy
velmi cenných kostýmů. Připomněli jsme si zde
staré české filmy včetně Pyšné princezny, Císa-
řova pekaře, Starců na chmelu až po seriál
Vyprávěj. Jedná se totiž o nejrozsáhlejší expo-
zici kostýmů ve střední Evropě. V současné době
tuto expozici využívají i producenti zahraničních
filmů jako půjčovnu za úplatek. Po obědě v res-
tauraci U slunce jsme odjeli na prohlídku zámku
Štiřín. V zámecké recepci nás už očekával pan
RNDr. Václav Větvička, který nás provázel nád-
herně udržovaným arboretem, barokní zahra-

dou a přilehlým
parkem. Přestože
během prohlídky
parku hustě
pršelo, pan
Větvička pokra-
čoval v zajíma-
vém výkladu
o architektuře
parku a původu
vzácných stromů
a keřů. Všichni

jsme napjatě poslouchali a ani jsme nevnímali
tuto nepřízeň jarního počasí. Na závěr zajímavé
přednášky ve sloupovém sále nám pan Větvička
ještě přidal výklad celé historie Štiřínského
zámku od jeho vzniku až po současnost. 
Tento den od šestnácti hodin právě probíhala
schůze jednoho výboru poslanecké sněmovny
a pan Větvička nám chtěl vynahradit, že v tuto
dobu byly prostory zámku nepřístupné – za
jeho výklad, jak přírodovědný, tak historický, mu
patří naše poděkování. Výlet se nám moc líbil,
byl velmi dobře tematicky připravený. Za jeho
uskutečnění děkujeme členům sociální komise
v Ďáblicích.

Karel Jelínek   

Výlet plný deště
Poprvé jsem se zúčastnila výletu ďáblických
seniorů, který pravidelně připravuje sociální
komise. Ranní odjezd z Ďáblic za doprovodu
dešťových kapek sice nevěstil dobrý začátek
výletu, ale natištěný program, který obdržel
každý účastník zájezdu, určitě všem zvedl
náladu. Nejprve jsme absolvovali prohlídku fil-
mových ateliérů na Barrandově, přesněji skladů
s historickými kostýmy. Po chutném obědě
v restauraci U Slunce, který určitě všem zlepšil
náladu, jsme se přesunuli na zámek Štiřín, kde
nás provázel renomovaný odborník pan Václav
Větvička. Zámecký park i v dešti měl svoje
kouzlo a přiznám se, že jsem obdivovala trpěli-
vost a touhu po vědění našich seniorů, kteří
celou hodinu procházeli parkem v neustávajícím
dešti a tísníce se pod deštníky naslouchali přes
bubnování kapek velmi zajímavému, ba přímo
úžasnému výkladu, který pak pokračoval ještě
v renovovaném sále v budově ve dvoře zámku
(bývalá konírna), kam jsme se uchýlili před

nepohodou. Do zámeckých prostor jsme se
kvůli zpoždění s obědem již nedostali, neboť
měli přijet poslanci parlamentu na jednání. 
Chtěla bych poděkovat členkám sociální komise
za přípravu zájezdu, paní Petře Sládkové za
vstřícnost a maximální snahu všem vyhovět
v jejich požadavcích. Dozvěděla jsem se od úča-
stníků, že to je prý takhle pokaždé a všichni o ní
mluvili jako o Petře nebo Pétě. Bylo to moc fajn.
Zastávky v Ďáblicích při dojezdu na požádání
jsou již také samozřejmostí, jak jsem zjistila.
Také je třeba poděkovat sympatickému řidiči
autobusu panu Petru Synkovi, který nás vezl
přes zcela ucpanou Prahu a po celou tuto sví-
zelnou cestu neztratil dobrou náladu.
Děkuji, a přeji všem zúčastněným, aby je nesko-
lilo nějaké nachlazení, protože ta procházka
parkem byla opravdu pro odolné a vytrvalé
jedince. A to naši senioři určitě jsou. Jak někteří
při loučení říkali: „Někdy příště na shledanou“. 

Táňa Dohnalová

Vítání nových
občánků Ďáblic
Paní místostarostka Zdeňka Fišmistrová přiví-
tala ve středu 22. května v horním sále ďáblic-
kého Obecního domu deset nových občánků
Ďáblic. Vyjádřila přání, aby se dětem i jejich
rodičům v Ďáblicích dobře žilo. Odpoledne pro-
běhlo v příjemné přátelské atmosféře, které
dodaly slavnostní ráz skladby Niccolo Pagani-
niho a Georga Ph. Telemanna. Přednesla je flét-
nistka Státní opery Praha a ďáblická občanka
Tereza Večerková. 
Přivítány byly tyto děti: Kryštof Skoumal, Tereza
Burdová, Štěpán Fiala, Eliška Kostlivá, Jakub
Růžička, Gabriela Starobová, Karolína Plachá,
Luisa Marie Švandová, Daniel Vítek a Julie 
Pečkanová.
Přejeme si, aby toto první setkání pomohlo
dětem i jejich rodičům vytvořit si pěkný vztah
k místu, kde žijí a aby vyrostly v občany, kteří se
budou aktivně podílet na rozvoji své obce.

Za členky sociální komise MČ Praha-Ďáblice
Barbara Tranová, foto Pavel Veselý
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Noc kostelů 2013 s večerním
koncertem v kapli
Pokračování mladé tradice otevřelo ďáblickou kapli Nejsvětější Trojice
a sv. Václava pro Noc kostelů letos 24. května. Tradice Noci kostelů nava-
zuje již čtvrtým rokem v Čechách a na Moravě na původně německý
a rakouský koncept Lange Nacht der Kirchen. Jeden večer a část noci
v roce se tak otvírají brány chrámů, kostelíků a kaplí, aby představili
duchovní zázemí v neformálně laděném programu. Ten bývá obvykle
veden na pomezí duchovní osvěty a kultury nebo historie.
Pro kostel ne zcela obvyklá, kulturně laděná prohlídka ďáblické kaple
zahrnula výklad o historii kaple, křížovnického statku i samotného Řádu
Křižovníků s červenou hvězdou, který ji spravuje. V hlavní prohlídce večera
vystupoval průvodce vskutku zasvěcený – historik a duchovní správce
kaple P. Marek Pučalík, OCr. V podvečer byl po dohodě se správcem zpřís-
tupněn i nejbližší exteriér zámečku a statku k prohlídkám dvora a jezírka.
V přestávkách mezi komentovanými prohlídkami doprovázela návštěvníky
kaple hudba fléten, varhan nebo hoboje v podání ďáblických dětí, stu-
denta Pražské konzervatoře Dominika Bunce a pana učitele Michala
Sevruka.
V devět hodin již kaple i s okolím potemněla postupujícím soumrakem.
Když zhasly i žárovky vnitřního osvětlení, odrážely krásné stropní fresky
jen romantické, nebo mystické (dle nátury pozorovatele) mihotání něko-
lika desítek svíček. Do této
atmosféry rozezněly prsty
hudebníků a tahy smyčcem
čtyři smyčcové nástroje
v provedení kvarteta Piú
Vivo z Plzně. Noční koncert
byl režírován na povznáše-
jící notě z děl W. A. Mo zar -
ta, A. Vivaldiho a A. Dvo řá-
 ka. Perfektní provedení
a milou atmosféru odměnilo obecenstvo „vyprodané“ kaple dlouhým
potleskem. Za produkční zajištění koncertu patří dík paní Veronice 
Růžičkové.
Závěrečný blok do jedenácti hodin byl v programu ponechán volnému

využití dle nálady
návštěvníků. Rozjímání
tak nahradila debata
místních, kteří se zdrželi
po koncertě.
Kaple v Ďáblicích přiví-
tala v Noci kostelů
2013 celkem 136 
ná vštěvníků, z nichž
někteří možná rozšíří
řady pravidelných 
účastníků nedělních

bohoslužeb, které zatím probíhají v ďáblické kapli Nejsvětější Trojice 
a sv. Václava ve dvoutýdenním intervalu.
Více informací včetně rozpisu mší a programu najdete na 
www.kapledablice.cz.

Pavel Šindelář, foto autor

V nitru pecky
Podobně jako v minulém roce také během letošní Noci kostelů místním
i přespolním otevřela svoji náruč ďáblická kaple Nesvětější Trojice a sva-
tého Václava. Vyvrcholením programu, sestávajícího z hudební produkce
dětí, prohlídky kaple a přilehlých prostor i zasvěceného výkladu duchov-
ního správce, byl koncert smyčcového kvarteta Piú Vivo. Koncert začal
o deváté hodině večerní, v čase, kdy se na Ďáblice zvolna snášela tma.
Teplý svit svící vytvořil příhodnou atmosféru pro setkání s krásnou hud-
bou, která celou hodinu plnila komorní prostor kaple. V podání mladých
hudebníků z Plzně zazněly části Vivaldiho Čtvera ročních dob, Mozartovo
Divertimento D dur a Smyčcový kvartet F dur Antonína Dvořáka. Byla to
právě zádumčivá melodická linka Dvořákovy skladby, která mně v závěru
koncertu dala zakusit zvláštní vnímání ďáblické kaple. Nenapadá mne pří-
padnější paralela, než prožitek, za nímž se i s odstupem dní rád ohlédnu,
přirovnat ke spočinutí v nitru pecky. Ponořen v prostoru rozezvučeném
podmanivou, klidně plynoucí melodií, jsem vnímal, jak vně skořepiny, 
za masivními zdmi kaple, v chladném vzduchu zvolna zhasíná den. Axis
mundi? Osa Ďáblic? Ať tak či onak, byl to jedinečný pocit. Nevěříte?
Ďáblickou kapli naleznete nedaleko školy, Dvořákovu skladbu na adrese:
http://www.antonin-dvorak.cz/smyccovy-kvartet12. Druhé v prvním?
Snad o některé z budoucích Nocí kostelů. 

Dušan Andrš

Noc kostelů v modlitebně 
Církve československé husitské
V rámci akce Noc kostelů byla naše modlitebna otevřena již třetím rokem.
Tentokrát jsme přivítali vzácného hosta – přišla mezi nás paní Táňa Fis-
cherová, kterou známe jako herečku i jako političku. V jejím podání jsme
slyšeli několik básní Jaro-
slava Seiferta, které osla-
vují naši domovinu,
a ukázky z knížky úvah
a povídek „Pět chlebů
a dvě ryby“, jejíž autorkou
je Jindřiška Kubáčová.
Hudební doprovod flét-
nistky Státní opery paní
Dany Mimrové přispěl
k dotvoření krásné
duchovní atmosféry.
Byla chvíle i na otázky pro
paní Fischerovou a my
jsme mohli poznávat její realistický vztah k současnému životu u nás i její
ušlechtilé a zároveň nekompromisní názory.
Součástí programu večera byla i výstavka biblí; viděli jsme vydání
v hebrejštině a řečtině, které jsou originálními jazyky bible, také vydání
anglické a ruské, a samozřejmě několik českých překladů – Kralickou bibli
i překlady do současné češtiny.
Celým večerem pak zněla reprodukovaná duchovní hudba, která otvírala
příležitost k hlubšímu zamyšlení a meditaci.
Těšíme se, že i příští Noc kostelů přivede do naší modlitebny v Ďáblické
ulici vnímavé návštěvníky.

Jiřina Mojžíšová
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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).

�

Sdílení veřejných
prostranství 
a úcta k hodnotám
místa
Podnět k diskusi o veřejném prostoru,
územním plánování a o úloze 
a postavení městských částí.

Pražští politici chtějí účelově zrušit ofici-
álně zatím neurčitý počet městských
částí. Přichází doba městských dino-
saurů? Spolkne politická chamtivost
i kompaktní historická sídla připojená
k Praze?
Velké firmy požírají malé, velké banky polykají
malé, hlasitého hromotluka si všímáme více než
moudrého člověka, efektní prudké gesto je pro
diváka přitažlivější než citlivý pohyb, který
neodvede pozornost od podstaty příběhu. Tak
to v našem světě funguje a uplatňovat tato pra-
vidla v pražské politice stále láká mnoho praž-
ských zastupitelů na magistrátu i v některých
velkých městských částech. A tak původní místa
osídlení, vždy sídla s historií dlouhou mnoho
stovek let, teprve nedávno připojená k Praze,
s formálním označením „městská část“, stále
čelí hrozbě své likvidace sloučením s těmi vel-
kými městskými částmi, co již ztratily své jméno
nebo ho ani neměly – třeba proto, že ještě
nedávno ani neexistovaly. 
Byl by to jen úkon administrativní (úprava orga-
nizace správy města)? Nebo by ovlivnil stále
dobře fungující specifický život místních komu-

nit občanů Satalic, Vinoře, Počernic, Slivence,
Benic, Lysolají, Troji, Dolních Chaber nebo třeba
mého rodiště Ďáblic? Co kdyby byl naopak
počet městských částí větší? Kdyby naopak
např. obyvatelé Libně nebo Karlína či Podbaby
měli vlastní samosprávu? Jak by tato skutečnost
Prahu „poškozovala“?
Praha má nový nástroj pro podporu
svého rozvoje a územního plánování –
Kancelář veřejného prostoru. Vznikl také
soubor pravidel pro přípravu investic na
veřejných prostranstvích.
Cílem kanceláře je slovy zakladatelů „prosazo-
vání a obhajování samotné existence veřejného
prostoru, jeho důležitosti a zájmů. Dále pak
ovlivňování podoby veřejného prostoru ve
směru kvality, a to všemi dostupnými nástroji,
které je z pozice kanceláře možné využít...
a současně definovat charakteristiky kvalitních
veřejných prostranství a pravidla jejich udržení
a vytváření.“ (viz http://www.uppraha.cz)
Rada hlavního města Prahy schválila 16. 4.
2013 soubor pravidel pro přípravu investic na
veřejných prostranstvích. „Cílem těchto proces-
ních zásad je koordinovat a zefektivnit čerpání
financí z veřejného rozpočtu například do
parků, ulic či náměstí tak, aby Pražanům při-
nesly maximální užitek.“ (viz www.urm.cz)
Ochrana a rozvoj přirozených sídelních
celků uvnitř hranic Prahy (např. dříve
samostatných obcí) by měly být odbor-
ným aparátem města podporovány, ale
musí být především věcí obyvatel žijících
v daném místě. 
Jak je tomu u nás v Ďáblicích? Ne vzdá-
lení magistrátní úředníci, ne ještě vzdále-
nější politici, ale děti hledaly místo

a podobu pro své náměstí – centrum
Ďáblic. Tak je to přirozené, tak je to
správně. 
Myšlenka Kanceláře veřejného prostoru je jistě
užitečná a stojí za to ji rozvíjet. Neuměl bych si
ale představit, kdyby měla fungovat jako jakási
superkancelář, která by dokázala chránit, budo-
vat a rozvíjet všechny důležité veřejné prostory
Prahy. 
Proto jsem považoval za správné, aby o veřej-
ných prostorách a službách Ďáblic diskutovali
sami ďábličtí. Při volbách 2010 jsem použil
tento příměr: Obec bez centra je jako tělo bez
duše. Tím jsem chtěl vyvolat veřejnou diskusi
o umístění a podobě dosud neexistujícího
centra, chcete-li náměstí obce.
A pak už byl jen krůček ke zpracování projektu
„Ďáblice hledají své náměstí“, který svým poje-
tím veřejné diskuse s žáky, rodiči, učiteli i širší
veřejností velmi zaujal a byl finančně podpořen
Nadací VIA. 
A zpět k rušení městských částí – i pro
výše uvedené si neumím představit fungující
město bez partnerství s místními samosprávami,
kterým budou svěřeny všechny potřebné kom-
petence. Vždy budu podporovat rozvoj a kvalitu
života místní komunity a uplatňování prvků
přímé demokracie (v tom se liším od některých
kolegů, kteří i v některých starších článcích
k volbě starosty zdůrazňují naopak sílu zastupi-
telské demokracie ve smyslu: „VY jste si nás
zvolili a teď rozhodujeme do voleb MY, v tom
nás voliči nemohou ovlivnit a zastoupit“). Vždy
jsem byl a stále budu proti rušení měst-
ských částí politickým rozhodnutím
shora.

Miloš Růžička, radní MČ Praha-Ďáblice
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20 let skládky v Ďáblicích
Skládka byla vybudována a uvedena do provozu v roce 1993.
Byla postavena v souladu s rakouskými normami a splňuje tedy
evropské standardy pro skladování komunálního odpadu. Je to
první skládka ve východní Evropě, která využívá skládkového
plynu k výrobě tepelné a elektrické energie. Skládka je vyba-
vena komplexní infrastrukturou pro rychlé a bezpečné odba-
vení zákazníka.

Historie skládky v datech
Časové údaje – I. etapa
30. 6. 1992 rozhodnutí o umístění stavby č.j. 640/92-S/rh 
(doložka o nabytí právní moci ze dne 11. 8. 1992);
19. 3. 1993 stavební povolení;
3. 9. 1993 rozhodnutí o prozatimním užívání stavby ve zkušebním 
provozu;
8. 10. 1993 1. kolaudace skládky (kolaudační rozhodnutí);
11. 7. 1994 stavební povolení, stavba čerpací stanice plynu;
29. 12. 1994 kolaudační rozhodnutí, užívání čerpací stanice plynu;
21. 6. 1996 souhlas k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů
a k nakládání s nebezpečnými odpady;
19. 5. 1997 souhlas k vydání 1. provozního řádu;
27. 10. 1997 stavební povolení, biologická čistírna odpadních vod 
AS – NIKOL 15;
12. 8. 1998 souhlas k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů;
21. 12. 1998 kolaudační rozhodnutí 1. části rekultivace povrchu skládky
– sektor 1–6 (v této době je již kolaudačním rozhodnutím povoleno 
užívání sektoru 14);
9. 11. 1999 kolaudační rozhodnutí 2. části rekultivace povrchu skládky –
sektor 7, 8, část 9 (2,1 ha) (v této době je již kolaudačním rozhodnutí
povoleno užívání sektoru 15);
14. 9. 2001 kolaudační rozhodnutí 3. části rekultivace povrchu skládky –
sektor 9, 10 (2 ha) (v této době je již kolaudačním rozhodnutí povoleno
užívání sektoru 16);
17. 12. 2001 rozhodnutí o změně rozhodnutí k provozování zařízení 
ke zneškodňování odpadů;
25. 1. 2002 kolaudační rozhodnutí, stavba zavlažovacího systému
skládky;
11. 11. 2002 kolaudační rozhodnutí 4. části rekultivace povrchu 
skládky – sektor 11,12;
29. 1. 2004 kolaudační rozhodnutí 5. části rekultivace povrchu 
skládky – sektor 13,14;
20. 10. 2004 kolaudační rozhodnutí 6. části rekultivace povrchu 
skládky – sektor 15, 16 – polovina.

Časové údaje – II. etapa
31. 5. 2002 rozhodnutí o umístění stavby II. etapa – tedy ještě před
povodněmi, č.j. MHMP/122261/02/OUR/S/Me (doložka o nabytí 
právní moci ze dne 5. 7. 2002);
14. 8. 2003 souhlas s ukládáním odpadků na skládku II. etapy skládky
Ďáblice, rozhodnutím krizového štábu hl. m. Prahy (na základě zákona
o krizovém řízení č. 240/2000 Sb., §7);Skládka Ďáblice, rok 1993
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Skládka Ďáblice, rok 2013

3D mapa Prahy

2. 10. 2003 vydání provozního řádu zvláště velkého zdroje 
znečišťování ovzduší; 
2. 10. 2003 souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů
„Skládka odpadů S OO Ďáblice – II.etapa“ a s provozním řádem;
28. 11. 2003 kolaudační rozhodnutí o povolení užívání 
„II. etapy sládky TKO – Ďáblice“, sekce 17, 18;
4. 12. 2003 povolení změny stavby před dokončením 
„II. etapy sládky TKO – Ďáblice“, sekce 19–25;
8. 8. 2007 zahájen proces Posuzování vlivů záměru 
„Ďáblice, II.etapa skládky odpadů – rozšíření“ na životní prostředí.

Časové údaje – projednávání záměru 
„Ďáblice, II.etapa skládky odpadů – rozšíření“ – 2007
8. 8. 2007 zveřejnění dokumentace (zpracování zajistil oznamovatel,
A.S.A.) a výzva dotčeným samosprávným celkům k vyjádření resp.
k zaslání připomínek;
září, říjen stanoviska MČ Praha – Ďáblice, komise ŽP, občanů a jejich
zaslání Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzování vlivů 
na životní prostředí a IPPC;
říjen zahájena komunikace s občany, zastupiteli a sousedními MČ
o aktuálním stanovisku MČ Ďáblice.

Od následujícího data vše již za účasti Občanského sdružení 
pro Ďáblice a občanů
31. 1. 2008 veřejné projednávání v ZŠ U Parkánu v Ďáblicích – 
posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) – rozšíření skládky II. etapy
o 26. sekci;
duben 2008 Závěrečné stanovisko Ministerstva životního prostředí
k rozšíření skládky II.etapa 26. sekce;
24. 11. 2008 Územní rozhodnutí – rozšíření skládky II. etapa o 26. sekci
– odbor výstavby MČ Praha 8;
26. 3. 2009 schválení návrhu celoměstsky významné změny Z 2156
Zastupitelstvem hl. m. Prahy – rozšíření skládky o III. etapu;
červen 2009 připomínky MČ Praha –Ďáblice – komise ŽP a připomínky
OSPD k návrhu zadání Celoměstsky významné změny Z 2156 – 
rozšíření skládky;
Příprava referenda k rozšíření skládky Občanským sdružením pro 
Ďáblice – získání 847 podpisů a výzva zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice
na vyhlášení referenda;
24. 6. 2009 zastupitelstvo MČ Praha-Ďáblice vyhlásilo referendum; 
17. 9. 2009 vydáno stavební povolení k výstavbě 26. sekce II. etapy
skládky;
6. 11. 2009 referendum s otázkou: souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo
MČ Praha-Ďáblice podniklo veškeré kroky ke schválení územně plánovací
dokumentace v takové podobě, které neumožní skládkování odpadů na
území MČ Praha-Ďáblice a sousedních městských částí po roce 2012;
7. 5. 2010 stanovisko komise ŽP a kontrolního výboru MČ Praha-Ďáblice
ke zjišťovacímu řízení k záměru výstavby překladiště pro skládku Uhy 
na skládce v Ďáblicích;
24. 5. 2010 Ministerstvo životního prostředí – závěr zjišťovacího řízení
k překladišti pro skládku Uhy;
16. 2. 2011 Územní rozhodnutí – Překladiště Uhy;
3. 8. 2011 připomínky MČ Praha-Ďáblice k celoměstsky významným
změnám I+II změna Z 2156 – rozšíření skládky;
3. 8. 2011 veřejné projednávání dalšího stupně celoměstsky významných
změn I+II – změna Z 2156 – rozšíření skládky;
4. 11. 2011 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo v konceptu nového
územního plánu další rozšíření skládky;
1. 3. 2012 jednání Výboru územního plánu zastupitelstva hl. m. Prahy –
změna Z 2156 návrh na přerušení projednávání této změny;
31. 12. 2014 dokončení stavby včetně rekultivace – stavební povolení
odboru výstavby MČ Praha 8 ze dne 17. 9. 2009 pro II. etapu skládky –
rozšíření – sektor 26.

Zpracovala Hana Macháňová;
zdroj: provozní řád skládky platný pro rok 2007, 

úřední deska MČ-Ďáblice, webové stránky o.s. pro Ďáblice;
foto Miloslav Wimmer (1993) a Miloš Růžička (2013)
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Vážení občané, 
reaguji na článek pana Novotného, který nazval
„Starosta a radní byli odvoláni“, na odstavec
„nedodržování zákonů viz záznam z kontroly
Magistrátu“.
Jsem zásadně proti tvrzení, že nedodržujeme
zákony, proto bych vás chtěla informovat o kon-
trole Magistrátu, kterou uvádí ve svém článku
pan Novotný. 
Magistrát hl. m. Prahy, odbor kontrolních čin-
ností, provedl v loňském roce, tak jako každo-
ročně, přezkoumání hospodaření Městské části
Praha-Ďáblice. Předmětem kontroly jsou údaje
o ročním hospodaření úřadu, tvořící součást
závěrečného účtu. Jde především o plnění příjmů
a výdajů rozpočtu, kontrolu finančních operací,
peněžních operací, hospodaření a nakládání
s finančními prostředky, nakládání a hospodaření
s majetkem státu, zadávání a uskutečňování

veřejných zakázek atd. Zpráva o výsledku pře-
zkumu hospodaření bude zveřejněna jako sou-
část závěrečného účtu na úřední desce úřadu na
webu, takže budete mít možnost se o výsledku
přezkumu sami přesvědčit. V závěru zprávy
o provedené kontrole je konstatováno, že byly
zjištěny dvě méně závažné chyby a nedostatky
v účetnických dokladech 
a jedna závažná chyba, která se týká uzavření
plánovací smlouvy mezi Městskou částí Praha-
Ďáblice a spol. Spiritex. Tato smlouva byla pro-
jednávána v radě několikrát, a to od srpna do
prosince. 12. 12. 2012 rada konstatovala, že
smlouva je v pořádku a může být panem staros-
tou podepsána. Na všech jednáních rady byl přít-
omen pan tajemník, který se účastní jednání rady
s hlasem poradním. Přesto, že je pan tajemník na
úřadě již 12 let a zná zákony a vyhlášky, neupo-
zornil přítomné radní, že je třeba přijmout usne-
sení, aby mohla být smlouva podepsána. A nikdo

z radních si tuto chybu neuvědomil. Ano, toto
byla naše chyba, kterou jsme udělali. A musíme ji
napravit. Ale když se vrátím zpět k výsledku kon-
troly, a pro představu sděluji, že bylo kontrolo-
váno několik stovek účetních dokladů, smluv,
dohod, účetních operací, tak výsledek kontroly
svědčí o tom, že zákony dodržovány jsou. 

Zdeňka Fišmistrová, radní MČ Praha-Ďáblice  

Celé dva a půl roku upozorňuji, že není možné
konat jakékoli úkony bez rozhodnutí rady
(popřípadě zastupitelstva) a také soustavně
upozorňuji na fakt, že obvyklá forma rozhod-
nutí ve veřejné správě je přijetí usnesení. Pro
laiky to znamená, že když chce starosta podep-
sat cokoli dosud neschváleného, musí předtím
mít usnesení rady nebo zastupitelstva, které
tento krok schválí!

Vlastimil Fouček, tajemník ÚMČ Praha-Ďáblice  

Pár poznámek 
k článku pana Novotného,
proč navrhoval zrušit Kontrolní
výbor pro kontrolu skládky
(KVPKS)
Doporučuji čtenářům, aby si pro lepší pochopení
mých připomínek tento článek vzali k ruce
a znovu přečetli.
Naprosto respektuji názor současného radního
pana PhDr. Novotného na další existenci KVPKS.
Nemohu však souhlasit s jeho argumentací
a dovoluji si některé věci upřesnit, neboť v jeho
článku se vyskytuje několik nepřesností
a nepravd. 
Podle názoru pana Novotného nemá výbor
žádné pravomoci. Smlouva, která byla 27. 4.
1993 podepsána mezi MČ Ďáblice, MČ Březině-
ves a společností A.S.A. a jejíž platnost, pokud
vím, nebyla v zásadních bodech zpochybněna
žádnou ze zúčastněných stran, v bodě 3.4 uvádí:
MČ Ďáblice a Březiněves budou zabezpečovat
kontrolu dodržování provozního řádu skládky
a schváleného dopravního řešení svozu odpadků
a o nedostatcích budou neprodleně informovat
HMP.
Dále bod 4.1. V zájmu realizace, koordinace
a kontroly určují smluvní partneři tyto odpovědné
osoby: 
l radního HMP odpovědného za odpady;
l starostu MČ Ďáblice;
l starostu MČ Březiněves.
Tyto osoby budou také zplnomocněny podepiso-
vat doplňky a změny smlouvy. Orgány města
Prahy a MČ Ďáblice a MČ Březiněves mohou
zplnomocnit v případě potřeby i jiné osoby. 
Pokud by se postupem času z této smlouvy
nestal v jistém smyslu jen cár papíru a bylo by
dodrženo základní elementární pravidlo sluš-
nosti, že podepsané smlouvy se mají dodržovat,
byla by situace, co se týče pravomocí, bezpo-
chyby někde jinde. V této smlouvě se takových
bodů najde víc. Nejen zákony, ale i podepsané
smlouvy by ve slušné společnosti měly určovat
vzájemné vztahy.

V článku pana Novotného je vysloveně lží, že
z mé strany nebyl nikdy dán žádný požadavek na
to, aby se členové výboru čehokoliv zúčastnili.
Hned z prvního setkání výboru se pan
MUDr. Lukeš omluvil pro nedostatek času a já
jsem si, vědom jeho pracovní vytíženosti, netroufl
nadále jej jakkoli vyzývat k dobrovolné aktivitě
ve výboru. Původně jsem jej poprosil, zda by byl
ochoten případně vyhledat jisté souvislosti
v zahraničí vyskytujících se studiích zabývajících
se vlivem obsahu některých látek a sloučenin
z prostředí skládek na lidské zdraví. Dodnes bez
odezvy. V době řešení problematiky překladiště
jsem panu Novotnému předal balík dokumen-
tace k prostudování a k možnosti přispět věcně
k podání připomínek. Po čtrnácti dnech mi doku-
mentaci vrátil bez komentáře se sdělením, že na
její prohlédnutí neměl čas. Před dvěma lety byl
pan Novotný přizván ke společné účasti na kon-
trole skládky s referátem životního prostředí,
stejně, jako byl vyzván k účasti na veřejném jed-
nání Útvaru rozvoje hlavního města Prahy,
z něhož se pro nedostatek času SMSkou omluvil. 
Práci ve výboru považuji za zcela dobrovolnou
a nikoho nehodlám uhánět a přesvědčovat k čin-
nosti. To, že jsem řadu věcí musel udělat sám,
bylo proto, že prostě „nejsou lidi“. Pan Novotný
věnoval čas skládce v separátních jednáních za
sebe, resp. ďáblickou ODS a o jejich výsledcích
a průbězích mě nijak konkrétně neinformoval.
Tuto dvojkolejnost mu nevyčítám, ale nechť nyní
nehaní kontrolní výbor. 
Zprávy z činnosti výboru nebyly členům dávány
pouze na vědomí, ale předem, než byly předlo-

ženy ostatním zastupitelům, byly rozeslány
k odsouhlasení ostatním členům výboru k připo-
mínkám či doplnění. To, že jsem vždy dostal (i od
pana Novotného) souhlasnou odezvu typu „
nelze než souhlasit, bez připomínek“ není mou
chybou, a zároveň to z logiky věci považuji za
jistý druh efektivního odhlasování. Závěrem si
dovoluji připomenout panu PhDr. Novotnému, že
číslo 3 je číslo liché. Tolik má v současnosti výbor
členů ve složení Dušan Andrš, Ph.D., MUDr. Mar-
tin Lukeš, Ing. Tomáš Dvořák. Tedy moc nevím, co
by mi mělo vadit. Teprve na posledním řádném
zasedání zastupitelstva vstoupil v platnost orga-
nizační řád, který nás postavil před úkol doplnit
počet členů výborů na pět (ano, opět liché číslo,
ale pokud by nás bylo šest, nebo čtyři, mně by to
opravdu, ale opravdu nevadilo). Dovoluji si tedy
tímto vyzvat spoluobčany, pokud by měli zájem
dokázat, že existence výboru může mít smysl
a jeho práce nebude formální. Přihlaste se, pro-
sím, rád vás uvedu do problematiky a nastíním
způsob, jak se zapojit do užitečné práce pro
obec. 

Tomáš Dvořák
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Zastupitelé již třetí
měsíc hledají
nového starostu 
I když na posledním mimořádném veřejném
zasedání Zastupitelstva městské části (dále jen
ZMČ) dne 29. 5. 2013 nebyl zvolen, ba ani ohlá-
šen žádný kandidát na post starosty, kromě toho
bývalého – pana Růžičky (STAN) a navrhovatele
na jeho odvolání – pana Novotného (ODS) se
o dalším „neoficiálním“ kandidátovi doposud
nemluvilo. Proto lze srovnávat jenom tyto dva.
Pokusím se o to na dvou příkladech.

Ďáblická skládka
Je to obzvlášť citlivé téma pro všechny občany
Ďáblic. S ohledem na periodicky se opakující
snahy magistrátu o rozšiřování skládky (napo-
sledy bývalý radní magistrátu R. Lohynský – ODS,
Prazsky.deník.cz 14. 4. 2013), resp. s ohledem na
snahu o vytvoření oázy pro bezdomovce v blíz-
kosti skládky (naposledy bývalý radní J. Janeček –
ODS, Lidové noviny 21. 7. 2010) by podcenění
tohoto tématu mohlo znamenat znehodnocení
majetku občanů Ďáblic a degradaci jejich života.
I když i v budoucnu bude snaha o podobných
záměrech rozhodnout mimo Ďáblice, Ďáblice
mají vždy možnost a povinnost deklarovat své
jasné stanovisko k jakémukoliv záměru souvisejí-
címu s Ďáblicemi a nejbližším okolím.
V slovní rovině jsou si neoficiální kandidáti rovni
– oba jsou proti skládce. Zatímco ten první při
různých příležitostech již názorně potvrdil soulad
slov se svými činy, u druhého kandidáta tento
soulad není dostatečně přesvědčivý. Jeho pasivní
členství v Kontrolním výboru pro kontrolu skládky
ZMČ v minulém období, vzniklá nedůvěra od
kolegů ve výboru, rezignace na členství ve výboru
a následná opakovaná snaha o zrušení tohoto
výboru napovídá spíše na rozpor mezi slovy
a činy u druhého kandidáta. Návrh pana Novot-
ného nahradit tento výbor pracovnicí MČ zodpo-
vědnou za agendu životního prostředí má
stejnou logiku jako nahrazení Finančního výboru

ZMČ vedoucí finančního odboru MČ, resp. nahra-
zení starosty, zastupitelů a radních pracovníky
Úřadu MČ. Stejně jako je vedoucí FIO MČ členem
finančního výboru, bylo by žádoucí, aby i pracov-
nice životního prostředí byla členem výboru pro
skládku.
Byla to náhoda, nebo záměr druhého kandidáta
podat návrh na odvolání starosty a paralyzovat
vedení obce v době, kdy se obec měla vyjádřit ke
třem důležitým územněplánovacím dokumentům
Prahy (Politika územního rozvoje – termín: 
do 28. 3. 2013, Metropolitní plán – termín: 
do 13. 4. 2013 a Zásady územního rozvoje – 
termín: do 20. 5. 2013), v nichž se řešila
i budoucnost skládky v Ďáblicích?

Ďáblické náměstí
Po volbách 2010, ve kterých uskupení STAN zís-
kalo nejvíce hlasů, navázal jeho představitel pan
Růžička již coby starosta na myšlenku ďáblického
náměstí svých předchůdců pana Veselého a paní
Ševčíkové. Tuto vizi rozpracovával od počátku
svého funkčního období za účinné pomoci
Občanského sdružení pro Ďáblice. Značné úsilí
vynaložil na vtažení občanů Ďáblic do přípravy
záměru i samotného projektu formou různých
besed, prezentací a článků tak, aby každý občan
v té či oné fázi měl možnost zasáhnout do pří-
prav svou radou/názorem/připomínkou. Dokládají
to stránky sdružení (www.osprodablice.cz)
i četné články v Ďáblickém zpravodaji:  
l koncepce rozvoje Ďáblic (beseda v Obecním
domě 27. 4. 2011, ĎZ 5/2011 str. 3) l vesnická
památková zóna Staré Ďáblice (ĎZ 7-8/2011 
str. 3) l projekt Ďáblice hledají své náměstí –
grant Nadace Via (ĎZ 10/2011 str. 6) l beseda
s architekty (ZŠ 3. 10. 2011 – ĎZ 11/2011 str. 8)
l beseda s architekty na téma budoucnost Ďáblic
– územní rozvoj, urbanizmus, regulace, koncepce
centra obce (Obecní knihovna 28. 11. 2011, 
ĎZ 12/2011 str. 5, ĎZ 1/2012 str. 5) l beseda 
Co je nového v projektu „Ďáblice hledají své
náměstí“ (Obecní knihovna 14. 12. 2011 
a 18. 1. 2012) l vyhlášení vítězných modelů,
výkresů a literárních vizí budoucího ďáblického
náměstí (ZŠ 26. 1. 2012 – ĎZ 2/2012 str. 3, 

ĎZ 3/2012 str. 5) l beseda Co je nového v pro-
jektu „Ďáblice hledají své náměstí” (Obecní 
knihovna 29. 2. a Obecní knihovna 28. 3. 2012) 
l výstava modelů náměstí žáků ZŠ (Obecní 
knihovna 23. 4. 2012) l beseda Co je nového
v projektu „Ďáblice hledají své náměstí” (ZŠ 
31. 5. 2012, ĎZ 5/2012 str. 5) l oslava ďáblic-
kého náměstí (parčík u krále Holce 28. 6. 2012,
ĎZ 6/2012 str. 3, ĎZ 7-8/2012 str. 8, ĎZ 9/2012
str. 3) l vyhlášení soutěže Ďáblické náměstí –
etapa II – Obecní dům a radnice Ďáblice, 10. 7.
2012 (ĎZ 7-8/2012 str. 2) l vyhodnocení soutěže
Ďáblické náměstí – etapa II – Obecní dům a rad-
nice Ďáblice, 10. 9. 2012 (ĎZ 10/2012 str. 2)
l zpráva o průběhu přípravných prací Ďáblické
náměstí etapa I. a II. (ZMČ 12. 12. 2012)
l Ďáblické náměstí etapa I. a II. – souhrn
výsledků přípravy (ĎZ 1/2013 str. 5–8)
l schválení smlouvy na vypracování projektu
pozemní stavby Ďáblické náměstí etapa II. 
(ZMČ 20. 3. 2013). 
Nevyužití možnosti přispět do příprav budoucího
Ďáblického náměstí radou/názorem/připomínkou
a shození dvouletého úsilí týmů odborníků
pohrdlivým názvem „Ďáblický plácek“ 
(ĎZ 2/2013 str. 9) ze strany pana Novotného
nesvědčí o jeho upřímném zájmu o obec ani
o jeho konstruktivním přístupu. Jeho výhrada, 
že byla pouze jedna prezentace projektu 
(ĎZ 3/2013 str. 12), stejně jako zdůvodnění
návrhu na zrušení výboru pro skládku připomíná
výmluvu záškoláka, a ne postoj zodpovědného
zastupitele, radního či budoucího starosty. 
Na jiných příkladech moje srovnání pro druhého
neoficiálního kandidáta na post starosty pana
Novotného dopadlo podstatně hůře. Poskytl jsem
mu je a věřím, že bude mít zájem obhájit svoji
důvěryhodnost a morální kredit pro veřejnou
funkci.
Dobrá zpráva na závěr: na posledním ZMČ nám
zastupitel pan Křížek sdělil, že námi zvolení
zastupitelé jsou již těsně u cíle dohodnout se na
novém starostovi. Nechme se překvapit na řád-
ném veřejném zasedání ZMČ dne 19. 6. 2013. 

Radimír Rexa

Reakce radního...
Redakce ĎZ začíná demokraticky fungovat, a za
to jí patří díky. Vyzvala mě, zda chci reagovat na
článek, který se týká přímo mé osoby. Sice to
není jediný článek o mě, ale zase nemá cenu
stále opakovat, co už bylo řečeno nebo napsáno.
Vzhledem k malému vymezenému prostoru se
budu zabývat pouze článkem o ďáblické skládce,
neboť styl článku o náměstí má podobný záměr
a charakter. 
V textu o skládce připomíná autor činnost a akti-
vity bývalého radního MHMP, pana Janečka, kte-
rému jsme jako místní organizace ODS zaslali
stejnou reakci o znehodnocení majetku občanů
Ďáblic, spolu s výzvou, aby okamžitě rezignoval
na svůj post radního. Regionální rada ODS Prahy
8 a starosta Prahy 8 se důrazně ohradili proti
tomuto projektu a nakonec jak je vidět, pan
Janeček již není ve funkci a bezdomovci nejsou
u skládky. 

Dále ve svém článku pan Rexa prokazuje buď
nepozornost všemu, co se na ZMČ dokola opa-
kuje, anebo má problém s překladem z českého
jazyka, jinak by nemohl napsat, že se mé osoby
týkala nedůvěra členů Výboru pro kontrolu
skládky, neboť nikdy nebyla členy tohoto žádná
nedůvěra nikomu prezentována. A dále pan
Novotný nikdy a nikde nenavrhoval nahradit
Výbor pro kontrolu skládky pracovnicí MČ zod-
povědnou za agendu životního prostředí. Násled-
nými příměry a sarkasmem chce zřejmě pan Rexa
poukázat na velikost a důležitost své osoby, tak
si jej dovolím upozornit, že tuto repliku na ZMČ
řekl Ing. Křížek. 
Ještě jednou děkuji redakci za prostor, ale vzhle-
dem k výše uvedenému považuji svůj nutný čas
na tuto reakci za promarněný. Reagovat na polo-
pravdy, nesmysly a lži je promarněný čas i pro
čtenáře Zpravodaje.

Vladimír Novotný, radní MČ Praha-Ďáblice  
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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 na červen a červenec  
Otevírací doba
Červen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 17–19, čtvrtek 13.30–
15.30, 17–19, neděle 14–16 hodin. Ve čtvrtek 13. 6. 22–23 hodin.
Červenec: pondělí – čtvrtek 10–12, 13.30–15.30, mimo 1. 7., 
neděle 21. a 28. 7. 14–16 hodin. 

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18.30 hodin: 
17. 6. Ing. Václav Přibáň: Letní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18.30 hodin:
3., 10. a 24. 6. – Sluneční soustava.

POŘADY pro veřejnost – začátek 10.15 hodin:
pondělí (8., 15., 22., 29. 7.) – Měsíc u krejčího (pohádka)
úterý (2., 9., 16., 23., 30. 7.) – Hvězdárna dalekohledy pozorování
středa (3., 10., 17., 24., 31. 7.) – Sluneční soustava
čtvrtek (4., 11., 18., 25. 7.) – Odkud svítí Sluníčko (pohádka)

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Červen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 17–19 hodin,
neděle 14–16 za jasného počasí. Ve čtvrtek 13. 6. 22–23 hodin.
Červenec: pondělí – čtvrtek 11–12, 13.30–15.30 hodin (mimo 1. 7.), 
neděle 21. 7. a 28. 7. 14–16 za jasného počasí. Přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami, 
Venuše – za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc, Saturn, dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý
červen. Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha,
při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohléd-
nout si přístrojové vybavení hvězdárny a výstavu.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Červen: ve středu a ve čtvrtek od 16 do 17 hodin mohou hvězdárnu
navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné
pro rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování Slunce, Venuše nebo pro-
mítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny
(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 16. 6. v 10.15 hodin – Odkud svítí Sluníčko
Za jasného počasí 11–12 hodin – pozorování Slunce, příp. Venuše.

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.

Kalendář akcí
14. června od 18 hodin vystoupení českých a francouzských dětí
v rámci programu Comenius – ZŠ U Parkánu

19. června od 18 hodin veřejné zasedání zastupitelstva s volbou
starosty – ZŠ U Parkánu

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 
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www.dealer-renault.cz

TEST 2013

MĚSTSKÝ CROSSOVER 
S VYŠŠÍ POZICÍ ZA VOLANTEM

VARIABILITA 
DÍKY POSUVNÝM ZADNÍM SEDADLŮM

NOVÉ MOTORY ENERGY 
SE SPOTŘEBOU JIŽ OD 3,6 l/100 km

NOVÝ RENAULT CAPTUR
ZACHYŤTE ŽIVOT NAPLNO

Captur: spotřeba 3,4–6,6 (l/100 km), emise CO
2
 95-125 (g/km). Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními 

podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí objednávky. 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

      

Čáma-spol. a. s.
U Parkánu 28 (areály bý�valých JZD), Praha 8-Ďáblice

Nabízí Vám své služby:
• sběrné suroviny (železné a neželezné kovy, kabely)
• prodej písku, štěrku, kačírku
• odvoz suti, odpadu
• zajistíme betonové, maltové směsi
• demontáž menších technologický�ch celků

Kontakt: 602 284 298, 283 910 864, www.cama-spol.cz

Provozní doba: 
pondělí–čtvrtek 7–17 hodin, pátek 7–12 hodin, sobota 8–12 hodin




