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Zprávy z rady městské části
78. jednání dne 4. 11. 2013
l Výběrové řízení na zimní údržbu komunikací Ďáblice.
Rada zrušila výběrové řízení na službu „Zimní údržba na komunikacích
MČ Praha Ďáblice 2013–2014“ a vyhlásila nové s termínem do 20. 11.
2013. (Pozn. starosty: důvodem zrušení byla pouze jedna platná nabídka,
rada navíc nesouhlasila s cenou.)
l Výstavba minihřiště „U Holců“. Rada vzala na vědomí průběh reali-
zace společného projektu MČ a TJ Ďáblice s názvem „Minihřiště s UMT
III. generace“. Byla informována o výsledku výběrového řízení vyhláše-
ného TJ, které vyhrála firma PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s.. 
S touto firmou podepíše MČ smlouvu o dílo.
l Žádost PS Rozmarýn o pronájem prostor. Rada schválila pronájem
suterénních nebytových prostor (bývalá knihovna) v Obecním domě na
dobu neurčitou, k provozování výchovné, vzdělávací a charitativní činnosti
pro děti a mládež.
l Oprava střechy nad ordinací MUDr. Auzké. Rada vybrala cenovou
nabídku firmy APOKLEM, s.r.o. na opravu střechy. Při opravě byl zjištěn
chybějící větrací okapní pás, který byl následně namontován.
l Zateplení budovy ZŠ a SK Ďáblice. Rada souhlasí s uzavřením
Mandátní smlouvy na zajištění podání žádosti o dotaci na zateplení obvo-
dových zdí vč. stropu a výměnu některých oken u budovy ZŠ U Parkánu
17 a zateplení obvodových zdí vč. stropu, výměnu oken, tepelné čerpadlo
a rozvody tepla u budovy sportovního areálu SK Ďáblice.
l Příprava dokumentace pro stavební povolení. Rada za účasti
Ing. arch Lacka a Ing. Křížka projednala návrh projektu v rámci přípravy
dokumentace a dále projednala návrhy materiálů, které by měly být 
použity při realizaci stavby „Obecní dům Ďáblice“.

79. jednání dne 11. 11. 2013
l Návrh dohody o spolupráci. Rada projednala a souhlasí s návrhem
smlouvy mezi Sdružením taoistického tai chi v ČR a MČ Praha-Ďáblice
o zajištění instruktorky pro cvičení seniorů.
l Žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Rada na základě žádosti
pana Štefana Lukácse souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na
obecní byt v ul. Ďáblická 339/14.

l Návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Rada schvaluje smlouvu
mezi MČ Praha-Ďáblice a ÖMV ČR, s.r.o o budoucí kupní smlouvě 
kompresorové stanice tlakové kanalizace.
l Žádost společnosti ELTODO EG, a.s.. Rada souhlasí s uzavřením
smlouvy s právem provést stavbu (osvětlení na komunikaci Cínovecká
v prostoru přemostění Kosteleckou) pozemku ve svěřené správě 
MČ Praha-Ďáblice.
l Žádost ZAVOS s.r.o.. Rada na základě žádosti společnosti ZAVOS
s.r.o. a stanoviska KVI vydala souhlasné stanovisko ke stavbě č. 0133 
TV Ďáblice, etapa 0002, Komunikace – 2. část (lokalita Blata).
l Volební řád. Rada po projednání schválila Volební řád Školské rady ZŠ.
l Zajištění vraku vozidla. Rada vyslovila nespokojenost s nekonáním
referátu ŽP ÚMČ ve věci předejití vzniku možných ekologických škod
v důsledku pomalého postupu Policie v rámci šetření požáru dvou 
osobních automobilů v ul. Poděbradova. Rada požaduje okamžité 
zajištění místa havárie.
l Žádost o úpravu parkovací plochy. Rada projednala žádost nájem-
níků obecních bytů v ul. Ďáblická 161/8 a souhlasí s úpravou parkovací
plochy a se zařazením této úpravy do rozpočtu MČ roku 2014.
l Příspěvek za svoz komunálního odpadu za rok 2013. Rada po
projednání schválila úhradu příspěvku ve výši poplatkové povinnosti na 
2. pololetí 2013 bezhotovostním převodem z rozpočtu MČ přímo správci
poplatku dle seznamu odsouhlaseného správcem poplatku (MHMP).
l Žádost o přidělení urnové schránky na starém hřbitově. Rada
vyhověla žádosti paní Škrabákové o přidělení urnové schránky k uložení
uren rodičů, kteří byli dlouholetými obyvateli Ďáblic.
l Žádost o vyjasnění vlastnických vztahů. Pan Chotěborský je spolu-
vlastníkem pozemku parc. č. 371/3 k.ú. Ďáblice a žádá, aby MČ před 
prodejem pozemků parc.č. 1548/150 a 1548/151 k.ú. Ďáblice zatížila
tyto pozemky věcným břemenem trvalého příjezdu k pozemku parc.
č. 371/3 k.ú. Ďáblice.

80. jednání dne 20. 11. 2013
l Opakované výběrové řízení na zimní údržbu komunikací 
Ďáblice. Rada po projednání na základě výběrového řízení rozhodla 
uzavřít smlouvu o dílo na „Zimní údržbu komunikací MČ Praha-Ďáblice
2013–2014“ s firmou Pražské služby a.s. (úspora 300 000 Kč).

Přijměte, prosím, srdečné pozvání ke IV. společné besedě
občanů se starostou Milošem Růžičkou a jeho hosty na téma 

Ďáblice a územní plán – kudy dál?
� vize dalšího rozvoje Ďáblic – shrnutí podnětů z besed a zastupitelstva 2013

� doprava uvnitř obce – přístup k dopravním omezením a změnám

� doprava mezinárodní a tranzitní – aktuální situace, budoucnost, 

� vliv na kvalitu života v obci

� jak hodně v Ďáblicích stavět a proč?
Jak vidí budoucí podobu Ďáblic pražští politici a plánovači? Čím jsou 
pro ně Ďáblice zajímavé a užitečné? Máme svou představu o tom, jak má 
vypadat místo, kde vychováváme děti, pracujeme, podnikáme, bavíme se 
a vzájemně potkáváme? Co chceme zlepšit? Co chránit? Co měnit? Jak?

Hlavní hosté: beseda je zaměřena v 1. části na dopravu, ve 2. části na podání souhrnné zprávy o uplatnění podnětů
občanů a zastupitelů k úvodnímu dokumentu městské části

12. prosince 2013 v 18:30 hodin v sále Základní školy, U Parkánu 17

Pořádá a na setkání se těší Rada MČ Praha-Ďáblice
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Z vánočního 
deníku starosty
Vážené čtenářky a čtenáři Ďáblického zpravodaje, 
milí sousedé, dostáváte do rukou poslední číslo
našeho zpravodaje roku 2013. 
Vstoupili jsme do adventního času, který asi nám
všem trochu podsouvá myšlenku, že by se hodilo alespoň jednou se
ohlédnout a zamyslet nad tím, co jsme ještě v tomto roce chtěli udělat
a neodvážili se – nebo prostě nestihli udělat. Ať už důvody byly jakékoliv. 
Co jsem zvládl či zameškal ve svém osobním životě, to vám neprozradím,
ale vím o jedné věci, kterou jako Ďábličák i jako starosta chci stihnout
ještě letos: chci poděkovat všem, kteří v Ďáblicích pracují a podnikají ku
prospěchu svému i ostatních. Je dobře vědět, že výčet těchto aktivit není
malý. Jejich existence není samozřejmostí. Zkusme si je připomenout
a v průběhu příštího roku všimnout:
Kdo všechno konkrétně věnuje svůj čas a energii např našim dětem –
v ZŠ, MŠ, v mateřském klubu, v soukromé školce, v pionýrském klubu,
v tanečním sále, na našich sportovištích, mezi požárním vybavením
hasičů, při výstavách domácích zvířat, v kroužcích i při individuální výuce
dovedností z různých uměleckých oborů,...? 
Kdo všechno se stará o zdraví naše i našich dětí – víte, že vedle skvělých
ordinací a služeb DIAKONIE mají Ďáblice také špičkové rehabilitační
a relaxační centrum? 
Máme i spolehlivé „lékaře a rehabilitační služebníky“ našich plechových
čtyřkolových miláčků.
Víte, kdo nám pomáhá se zajištěním stavebnin a všemožných kutilských
materiálů i nářadí? Kdo nám ochotně rok co rok přiváží písek do pískovišť
a na dětská hřiště, štěrk na sportoviště,...? Kdo nám pomáhá svými 
stříbrnými a zlatými šperky dělat radost našim maminkám, manželkám

a přítelkyním? Kdo svou znalostí zdejších realit pomáhá hledat novým
zájemcům domov či pracoviště v Ďáblicích? Kdo ubytovává návštěvníky
Ďáblic? Kdo již tolik let pečuje o rybník Parkán, o polní a cyklo cestu do
Zdib? Kdo všechno vám každé ráno podá vaše noviny a cigára? Kdo se
odvážil pro nás provozovat přímo v Ďáblicích prodejny potravin, nápojů,
cukrovinek atd., i když v blízkém okolí působí snad všechny mezinárodní
obchodní řetězce? A kdo nám umí vyrobit cedule, na kterých třeba toto
všechno můžeme oznamovat?
A nakonec si dovolím samostatně vyzdvihnout možná nejviditelnější
služby, a sice ďáblických restaurací, práci všech dam za přepážkou
ďáblické pošty a práci poštovních doručovatelek s jejich obdivuhodným
množstvím nachozených kilometrů.
Připomenu také naše nejbližší poradce a pomocníky v komisích rady, 
ve školské radě, ve skládkovém a finančním výboru i kolegyně z úřadu. 
Všem jmenovaným a s omluvou i všem, na které jsem nerad zapomněl,
PŘEJI jménem svým i jménem kolegů radních hodně spokojenosti,
zdraví a moudrosti do dalších dní roku 2014.

S úctou 
Ing. Miloš Růžička, starosta

Veřejné zasedání zastupitelstva
Vážení spoluobčané. Srdečně vás všechny zvu na 16. veřejné zasedání
zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice, které se koná 11. prosince
v 18 hodin v sále naší základní školy U Parkánu 17.
Kompletní návrh programu bude vystaven na úřední desce, v informač-
ních nástěnkách v obci a na webových stránkách Ďáblic. K dispozici bude
i v sekretariátu starosty v budově úřadu a v obecní knihovně.
Děkujeme za váš zájem o věci veřejné a těšíme se na vaši účast, případné
dotazy, připomínky a náměty k životu v naší obci.

Ing. Miloš Růžička, starosta

Třetí společná beseda
Ve čtvrtek 14. listopadu proběhlo v sále ZŠ U Parkánu třetí setkání
občanů, tentokrát se starostou Ing. Milošem Růžičkou, místostarostkou
Zdeňkou Fišmistrovou a Ing. arch. Petrem Hlaváčkem na téma:„Ďáblice
a územní plán – kudy dál?“
Ve velmi přátelském a otevřeném ovzduší měly přibližně dva tucty přícho-
zích občanů (kterých se tentokrát sešlo méně než na prvním setkání, kdy
jim byl představen svou velikostí i zaměřením neobvyklý rezidenčně –
rekreační projekt s názvem „Koňská louka“) jedinečnou šanci aktivně se
zapojit do diskuze nad stávající, a také nově připravovanou podobou
územního plánu pro naši MČ. A právě v tom tkví jedinečnost těchto
setkání - občané mají šanci sdělit vedení obce přímo svoje názory na to,
jak by v budoucnu měly Ďáblice vypadat. 
Do živé diskuze nevtíravě včleněná přednáška Ing. arch. Hlaváčka sezná-
mila přítomné se základy územního plánování s akcentem na oblast
Ďáblic i širšího teritoria Prahy, s přispěním starosty Ing. Růžičky - byla do
jisté míry opakováním pojmů jako „imploze“ nebo „exploze“ architek-
tury, které zazněly již na minulých setkáních občanů. 
Na setkání byl dán velký prostor otázkám občanů. Půjdeme cestou tvorby
neomezovaného růstu satelitních sídlišť bez odpovídajícího napojení na
dopravní a obslužnou infrastrukturu obce či se budeme snažit nová síd-
liště maximálně podchytit tak, aby lépe sloužila svým obyvatelům a nena-
rušovala prozatím téměř unikátní podobu Ďáblic, které si stále
zachovávají cennou a vertikálně jednotnou „vesnickou tvář“? Dáme zele-
nou víceposchoďovým sídlištím, která již nyní vyrostla např. na pomezí
starých Letňan a Kbel nebo si vystačíme s dosavadními bytovými projekty
s 3 + jedním ustupují-
cím nadzemním podla-
žím? Jak bude v bu-

douc nu vypadat okolí
naší krajinné domi-
nanty – kopce Ládví
a ďáblické Hvězdárny
nebo nyní zatím zcela
nedostatečné turistické
napojení obce na při-
lehlé MČ Čakovice,
Dolní Chabry, Zdiby,
Kobylisy, Letňany?
V čem může být pří-

nosná snaha prosadit severnější variantu automobilového okruhu, jehož
jižní varianta pouze kopíruje urbanistickou situaci Prahy z 30. let 20. sto-
letí, bez ohledu na lidská sídliště vytvořená později? Kde a jakými pro-
středky lze nejlépe účinně a citlivě regulovat dopravu vedoucí skrz
Ďáblice? Jak by se po ukončení sklád-
kování dalo pomoci začlenit ohromné
těleso skládky a její přilehlé „mtrvé“
okolí funkčně do naší MČ? 
JE v budoucnu možné vytvoření logis-
tického parku, jehož vznik umožňuje
stávající ÚP na východním cípu Ďáblic
na hranici s rušnou Cínoveckou ulicí
(D8)? Může tento „park“ funkčně
akusticky odstínit dálnici a pomoci
v něm soustředit ty služby občanům,
které jsou svou povahou nevhodné k umístění do obydlených částí obce
nebo jen zhorší naše životní prostředí? Jaké nástroje nám vlastně dává 
do rukou nový územní a regulační plán?
Na všechny tyto i další otázky může zaznít odpověď právě na těchto cen-
ných setkáních, která na rozdíl od návazných schůzí zastupitelstva a RMČ
dávají dostatečný časový prostor občanům, aby vyyjádřili své názory 
před vedením obce.

Martin Lonek, foto autor

Ing. arch. Petr Hlaváček 
ze studia Headhand 
architekti 
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Hodnocení lokality skládka Ďáblice
Skládka má být jednoznačně zařazena mezi krajinná, nikoliv zastavěná území.
Další rozšiřování skládky a tedy ani této lokality není s ohledem na převažující
technickoodborná i společenská hlediska žádoucí.

Návrh začlenění Ďáblic do celoměstského systému 
zeleně a rekreačních území
Ďáblice se nacházejí v místě nejužšího „hrdla“ severní části pražského „green
beltu“. Je proto nutné podporovat rozšíření tohoto pásu (např. přechodovými
územími) a umožnit rozvoj každodenních rekreačních aktivit v tomto prostoru.
Území městské části leží v průsečíku dvou přírodních os zeleně, které jsou
v současné době deficitní a měly by být do budoucna výrazněji podpořeny
(například formou vyhlášeného přírodního parku). Jedná se o propojené kori-
dory „Vltava (Zámky) – Draháň – Dolní Chabry – Ďáblice (prameniště) – údolí
Mratínského potoka“ s osou „Ďáblice – Ďáblický háj – Čimický háj – Velká
Skála – Troja“. Oba směry vycházejí z historické a částečně dochované struk-
tury vegetačních vazeb a prstenců a představují nejpřirozenější prostory pro
doplnění zeleně v severním segmentu Prahy. Požadujeme tyto plochy řešit
jako území s koncepčním programem „příměstského parku“. <<<

Ukázka projednávaného dokumentu 
který byl prověřen veřejností na besedách a bude 11. 12. 2013
předložen zastupitelstvu k projednání a schválení.

Hodnocení lokality Hvězdárna
Lokalita Hvězdárna představuje specifické území východního cípu Ďáblického
háje. Lokalita vytváří přechod mezi rekreačním lesoparkem (Ďáblický háj)
a zastavitelným územím; je charakteristická vyšším podílem nelesních ploch
(louky) a jsou v ní výjimečně umístěny stávající stavby (ovčín, hvězdárna).
Výstavba v lokalitě hvězdárna je přípustná pouze v nutných případech, a to
jen pro objekty veřejné vybavenosti, sloužící rozvoji rekreačního potenciálu
lokality. Je zapotřebí uchovat charakter přírodě blízkých svahů v celém pro-
storu vymezeném ulicemi Ďáblická – Hřenská – Květnová.
Lokalita je jedním z center společenského života městské části a koncentrují
se v ní rekreační aktivity nadmístního významu – hvězdárna ukončuje pás
vegetačních ploch vycházející z trojské kotliny a pokračující Čimickým hájem
k Ďáblickému háji; potenciálem lokality je stát se protipólem aktivit provozo-
vaných právě v prostoru trojské kotliny.

Hodnocení lokality Nové centrum
Lokalita představuje transformační a rozvojové plochy Hořínecká – Ďáblická –
Hřenská – Květnová. Součástí území je i prostor nového náměstí jako centra
života městské části. Vzhledem k velikosti Ďáblic je nezbytné dodržet přiměře-
nou míru městského charakteru lokality v návaznosti na centrum; předpo-
kládá se zde zástavba městskými domy s parterem orientovaným do náměstí
a určeným pro komerci a služby. Směrem k jihu pak výšková úroveň i hustota
zástavby má klesat tak, aby byla ochráněna veduta Ďáblic z vrchu Ládví
(louka pod hvězdárnou) a aby došlo k plynulému přechodu horizontu
zástavby k nezastavěnému zvedajícímu se svahu Ďáblického háje; zároveň 
je navrženo prolnutí zastavitelného a nezastavitelného území vegetačním
pásem s parkovou úpravou, který propojí lokalitu U hvězdárny s novým
náměstím.

Silniční okruh kolem Prahy 
nevytváří nové městské propojení, naopak přenáší nadřazené zátěže. Požadu-
jeme přehodnotit jeho umístění s ohledem na závěry EIA a další studie. Sou-
časně je nesporná potřeba vytvoření místního spojení obou severních břehů
Vltavy pro zajištění místní individuální a vnitroměstské hromadné dopravy.
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6. listopadu 
se Ďáblice rozloučily
s PIONÝRÁKEM
Ve čtvrtek v odpoledních hodinách byla zbou-
rána poslední zeď přízemní budovy v parku
před ďáblickým Obecním domem. Pro řadu
občanů Ďáblic to byla ošklivá budova. V dlou-
hém období však pro Ďáblice hodně zname-
nala. Pamětníci, kterým je více než 60 let,
zavzpomínejte. Z dob socialistického Českoslo-
venska je název pionýrák. Po roce 1989 zde
byla hospoda U Krále Holce. Mnoho pracujících
tam léta chodilo na oběd. Kolik piva se u Holců
načepovalo při večerním posezení uvnitř, v létě
venku pod stromy, poblíž nádherných pěniš-
níků. Já ráda vzpomenu na výstavy výpěstků
ďáblických zahrádkářů, které pořádal Zahrád-
kářský svaz do roku 1989.
Občanské sdružení pro Ďáblice touto cestou
oslovuje pamětníky, aby využili našeho zpravo-
daje a připomenuli život této budovy, která léta
sloužila jako kulturní zařízení. V kterém roce
byla postavena? Najdou se nějaké fotografie
z akcí zde pořádaných? V úctě k lidem, kteří
tuto budovu postavili a provozovali, se s ní 
loučíme a já se již těším na nový život tohoto
místa. Připravený projekt se mi velmi líbí.

Milada Stroblová, OspD

Tělovýchovná jednota
získal dotaci od MŠMT
ve výši 600 000 Kč na
povrch hřiště U Holců,
kde je v dnešních
dnech pokládána
umělá tráva třetí gene-
race. Tím byla nastarto-
vána realizace projektu
oživení celého areálu. 

Foto autorka a Pavel Veselý
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Anketní otázka pro zastupitele
Opět jsme zastupitele požádali, aby odpověděli jen v případě, mají-li 
čtenářům co sdělit.
Na III. besedě „Ďáblice a územní plán – kudy dál?“ občany
velice zajímala dopravní situace v Ďáblicích, které se bude také
věnovat příští beseda. Jak jste Vy osobně spokojen/a se zdejší
dopravou a co říkáte novým plánovaným stavbám – pražskému
obchvatu a další mimoúrovňové křižovatce (mezi Ďáblicemi
a Březiněvsí stavba velikosti Barrandovského mostu)?

Tatjana Dohnalová – radní (Volba 2010)
K první části otázky: Jako radní, která má na starosti životní prostředí
a dopravu, věnuji ve spolupráci se zástupkyní starosty a komisí životního
prostředí a dopravy mnoho času a úsilí o zklidnění a zpomalení dopravy
uvnitř obce. Snažím se, aby Ďáblice byly bezpečnější pro ty nejzranitel-
nější, tedy pro chodce, a hlavně děti. Domnívám se, že bychom měli prefe-
rovat veřejnou dopravu, pohyb po Ďáblicích na kolech a pěšky, abychom
chránili nejen děti, ale i životní prostředí. Proto jsem proti budování
komunikace středem Ďáblic, která by nás propojila se sousední městskou
částí Letňany, jak je stále uvedeno v územním plánu. Proto usiluji o zlep-
šení dopravní dostupnosti Ládví stálým požadavkem na zkrácení intervalů
autobusu č. 103 ve večerních hodinách a o víkendech a podporuji spo-
lečně s ostatními radními snahu o autobusové propojení středočeských
měst a obcí na severu od Prahy s konečnou stanicí metra na Ládví, což by
přispělo k posílení veřejné dopravy i do budoucího centra naší obce.
K druhé části otázky: Od roku 2008 Občanské sdružení pro Ďáblice vystu-
puje proti nesmyslné jižní variantě Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP)
v jeho severozápadní části. Proto i nyní jako zastupitelka, jejíž volební
uskupení mělo obranu Ďáblic před výstavbou jižní varianty okruhu ve
svém volebním programu, zastávám stejný názor jako v roce 2008, tzn.,
že ji odmítám, neboť by přinesla ohromnou dopravní zátěž pro Ďáblice
nárůstem provozu hlavně kamionové dopravy na Cínovecké s propojením
na obrovskou mimoúrovňovou křižovatku hned za skládkou. Z hlediska
ochrany přírodního bohatství by byly zničeny dosud chráněné lokality,
např. nám blízká Draháň. Preferuji variantní řešení, které se snaží prosadit
společně s námi 11 městských části (Petice za rozumný okruh), a to sever-
nější variantu, nejen finančně méně nákladnou, ale nezasahující tolik do
obydlených částí na severu Prahy jako je tomu u jižní varianty, která byla
naplánována již v 60. letech minulého století za zcela jiných podmínek
pro její realizaci.

Ing. Tomáš Dvořák – radní a zastupitel (Starostové a nezávislí)
K situaci v dopravě v Ďáblicích bych řekl, že není tak dlouho, kdy bylo hůř
a možná to nebude trvat tak dlouho, kdy se stávající situace zase zhorší.
Obecně vnímám problém dopravy v Ďáblicích jednak v souvislosti s pří-
mými průjezdy aut Ďáblicemi a jednak blízkou přítomností rychlostní
komunikace evropského formátu. Protože bydlím v dolní části obce blízko
křižovatky Kostelecká x Ďáblická, mám o vývoji dopravy v naší městské
části docela dobrý přehled. K výraznému zlepšení situace se zajištěním
plynulejšího provozu přispělo zprovoznění světelného řízení na této křižo-
vatce, výrazně se omezily kolony stojících aut. V důsledku jistého tlaku
a zejména v důsledku omezení skládkování se snížily průjezdy aut vezou-
cích odpad na skládku. Po otevření mimoúrovňového křížení ulic Cíno-
vecké, Veselské a Kbelské zmizely kolony kamionů na Cínovecké a kolony
aut směrem na Čakovice. Díky tomu jistě došlo ke zlepšení  emisní situace
v našem okolí. S osazením kamer na Cínovecké a snížením nejvyšší povo-
lené rychlosti ze 100 km/hod. na 80 km/hod. se snížila i hluková zátěž
v našem okolí. 
Co se týče vlastní dopravy v obci, věnujeme tomuto problému dle finanč-
ních možností rovněž jistou prioritu. Postupně se snažíme řešit nejpalči-
vější místa, na které nás naši spoluobčané upozorňují. Zpomalovací
prahy, nové a obnovené přechody, snižování rychlosti, radary. Ne vše je
pouze v našich rukách, naše představy koriguje odbor dopravy na Praze 8
a odpovědné osoby ze strany dopravní policie. Máme připravenou úpravu
(obratiště) v těsném okolí školy, která by měla umožnit plynulejší pohyb
vozidel těch, kteří prostě musejí dojet až k samotným branám školy. Záro-
veň posuzujeme možnost doplnění chodníku proti škole v ulici U Parkánu,

a to mezi kaplí a hasičským domem s přechodem umístěným proti škole.
Vše by bylo spojeno s úpravou chodníku a okolí před samotnou kaplí.
Často mám pocit, že kolem nás projíždí během dne opravdu velké množ-
ství aut, ale když se pak někdy vydám směrem do Chaber, Čimic, Čakovic,
Počernic, či projíždím Uhříněves, Běchovice, Újezd nad Lesy nebo vesnice,
zejména východně od Prahy, je mi jasné, že na tom ještě nejsme tak zle.
Co ale vnímám do budoucna velmi negativně, je to, že se vybudování
Pražského okruhu ve své jižní variantě s ohromnou křižovatkou těsně při-
mkne k Ďáblicím ze severní strany. Tato prakticky nesmyslně umístěná
stavba by po své realizaci přivedla do naší blízkosti ohromné množství
smradu a hluku. Takto umístěný okruh by zničil a nevratně poznamenal
nejen naše blízké okolí, ale i prakticky jediné větší rekreačně oblíbené
lokality na severu Prahy – Draháň, Brnky, Zámky, čimická a chaberská
pole s přívětivými loukami a zákoutími. Nemohu jinak, než považovat jižní
variantu okruhu s ohromnou křižovatkou za našimi humny za absolutně
špatnou pro nás všechny. A je na nás všech, abychom dle svých možností
podporovali alternativní řešení okruhu kolem Prahy tak, aby jeho umístění
nepřinášelo tak velkému množství lidí tolik negativních a nevratných
doprovodných jevů. V tomto patří můj velký dík panu starostovi
Ing. Miloši Růžičkovi, který v tomto směru podniká.

Ing. Pavel Niebauer – zastupitel (Vaše volba – Ďáblice!)
Jako občana Ďáblic a zejména lokality „Blata“ mě každodenně tíží stáva-
jící poddimenzovaná komunikace v ulici U Červeného mlýnku ústící do
ulice Kostelecká (někdy též nazývaná „myší díra“). Brzké dořešení rozší-
ření komunikace, popř. též osazení semaforu na křižovatce těchto ulic,
bych uvítal. Dále jsem příznivcem přisvícení přechodů pro chodce
doplňkovým veřejným osvětlením, pro zvýšení bezpečnosti chodců. Co se
týká velkých dopravních staveb, jako je např. pražský obchvat, tak zde
nemám vyhraněný názor na tu či onu variantu vedení trasy. Obávám se,
že o tom, zda a v jaké trase obchvat povede, se nerozhoduje na úrovni
jednotlivých dotčených městských částí. Jedno vím ale určitě, že je nutné
při projednání za účasti městské části hájit zdraví místních občanů a jasně
prosazovat minimalizaci negativních dopadů (hluk, exhalace) a maximální
preventivní opatření (ochranné zemní valy, hlukové stěny apod.). V nepo-
slední řadě bych rád prosazoval zahrnutí do územního plánu nápravných
opatření u dříve realizovaných dopravních staveb (zemní valy nebo hlu-
kové stěny podél ulice Cínovecké).

Danuše Ševčíková – zastupitelka (Ďáblice pro nás všechny)
Nevím, co myslíte Vaší otázkou, jak jsem spokojena se „zdejší“ dopravou.
Pokud míníte pouze dopravní situaci u nás v Ďáblicích – tedy je samoz-
řejmě dosti rušná a to přímo úměrně tomu, kolik automobilů vyjíždí přímo
od našich občanů a pak samozřejmě jsme průjezdní trasou používanou
okolními lokalitami za cestou do supermarketů apod. Jistě by se situace
zlepšila, kdyby ubylo osobních automobilů tím, že by byla více využívána
MHD právě za nákupními cíli. Ovšem to lze jen těžko předpokládat že...
Nákladních aut ve srovnání s osobními vozy je totiž výrazně méně. 
Nicméně fakt, že je volný areál po Vegacomu využíván pro parkování 
těžkých nákladních automobilů, které již v noci a v brzkých ranních hodi-
nách vyjíždějí na Šenovskou, jistě klidu v obci nepřidá.
Co se týká pražského obchvatu – naše městská část již léta prosazovala
variantu severní, která je z hlediska budoucího řešení jistě optimálnější.
Ale nebudeme si zastírat, že o konečném řešení rozhodují a rozhodnou
nakonec jiné síly a zájmy.

Práce Magistrátu hlavního města Prahy 
na Metropolitním územním plánu směřuje 
k uvolňování prostoru developerům
Občanům nezbývá, než se bránit. Upozorňuji na pořad ČT 2 – NEDEJ
SE ze dne 1. prosince, který  ukazuje činnost tvůrců ÚP a snahy občan-
ských iniciativ. (Česká televize, iVysílání, 1. 12. 2013, 11.15 hod.) Špatné
koncipování územního plánu zasáhlo i naši MČ. Přeji si, aby se na strán-
kách našeho zpravodaje občané Ďáblic dozvídali o aktuálním dění. Naše
městská část má referát životního prostředí, kde se ochranou životního
prostředí od roku 2010 zabývá Bc. Kateřina Vojtová.

Milada Stroblová, OspD



Radost z dobré 
spolupráce
Letošní předvánoční setkání seniorů se lišilo
oproti loňským létům mimo jiné v tom, že se
nekonalo v sobotu, ale ve všední den, tedy
v pátek odpoledne. Bylo to proto, že jsme se
tak domluvily s paní ředitelkou školy Ivetou
Horáčkovou, která nám chtěla vyjít maximálně
vstříc a nabídla nám, že pokud se setkání usku-
teční v pátek, může nám pomoci zajistit kulturní
vystoupení dětí ze školy, přípravu vánočního
punče ve školní jídelně a pomoc žáků vyšších
ročníků s přípravou jídelny.
Přistoupily jsme na tuto nabídku s jistými oba-
vami, zda se nám během jedné hodiny od ukon-
čení výdeje obědů může podařit vše svátečně
přichystat. Byly jsme jen čtyři členky komise,
které měly tuto akci pro šedesát seniorů na sta-
rost. Jaké bylo naše překvapení, když s pomocí
paní vychovatelky Votavové a čtyř žákyň deváté
třídy jsme během necelé hodiny zvládly přemě-
nit jídelnu v slavnostní sál s bohatě prostřenými
stoly. Další příjemná změna byla ta, že nám
v kuchyni vypomáhaly dvě ochotné paní
kuchařky Marcela Mudrová a Zdeňka Švarcová,
které obětavě obsluhovaly myčku. A vánoční
punč šéfkuchaře školní kuchyně pana Pavla 
Blaťáka si hosté nemohli vynachválit.
Výborná spolupráce byla i s vychovatelkami ze
školní družiny, které s dětmi vyrobily krásná
vánoční přání pro každého účastníka setkání,
a paní vychovatelka Alena Votavová zajistila
kulturní vystoupení deseti ďáblických dětí.
Již tradičně nám s přípravou pomohl pan škol-
ník Pavel Tačovský a paní uklízečka Vlasta Kou-
bová, bez nichž by akce nemohla proběhnout.
Velmi si vážíme letošní bezvadné spolupráce se
zaměstnanci školy a s dětmi, a všem zúčastně-
ným děkujeme za jejich přispění k vydařenému
odpoledni.

Za sociální komisi Barbara Tranová

Tradiční předvánoční
setkání ďáblických
seniorů
Dne 22. listopadu se jako každým rokem konalo
v jídelně základní školy přátelské posezení
seniorů s pěkným vánočním pohoštěním. 
Sešlo se nás hodně, takže všechny dlouhé 
stoly byly plně obsazeny.
Na stolech nás vítalo mnoho pochoutek: plně
obložené chlebíčky, nejlepší druhy vánočního
cukroví a ještě ovoce – pomeranče a hroznové
víno. Dále byly podávány nápoje jako káva, čaj
všech druhů a především výborný punč, dále
džusy podle přání.
Nejprve jsme byli přivítáni členkou sociální
komise a paní místostarostkou, a později nás
navštívil i pan starosta.

Pokud se týče programu, ten byl velmi pestrý.
Nejprve zahájila svým přednesem básně žákyně
zdejší školy, pak nás upoutaly hudební přednesy
na klavír, kytaru a především flétny. Rovněž
jsme byli překvapeni výborným zpěvným pod-
áním. Přitom jsme vychutnávali předložené
dobrůtky.
Jako další bod programu byly písničky za dopro-
vodu harmonikáře M. Miškaříka. Rádi jsme si
s ním zazpívali, neboť se především jednalo
o písničky našeho mládí.
U všech stolů vládla dobrá nálada, čemuž při-
spěla i pohoda z dobrých nápojů, především
punče. Neradi jsme se loučili, když písničky
dozněly a my se pomalu ubírali do svých
domovů s nadějí, že se opět uvidíme na příštím
setkání našich seniorů.
Děkujeme především naší sociální komisi za
uspořádání krásného odpoledne. 

Napsala účastnice setkání Marie Šindelářová
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Ďáblice –
krásné místo k žití
V posledních krásných podzimních dnech byl
často cílem mé procházky se psem krásný kus
přírody, který se nachází mezi kopcem Ládví
a ďáblickým lesem. Kdysi ošklivě zarostlé
pole se spoustou náletů. Po zásahu něčí cit-
livé ruky zde vznikl prostor s pěknou trávou,
přírodní ostrůvky stromů a keřů, který si našel
spoustu obdivovatelů. Velkou oblibu získaly
i lavičky, umístěné zde naším úřadem. Potká-
vám pejskaře, cyklisty, běžce, lidi všech věko-
vých kategorií, děti, které si pouštějí draky.
Uvědomuji si, jak krásná lokalita pro bydlení
jsou Ďáblice. Rychlé spojení do centra
a přitom tak blízko k přírodě. Trochu se ale
bojím, abychom o tuto vyjímečnost v příštích
desetiletích nepřišli, abychom díky megazás-
tavbě nesplynuli v obřím oceánu domů. Proto
vítám každou možnost, jak tuto činnost
v bezprostřední blízkosti Ďáblic omezit. Fan-
dím projektu Koňské louky, protože tím by
možná na desetiletí byla vyloučena možnost
toto území zastavět. Navíc by blízko našich
domovů vzniklo něco naprosto unikátního, co
by nám mnohá města a obce mohly závidět.
Také si uvědomuji, že nic nemusí být 100%,
ale když tomu nedáme šanci, tak se to nikdy
nedozvíme. Ze zvědavosti jsem prošla také
kolem nově vysazené ořechové aleje, krásné
vzrostlé stromy nás již na jaře potěší stínem
pod svými korunami, až pod nimi budeme
procházet, tímto doufám, že to bude
i v budoucnu možné. A děkuji těm, kteří
nechali stromy vysadit. 

Jana Ouředníčková

Výzva pro 
ďáblické jubilanty
Milí ďábličtí senioři,
již v minulém čísle Ďáblického zpravodaje jsme
vás informovali o tom, že kvůli ochraně osob-
ních údajů již nemáme přístup k informacím,
kdy se kdo z vás narodil, a již nemůžeme kaž-
dého jubilanta osobně navštívit s gratulací,
pokud se sám nepřihlásí. Nabízíme vám tedy
tuto možnost:
Vy, kteří si přejete, abychom vás nebo vaši 
blízkou osobu navštívili u příležitosti životního
jubilea, poskytněte sociální komisi do konce
kalendářního roku písemnou informaci
o jménu, datu narození, bydlišti a telefonu jubi-
lanta. Jedná se pouze o ty seniory, kteří v roce
2014 dovrší 75 let (ročník 1939), 80 let (ročník
1934), 85 let (ročník 1929), 90 a více let 
(ročník 1924 a dříve narození).
Informaci, prosíme, doručte na podatelnu úřadu
naší MČ, Květnová 52 nebo do Obecní knihov -
ny, Osinalická 30, případně pošlete e-mailem 
na adresu: socialni.komise@dablice.cz.

Členky sociální komise MČ Praha-Ďáblice



Komise životního
prostředí a dopravy
v roce 2013
Několik dní jsme přemýšleli o tom, jakým způ-
sobem informovat o činnosti naší komise a zda
je to vůbec potřebné. Bude taková informace
někoho zajímat? Členové komise dostávají
každý rok od obce malý finanční dar za to, co
pro obec vykonali. Dar schválila Rada MČ, která
si komisi zřídila jako svůj poradní orgán. Tato
odměna je placena z veřejných prostředků, spo-
luobčané by proto měli vědět, za jakou práci
jsme ji obdrželi.
Úkolem naší komise je předkládat Radě MČ
vyjádření k záležitostem týkajícím se životního
prostředí a dopravy. Snahou členů naší komise
je radit i tehdy, když nás o radu nežádají,
a iniciovat taková opatření, která by zlepšila
životy vás, občanů Ďáblic. 
V letošním roce se podařilo získat pro širší 
spolupráci Referát životního prostředí na našem
úřadě. Vzájemná spolupráce mnohdy nebyla
jednoduchá. Jak to vyplývá ze zápisů schůzek
komise, ani po více než jednom roce se nepoda-
řilo prosadit, aby se firma A.S.A. patřičně sta-
rala o ochranný pás zeleně u skládky tak, jak
bylo v minulosti dojednáno a odsouhlaseno.

Díky spolupráci s Referátem ŽP se však
postupně podařilo prosadit řadu pozitivních
změn. V obci byly osazeny nové koše na
odpadky, máme nové lavičky v okolí hvězdárny
i jinde, na několika místech v obci byly vysazeny
nové stromy. Konečně se také podařilo zapojit
do údržby pozemků pod hvězdárnou jejich vla-
stníka, hlavní město Prahu. Máme tedy naději,
že se postupně poodhalí kopec, na němž hvěz-
dárna stojí, a že na návštěvníky vykoukne
i druhá kupole, která se již dlouhá léta skrývá
v křovinách. Pro zajímavost: při průzkumu
terénu pod hvězdárnou jsme zjistili, že u ulice
Nad Ovčínem roste největší mahalebka. 
Radě MČ jsme předali své stanovisko k záměru
„Koňská louka“ a následně jsme o projektu
jednali přímo s radními. Naše připomínky budou
zahrnuty mezi další požadavky a připomínky
k uvažovanému záměru.
Další oblastí činnosti komise je doprava. Komise
iniciovala osazení značek s maximální povole-
nou rychlostí 30 km/hod. na ulicích Šenovské
a Hřenské, bohužel, ke zpomalení dopravy a tím
větší bezpečnosti v obci zatím příliš nenapo-
mohly. Kvůli nedodržování rychlosti na Ďáblické
ulici sepsali dokonce občané bydlící v novém
„sídlišti“ Nad Akcízem petici a řešili tuto záleži-
tost s Policií ČR. Do řešení problému se zapojila
i komise. Výsledkem jednání je úprava dvou pře-
chodů pro chodce na ulici Ďáblická. Snížení
rychlosti zatím nechtějí kompetentní úřady
schválit, dodržování stanovené rychlosti tu však
občas kontroluje policie. Vzhledem k tomu, že
nejvyšší povolená rychlost není dodržována ani
v ulici Hřenská na křižovatce s Květnovou – jak
se na vlastní oči přesvědčila i zástupkyně Policie
ČR – bylo odsouhlaseno zbudování zvýšeného
přechodu, který neukázněné řidiče donutí zpo-
malit. Na popud komise byl přemístěn radar na
Šenovské tak, aby byl pro řidiče lépe viditelný.
Dojde rovněž k obnovení přechodu pro chodce
na křižovatce ulic Šenovská a Statková, kudy
vede turistická značka do Zdib. Znovu jsme
iniciovali setkání zástupců ROPID se zástupci

naší MČ a snažíme se řešit zkrácení dlouhých
intervalů autobusů MHD. Konečně snad dojde
k dohodě mezi Prahou a Středočeským krajem
o integrované dopravě, tedy o propojení středo-
českých měst a obcí s Prahou. Tato dohoda by
byla pro nás velice výhodná, proto jsme požá-
dali prostřednictvím našeho pana starosty
o podporu připravovaného projektu přímo praž-
ského primátora. Za velice důležité považujeme
řešení nebezpečného přecházení ulice v oblasti
U Parkánu. Hlavně nám jde o bezpečnost dětí,
které v nepřehledné zatáčce při cestě ze školy
a do školy přebíhají frekventovanou ulici.
Navrhli jsme řešení formou rozšíření chodníku
u kaple. Dle našeho nákresu byla zpracována
předběžná studie, která bude předložena ke
schválení Odboru dopravy Praha 8. Studie
počítá s prodloužením chodníku až k hasičské
zbrojnici. 

Do činnosti naší komise jsme zapojili i občany,
a to uspořádáním burzy semen a rostlin
v květnu tohoto roku. O tom jsme již v Ďáblic-
kém zpravodaji psali. Bohužel jsme již nestihli
připravit slíbené podzimní setkání.
Ohlédnutí za právě končícím rokem končíme
přáním klidné doby adventní a pěkné vánoční
pohody všem ďáblickým spoluobčanům. 

Lenka Stroblová, Dušan Andrš, Iva Krčmová,
Martin Tumpach, Peter Moree a Táňa Dohnalová
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Ochranný pás u skládky

Nový přechod na Ďáblické pod Akcízem

Vážení občané Ďáblic,
pro čas adventu a Vánoc vám přejeme dosta-
tek vůle k vytváření osobní a rodinné pohody,
sváteční naladění a klidnou mysl. Do roku
2014 vám přejeme mnoho zdraví a současně
poznání, že samotné přání dobrého zdraví
nestačí, že je třeba se o vlastní zdraví
i o zdraví blízkých starat.
Občanské sdružení pro Ďáblice bude také
v příštím roce usilovat o ochranu a zlepšování
prostředí, v němž žijeme. O našich aktivitách
vás budeme informovat prostřednictvím
našeho webu, v Ďáblickém zpravodaji a také
při akcích, které budeme pořádat. 

Za nově zvolený výkonný výbor 
Občanského sdružení pro Ďáblice: 

Štěpána Dejmalová, Karolína Kovtun, 
Dušan a Lucie Andršovi a Milada Stroblová



Zprávy 
z vaší knihovny
V úterý 12. listopadu 2013 se v prostorách
Základní školy U Parkánu konala již 2. Ďáblická
burza knih. Z mého pohledu to bylo velmi
vhodně vybrané místo, dětem končila škola
a kolem knížek prošly, prohlédly a často i něja-
kou knížku odnesly. Rodiče přicházející pro své
dítko do družiny se také zastavili a mnoho jich
neodešlo s prázdnou. Toto je cílem burzy knih
a věřím, že na další burzu přijde zase o trošku
více čtenářů, ať již jen nabídnout své knihy
nebo si vybrat knihy nové.
Mohli jste zde nalézt romány známých či méně
známých autorů, povídky, básně, dětské a dob-
rodružné knížky, kuchařky, cestopisy, knížky
o zvířatech a mnoho dalších. Prakticky každý
dával své knihy zadarmo, což však nebyla
povinnost. 

Z každé knihy, která našla nového majitele, měli
radost minimálně dva lidé: ten, kdo ji přinesl
a ten, kdo si ji odnášel. Pořádnou krabici knih
jsem vybrala také do Obecní knihovny.
Na burze panovala přátelská a klidná atmos-
féra. Velice příjemné bylo, že jste si nemuseli
knihy zase odnést. Knihy, které si nikdo nevy-
bral, byly nabídnuty sběrným surovinám. I když
vím, že mnoho knih z vaší domácí knihovny
nikdo z rodiny nikdy číst nebude, jistě se vám
nechce je jen tak vyhodit či dát do sběru. Ale
když víte, že si knihy prohlédla řádka lidí na
burze a nikdo z nich je nechtěl, je to snazší
a navíc je do sběru nemusíte odnést sami. 
Velice mě potěšilo, kolik se sešlo pěkných
a téměř nových dětských knížek, které jsem
s radostí zařadila do dětské sekce v Obecní 
knihovně, kde budou k dispozici dětským čtená-
řům, kterých k mé radosti přibývá. Zároveň bych

touto cestou chtěla požádat i ostatní rodiče či
malé čtenáře, kteří na burze nebyli, ať již z jaké-
hokoliv důvodu a mají doma novější knihy,
které mají v tuto chvíli již někde „zasunuté“,
aby takové knihy věnovaly obecní knihovně, kde
si je půjčí mnoho dalších malých nebo i větších
čtenářů. Toto se samozřejmě netýká jen dět-
ských knížek, takže vy, dospělí čtenáři, máte-li
doma knihu, kterou jste si koupili, přečetli
a nemáte na ní ve své knihovně již místo,
můžete udělat radost ostatním a věnovat ji 
knihovně.
Dále bych chtěla malým čtenářům připomenout,
že každý první čtvrtek v měsíci bude v dětské
části knihovny probíhat dětské čtení pod vede-
ním paní Jaroslavy Kučerové, která vede pionýr-
ský oddíl Sluníčko. Čtení bude vždy od 16 do
18 hodin a přijít mohou děti všech věkových
kategorií.
Zároveň bych chtěla připomenout, že od 1. 11.
2013 je změněná otevírací doba knihovny, a to:
čtvrtek 13–18 hod., pátek 8–13 hod.
Pokud víte, že vám končí výpůjční doba
a nestihnete přijít včas, můžete mě požádat
o prodloužení výpůjčky, a to buď mailem, anebo
telefonicky. Všechny kontakty a další aktuální
informace naleznete na 
www.dablice.knihovna.cz.

Blíží se konec roku, Vánoce, dárky… Pokud pod
stromečkem nenajdete knihu, přijďte si vybrat
k nám do knihovny. Otevřeno budeme mít
naposledy 20. 12. 2013, v Novém roce se na
vás těším již 2. 1. 2014. Tímto vám všem přeji
krásné a spokojené prožití svátků vánočních.

Vaše knihovnice Lucie Zemanová
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Mariin chvalozpěv
V Lukášově evangeliu čteme příběh dívky
Marie, která byla zasnoubená za Josefa
z rodu Davidova. Anděl Gabriel jí oznámil, že
porodí syna a dá mu jmého Ježíš. „Ten bude
veliký a bude nazván synem Nejvyššího
a jeho království nebude konce.“
Mariin chvalozpěv oslavuje Boha: „Duše má
velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém
spasiteli, že se sklonil ke své služebnici
v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou
mne blahoslavit všechna pokolení, že se
mnou učinil veliké věci ten, který je mocný.
Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od
pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.“
(Evangelium podle Lukáše 1,46–50)
Ježíš se nenarodil jen z lidského rodu Davi-
dova, ale byl zrozen především z Boha
samotného, proto je nazýván Synem Božím
(Lk 1,35). Toto je hlavní poselství, ale také
tajemství Vánoc, ke kterému směřujeme
v čase adventu. Bůh v Kristu přichází do
našeho světa, vstupuje do našich životů, 
plní svá zaslíbení. Přejme si, aby se advent
a Vánoce staly pro nás oslavou Boží velikosti
a svatosti, abychom i v této době pozname-
nané předvánočním shonem našli chvíli pro
velebení a chválu Boha, našeho Pána.

Narození Ježíše (1304–1306), 
Giotto di Bondone, kaple Scrovegni, Padova

Pozvání k adventním 
a vánočním setkáním:
8. 12. – 2. adventní neděle bohoslužba 
v 9 hodin 
19. 12. (čtvrtek) – adventní koncert 
hudebního sdružení Ďáblík v 17 hodin
26. 12. (čtvrtek) – bohoslužba v 9 hodin
(mučedníka Štěpána)
31. 12. (úterý) – pobožnost díkůvzdání 
za uplynulý rok v 17 hodin

Renata Wesleyová, farářka

Sbor Církve čs. husitské, Ďáblická ul. 75,
Praha 8-Ďáblice 
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Den válečných veteránů
Naše škola navštívila 11. 11. 2013 ďáblický
hřbitov při příležitosti oslav Dne válečných vet-
eránů. Šlo třicet žáků v doprovodu pana učitele
Besska, paní učitelky Stoklasové, paní zástup-
kyně a paní ředitelky. Na tuto akci nás pozvalo
francouzké velvyslanectví. Vojenská kapela
hrála hymny – americkou, italskou, francouzkou
a českou a vojáci s hosty pokládali věnce. Cel-
kem položili šest věnců (viz foto). Mezi hosty
jsme viděli náměstkyni ministra obrany – paní
Lenku Ptáčkovou Melicharovou a zástupce
náčelníka generálního štábu generálmajora
Františka Malenínského, spatřili jsme i zástupce
velvyslanectví Francie, Itálie a USA.

Co je vlastně den veteránů?
Dne 11. listopadu 1918 v 11.01 hodin podep-
sal maršál Foche v železničním vagónu v Com-
piégne na řece Marně příměří s poraženým
Německem císaře Viléma. Tímto příměřím bylo
v konečném důsledku rozhodnuto o ukončení
1. světové války – největší a nejstrašnější války,
jakou kdy lidstvo poznalo. Toto datum se stalo,
na paměť obětem války, v demokratických
zemích Evropy, v USA a Kanadě „Dnem 
veteránů“.

Matěj Vondřich, školní redaktor

Hurá do Opery!
Stejně jako v minulých letech i tento školní rok
se vybraní žáci 4. a 5. tříd účastní projektu
České státní opery Hurá do Opery! Letos se 
přihlásilo rekordních 44 žáků, kteří se chtějí
dozvědět něco o opeře a o všem, co s tím 
souvisí.
Během deseti měsíců školního roku společně
navštívíme 6 různě zaměřených výukových pro-
gramů. Na závěr nás čeká návštěva představení

Čarokaj, rodinné operní expedice, která nás
zavede do tajemného podzemí opery!
První návštěva opery proběhla v pondělí 
11. listopadu, kdy jsme zhlédli program zamě-
řený na českou operu a hudební nástroje.
Nejdříve nás čekala půlhodinová ukázka
z opery Antonína Dvořáka Rusalka. Slyšeli jsme
nejznámější árie z této opery a viděli přehlídku
nádherných pohádkově laděných kostýmů.
V přestávce, kdy se zpěváci převlékali na druhé
představení a měnila se scéna na pódiu, se nám
věnoval sbormistr a dirigent Adolf Melichar,
který si s dětmi povídal o hudebních nástrojích,
jejich dělení a jejich usazení v symfonickém
orchestru.
Jako druhou si pro nás operní pěvci připravili
ukázku z komické opery Bedřicha Smetany Pro-
daná nevěsta. Slyšet živě sborový zpěv písně
Proč bychom se netěšili je zážitek, na který se
nezapomíná.

Š. Ohlídalová, učitelka 5. třídy

Listopad ve školní družině
Ani v listopadu si děti nemohly stěžovat, že se
v naší „Korálkové družině“ nic neděje. Čtyři
řady korálkové šňůry, která visí hned naproti
školní recepci, se pomalu plní fotografiemi
z akcí, které v jednotlivých odděleních již 
proběhly.
Pro prvňáčky přijel 13. listopadu ke škole objed-
naný autobus, aby je zavezl do svíčkárny
v Šestajovicích. Ve večerních hodinách se vrátili
všichni s novou zkušeností, jak si vlastnoručně
vyrobit svíčku a připravit si sůl do koupele.
Rodičům vyprávěli, že si stihli ještě prohlédnout
i zvířátka v mini zoo.
Novou zkušeností je pro prvňáčky i návštěva
solné jeskyně, kam jezdí každý pátek. A když
právě nejsou venku, kreslí, vyrábějí a tvoří ve
své družině.
To druháci podnikli v DDM Spirála „Cestu
napříč světadíly“. V dvouhodinovém programu
si zkusili, jak si indiáni vybírají svá jména, vyro-
bili si indiánský náhrdelník. Jako kovbojové ces-
tovali mezi kaktusy, vstoupili do kovbojské
krinolíny, zahráli si na ozvučná dřívka. Zkrátka
prima zážitkové odpoledne.
Poslední středa v měsíci patřila ZOO. Perma-
nentní vstupenku, kterou máme ve školní dru-
žině, tentokrát využili druháčci k návštěvě
ledních medvědů, hrochů, žiraf a nového slo-

nince. U vchodu na nás čekala průvodkyně
Lucka, od které jsme se dozvěděli mnoho zají-
mavostí a která téměř nestačila odpovídat na
naše zvídavé otázky. I když byl konec listopadu,
počasí bylo přímo výstavní. Škoda jen, že 
vymezený čas byl příliš krátký.

Nejstarší děti ze školní družiny a ze školního
klubu spolu se třeťáky vyrazily na sídliště do
kina na filmovou pohádku Ptačí úlet. Film plný
dobrodružství, zábavy, dojemné lásky, loajality
a odvahy. Na příběh dvou hrdinů a jejich šíle-
ného pokusu změnit dějiny. Svou pravidelnou
činnost v těchto odděleních zahájil „Filmový
klub“. Na filmy se totiž bude nejen koukat, ale
také si o nich povídat, hledat různé zajímavosti
a v neposlední řadě je i výtvarně ztvárňovat. 

V pondělí 18. listopadu si společně děti ze
všech oddělení vyzkoušely, jak vypadá taková
vernisáž výstavy. V přízemí školy a v naší jídelně
probíhala totiž výstava vlastnoručně vyrobených
draků. Na velkého bílého draka nám ti, kterým
se výstava líbila, zapsali své postřehy. Po pro-
hlídce a pochvalném zhodnocení byli odměněni
sladkostí všichni, kteří na výstavu přispěli svým
výtvorem. 
Také prosinec bude v družině a klubu plný zají-
mavých činností a o těch vám napíšeme zase
příště.

Za vychovatelky ŠD Vlasta Poláčková



Adventní tvoření
v základní škole
Rok se s rokem sešel a máme tady opět Advent.
V naší základní škole jsme ho přivítali velkou
akcí nazvanou Adventní tvoření.
Pro děti a jejich rodiče jsme proměnili naši
jídelnu v jednu velkou výtvarnou dílnu. Na
deseti stanovištích si mohli všichni příchozí
vyzkoušet různé nové a netradiční výtvarné
techniky. Vyráběly se papírové adventní věnce,
vánoční ozdoby z těstovin a korálků, 3D přá-
níčka, zdobily se voňavé medové perníčky.
Nechyběly ani závěsné dekorace do oken,
vánoční stromečky z těstovin, či možnost vyro-
bit si organzovou květinovou brož jako dáreček
pro naše blízké. Paní kuchařky ze školní jídelny

připravily pro návštěvníky bohaté občerstvení
od cukroví až po chlebíčky a rodiče si mohli
pochutnat i na dobré kávě. Vše za zvuku koled
a těšení se na Vánoce.
Rodičů s dětmi přišlo opravdu hodně. V jednu
chvíli jsme si říkali, že by bylo potřeba naši
jídelnu trošičku „přifouknout“. Takový velký

zájem ďáblických, ale i přespolních rodičů
a jejich dětí o školní akce nás velmi těší.
V adventním se čase ještě chystáme společně
s dětmi uspořádat pro rodiče vánoční jarmark
(13. 12. 2013) a v posledním týdnu před svátky
si společně zazpíváme pod naším vánočním
stromem (18. 12. 2013). Srdečně Vás všechny
zveme.

Alena Votavová, koordinátor komunitní
a zájmové činnosti ZŠ

11

Chtěla bych touto cestou pochválit paní 
ředitelku a celé vedení školy za to, že v tak
krátké době dali dohromady novou partu
kuchařů a kuchařek, kteří výtečně vaří 
našim dětem.
A jelikož se držím hesla „důvěřuj, ale prově-
řuj“, objednala jsem si jídlo i pro sebe
a s chutí ho snědla. Například houskový
knedlík je opravdu chutný a poživatelný. Děti
mohou mít pocit, že jedí doma. Pan kuchař je
přátelský, chodí mezi dětmi, ptá se, jestli jim
chutná, s úsměvem a rád všem přidá. 
Ve volné chvíli se rád přidá k dětem do hry
ping pongu.
V jídelně a po celé škole panuje přátelská
atmosféra.

Eva Kotrčová
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Info 
z fotbalového 
oddílu
Podzimní sezóna je ukončená, 
největšími hvězdami podzimu je tým 
Žen Vráti Kracmana, který získal 33 bodů, skóre
90:2 a je na prvním místě tabulky. Přejeme jim,
aby jarní sezóna skončila oslavami a postupem
do II. ligy Žen. Muži „A“ po nepříliš vydařeném
začátku sezóny nakonec přece jen zabrali
a skončili na čtvrtém místě ze 14 týmů, takže
můžeme být s výkony našeho „A“ spokojeni.
Hodnocení mládežnických týmů přinášíme 
v příspěvcích trenérů a vedoucích mužstev.

Po sedmi letech máme 
v Ďáblicích dokončené velké
hřiště s umělým povrchem
Děkuji starostovi Růžičkovi, který problém, kdy
část hřiště stála na cizích pozemcích, dotáhl do
konce. Znamenalo to, že vyhledal a osobně kon-
taktoval majitele pozemků na jejich adresách.
Někteří majitelé nechtěli o odkupu vůbec hovo-
řit, ale postupným citlivým jednáním, kterého
jsem se v určitých fázích také účastnil, se panu
starostovi podařilo najít řešení a získat souhlas
všech majitelů s prodejem pozemků do vlastnic-
tví MČ Ďáblice. Jednání byla dlouhá, náročná
a musím přiznat, že jsem v určitých fázích již
nevěřil, že se jednání podaří dotáhnout do
konce. Děkuji tedy majitelům pozemků, že
dohody, u kterých jsem byl přítomen, byly
dodrženy, a že se odkup nakonec podařilo 
zrealizovat. Samozřejmě děkuji i všem patnácti
zastupitelům obce, kteří odkup pozemků 
schválili na zasedání zastupitelstva. 

Tělovýchovné jednotě už zbývalo „jen“ sehnat
finanční prostředky na vlastní dostavbu, což se
nám nakonec také povedlo z dotace Magistrátu
hl. města Prahy. I když ani toto nebylo jednodu-
ché a finální schválení dotace se stále odklá-
dalo. Nejdříve byla odvolána Rada hl. města
Prahy, následoval rozpad koalice a nakonec při-
šly záplavy, kdy hrozilo, že pokud rozsah škod
přesáhne určitou částku, tak dotace na sport
nebudou přiděleny. Vše ale dopadlo nakonec
dobře a na dostavbu jsme získali od Magistrátu
hl. města Prahy dotaci 1 mil. Kč, i když celkové
náklady na dostavbu jsou 1 486 tis. Kč, a tak
budeme i na rok 2014 opět žádat o dotaci. 
Dokončení hřiště, na kterém se mohou hrát
všechny fotbalové zápasy pražské soutěže, je
podle mého názoru zajímavou investicí pro

Ďáblice. Proč? Když např. na naší Základní škole
u Parkánu probíhal projekt Comenius s partner-
skou školou College Auguste Mignet z Aix-en
Provence z Francie, bylo určitě zajímavé, že žáci
tohoto projektu mohli využít právě toto hřiště
pro sportovní den. Kromě tohoto sportovního
dne začala škola využívat hřiště i pro tělesnou
výchovu, a tak jsem mohl sledovat, jak si kluci
z osmých a devátých tříd užívají za hezkého
počasí fotbálek, případně mohli absolvovat
běžecké závody na čas. Propojení aktivit školy

a sportovního areálu nabízí další možnosti
i směrem do budoucnosti. Ve škole může být
například sportovní třída a tím se zvýší 
atraktivita školy pro děti i rodiče. 

Hodnocení podzimní sezóny
trenéry, vedoucími mužstev 
Fotbalová školička 
hodnotí trenér Martin Mošnička 
Vše začalo v září Dny otevřených dveří, kdy
jsme přivítali přes třicet dětí ve věku od 4 do 6
let. Jsem rád, že ďáblická Fotbalová školička zís-
kává stále větší popularitu, a to nejen v Ďábli-
cích. Od září jsme s dětmi trénovali na
fotbalovém hřišti, ale s pomalu přicházející
zimou jsme byli nuceni se přesunout do tělo-
cvičny místní základní školy. Trenérský tým ško-
ličky je složen z mladých hráčů týmu Muži „C“
a hlavním cílem jsou míčové hry a seznamování
se s míčem. Chceme, aby to malé děti bavilo,
a aby se na školičku těšily. Ďáblickou školičku
podpořila i pojišťovna DAS nákupem míčů
a sportovního vybavení. Na závěr bychom chtěli
pochválit všechny malé hráče. Každým trénin-
kem se rozvíjí jejich schopnosti a je radost
pozorovat pokroky, které dělají. 

Minipřípravka 
hodnotí trenér Martin Vlček 
Náš nově vzniklý tým se pomalu seznamuje se
hrou zvanou fotbal. Děti pozvolna přecházejí
z her na opravdové trénování a seznamují se
s herními činnostmi při přátelských zápasech
a turnajích, na kterých dosahují díky své zarpu-
tilosti a bojovnosti dílčích úspěchů. Snažíme se,
aby se nenásilnou a zábavnou formou rozvíjely
jejich schopnosti a hlavně, aby je fotbal i nadále
bavil. Rádi vidíme, s jakým elánem přistupují ke
každému kontaktu s míčem a jak jsou plni 



očekávání dalších zápasů a nových dovedností,
což by ovšem nešlo bez podpory ze strany
rodičů, pro které je to, stejně jako pro jejich
ratolesti, velmi časově náročné. 

Mladší přípravka 
hodnotí vedoucí týmu Petra Edlová 
Kluci vstoupili do podzimní části prvních
mistráků v hojném počtu. Byli přihlášeni do
dvou soutěží. OPRAVDU SE JIM DAŘÍ! Skupina
pro ročník 2005 má na svém kontě osm výher,
jednu remízu a dvě prohry. Soupeřům rozdali
132 gólů. Skupina pro ročník 2006 má sedm
výher a jen jednu prohru. Osmi týmům vstřelili
109 gólů.

Starší přípravka 
hodnotí aktivní tatínek Martin Vlček 
Po famózní jarní části, kdy náš tým nenašel sou-
peře, který by nás porazil, jsme se potýkali
s několika odchody hráčů. Změny jsme doznali
i na trenérském postu. Podařilo se nám vhodně
doplnit kádr a po letním soustředění, kde se
celý kolektiv stmelil, jsme nastoupili do soutěže
starších přípravek a nevedeme si vůbec špatně.
Vzhledem k tomu, že se setkáváme s hráči vět-
šinou o rok i dva staršími, tak třetí místo po
podzimní části je pro nás velmi příjemné. Přes
zimu pilně potrénujeme a již nyní se těšíme na
jarní část sezóny, kde jak všichni doufáme,
dosáhneme ještě lepších výsledků. 

Mladší žáci 
hodnotí vedoucí týmu Šárka Husáková 
Po přípravě na soustředění, kde se k nám při-
dali i noví kluci z Dukly a Tróji, jsme se těšili na
podzimní sezónu. Čekalo nás třinácz týmů.
Všichni jsme napjatě očekávali, jak si pove-
deme. Několik výher a několik proher, na špici
sice nejsme, ale držíme se statečně v první
polovině. Máme připravenou zimní ligu, aby
kluci nevyšli ze cviku a mohli se dále zdokona-
lovat ve svých fotbalových dovednostech. 
Jaro bude možná ještě lepší. 

Starší žáci 
hodnotí aktivní tatínek Dušan Kadlec 
Po loňské sezóně, ve které trpěli kluci, trenéři
i rodiče, se letos kluci vzchopili. Jistě tomu

napomohlo i letní soustředění, kde se ještě více
utužila parta, která v zápasech táhne za jeden
provaz. K radosti náš všech jsme po šesti
výhrách, dvou remízách a dvou prohrách na
krásném čtvrtém místě se ztrátou pěti bodů na
prvního. Doufáme, že se klukům bude takhle
dařit i na jaře a pokusíme se probojovat na
první místo, i když víme, že to bude hodně
těžké. 

Mladší dorost 
hodnotí trenér Martin Horváth 
Hlavní pozitivum, které vidím, je to, že na tré-
nink chodí kolem 22 zapálených fotbalistů.
Sezónu hodnotím opravdu pozitivně, i když
tomu tolik neodpovídá postavení v tabulce –
máme hodně nových hráčů, ale z jejich přístupu
je vidět, že máme na čem stavět a na jaře se
určitě posuneme o několik míst nahoru.
Všechno nejde hned, nováčci se zapracovávají
do týmu a k tomu poslouží i zimní příprava, kde
se chceme důkladně zaměřit na vstup do jarní
části a podřizujeme tomu opravdu vše – na jaře
se i trenérský tým rozšíří. V některých zápasech
jsme si naši kvalitu dokázali – i se silným sou-
peřem jsme hráli kvalitní fotbal (např. zápas 
ve Střešovicích). 

Muži „C“ 
vedoucí mužstva Lenka Maršíková 
dala hráčům prostor, aby se vyjádřili sami. 
Tady jsou jejich názory: 
l Všichni krom brankáře jsou líní. 
(brankář David)
l Byl jsem nejlepší, nestydím se za to, měl bych
hrát v útoku, protože jsem kanonýr jako Milan
Baroš. (Míša Klímek) 
l Půlsezóna dopadla relativně úspěšně – 
na zimní období potřebuji vyhřívaný praporek
pro pomezní. (Aleš) 
l Šlo to, ale měli bychom se více soustředit 
na hru. Horší soupeře podceňujeme a potom
prohráváme. (Falby) 
l Vzhledem k postavení v tabulce to je dobrá
sezóna, měli bychom postoupit do druhé třídy.
(anonym)
l Myslím, že naše výkony v zápasech mnohdy
odpovídají tomu, v jaké sestavě se sejdeme.

S tímto přístupem se hrát na postup nedá, což
je škoda. Nešel jsem se sem plácat na věky, na
postup určitě máme, a když budeme k zápasům
přistupovat zodpovědněji a na tréninky budeme
chodit v hojném počtu, máme šanci se posu-
nout o třídu výš. Parta je tu dobrá, byla by
škoda nepostoupit. (Trojič) 
l Nebudu se vyjadřovat, jelikož jsem „nehrál“.
Až se vypracuji, tak vám ukážu, co jsem hrál 
11 let v Ďáblicích. (Martin M.) 
l Naše hra není ustálená, často se přizpůsobu-
jeme soupeři. Na venkovní zápasy se špatně
scházíme, na hráče se často zbytečně křičí,
i když je už pozdě a výsledek to nezmění. 
(anonym) 
l Sezóna v našem podání byla jedna velká
křivka, jednou skvělý fotbal, že bychom mohli
hrát o 2 třídy výš, někdy zápas, že nás porazí
i poslední v tabulce. Chtělo by to zlepšit disci-
plínu, jinak si myslím, že jsme tým, který dokáže
postoupit a hrát fotbal na úrovni. (anonym)

Poznámka Michala Mošničky – předsedy oddílu
k hodnocení Muži „C“: Tento tým je v našem
oddílu určitou náhradou za starší dorost, který
bychom ročníkově nedali dohromady. Když jsem
tento tým před rokem a půl zakládal a přihlašo-
val do soutěže, tak to bylo hodně, hodně
odvážné. Sám jsem pochyboval, zda se tým slo-
žený z kluků věku osmnáct, devatenáct, dvacet
podaří založit, jak bude fungovat a zda se
některý z kluků dokáže vůbec propracovat do
týmu Muži „A“, ale odvážným štěstí přeje a tak
již druhou sezónu máme tým, který roste a kde
vzniká dobrá parta. 

Po takovém hodnocení nezbývá než všem
popřát hodně úspěchů, poděkovat všem, 
kteří se podílejí na sportovní činnosti a práci
s mládeží, i těm, kteří nás podporují.
PF – Pěkný Fotbal i v roce 2014.

Michal Mošnička, předseda TJ 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...
Na základě opakovaného zájmu občanů rozšiřuje Pečovatelská služba 
Ďáblice od října 2013 provozní dobu i na víkendy a svátky. Zájemci se
mohou o ni přihlásit na kontaktech uvedených u této služby.

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, Praha 8, tel.: 283 910 644 
e–mail: hvězdárna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program na prosinec a leden
Otevírací doba
Prosinec: pondělí 18–21, středa, čtvrtek 18.30–20.30, 
neděle 14–16 hodin. Středa 25. a čtvrtek 26. 12. zavřeno. 
Leden: pondělí 18–21, středa, čtvrtek 18.30–20.30, 
neděle 14–16 hodin. Středa 1. 1. 2014 zavřeno.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin: 
9. 12. Petr Adámek: Zimní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty.
13. 1. Petr Adámek: Zimní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty.
20. 1. Mgr. Ing. Jiří Lehejček: Faerské ostrovy – nejkrásnější skály 
Atlantiku.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18.30 hodin:
2. a 16. 12. Člověk a měsíc.
6. a 27. 1. SLUNEČNÍ SOUSTAVA I.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Prosinec: středa, čtvrtek 18.30–20.30, neděle 14–16 hodin. 
Pondělí 2., 9. a 16. 12. 20–21 hodin, pondělí 23. a 30. 12.
18.30–20.30 hodin. Středa 25. 12. a čtvrtek 26. 12. zavřeno.
Leden: středa, čtvrtek 18.30–20.30, neděle 14–16 hodin. 
Pondělí 6. a 27.1. 20–21 hodin za jasného počasí. Středa 1. 1. 2014
zavřeno. Přístupné bez objednání. 
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (prosinec, leden), 
Venuše – za dobrých podmínek (prosinec).
Noční obloha: Měsíc – od 6. do 21. 12., nejlépe okolo 9. 12.; 
od 5. do 19. 1., nejlépe okolo 8. 1. Jupiter , Uran – za dobrých podmí-
nek. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy. Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie –
za bezměsíčných večerů.
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém
počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové
vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické
publikace (pohledy, mapy, knížky aj.).

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu a ve čtvrtek od 17.30 do 18.30 hodin (prosinec) mohou
hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20
osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy,
příp. promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvěz-
dárny (záleží na počasí).

ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek v 8.30 a 10.30 pro předem
objednané školní výpravy. Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma.
Bližší informace a objednávky na č. 283 910 644.
Za jasného počasí doplněno pozorováním Slunce, příp. Venuše.

POHÁDKA pro nejmenší
Neděle 15. 12. v 10.15 hodin – Odkud svítí sluníčko.
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce.

VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let)
40 Kč, filmové pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři
(od 65 let) 50 Kč.

Kalendář akcí
11. prosince od 18 hodin 16. veřejné zasedání zastupitelstva MČ
v ZŠ U Parkánu 17

12. prosince od 18.30 hodin Ďáblice a územní plán – 
beseda v ZŠ U Parkánu 17

13. prosince od 15 hodin Vánoční jarmark v ZŠ U Parkánu 17

18. prosince od 17 hodin – Zpívání pod vánočním stromem
v ZŠ U Parkánu 17

Mše v ďáblické kapli 
nejsvětější Trojice a sv. Václava
se koná jednou za čtrnáct dní v lichou neděli 
a v některé svátky, začátek mše je vždy v 10:30 hodin.
22. prosince – 4. neděle adventní 
24. prosince – ve 24 hodin (!) půlnoční mše svatá 
25. prosince – Narození Páně / Boží hod vánoční

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, 
kostelník: 602 380 993, 
www.kapledablice.cz

Oznamujeme občanům, 
že z důvodu čerpání dovolených pracovníků Úřadu MČ v době vánočních
svátků od 23. 12. 2013 do 31. 12. 2013 bude úřad uzavřen.
Poslední úřední den je čtvrtek 19. 12. 2013 ve stanovené úřední době 
od 8 do 12 hodin.
V novém roce bude prvním úředním dnem čtvrtek 2. 1. 2014 
ve stanovené době od 8 do 12 hodin.

Vlastimil Fouček, tajemník ÚMČ
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Upozornění o svozu odpadu v době 
24. 12. 2013 – 5. 1. 2014
Svoz směsného odpadu bude v období 24. 12. 2013–5. 1. 2014:
24. 12. 2013 zajištěn standardní svoz odpadu dle schváleného programu; 
25. 12. 2013 zajištěn plný svoz dle středečních programů;
26. 12. 2013 zajištěn plný svoz dle čtvrtečních programů;
27.–30. 12. 2013 zajištěny standardní pracovní směny, svoz dle přísluš-
ných svozových programů; 
31. 12. 2013 zajištěn standardní svoz odpadu dle středečních programů; 
1. 1. 2014 svoz odpadu probíhá dle plánu (lokalita od ulice
Ďáblická směr k ulici Cínovecká;
2. 1. 2014 dokončení středečních svozových programů + část čtvrtečních
svozových programů;
3. 1. 2014 zajištění čtvrtečních svozových programů + část pátečních
svozových programů;
4. 1. 2014 kompletní dorovnání všech svozových programů.
Svoz tříděného odpadu:
22. – 31. 12. 2013 standardní svoz zajištěn v plném rozsahu dle přísluš-
ných programů;
17. – 31. 12. 2013 bude zajištěn 1 mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc
oproti standardnímu svozu), jinak bude zajištěn svoz komodit dle přísluš-
ných svozových programů na všech MČ hl. m. Prahy.
1. 1. 2014 standardní svoz tříděného odpadu neprobíhá,
náhradní svoz proběhne v následujících dnech.
2. 1. – 5. 1. 2014 zajištěn standardní svoz s možným časovým posunem
(max. 1 den).
Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpa-
dem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2013 do 28. 2.
2014. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali pouze vedle
venkovních nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo
ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. 
Vánoční stromky neodkládejte ke stanovištím tříděného odpadu!

Pražské služby, a.s.



Cena a nabídka platí od 1. 11. do 31. 12. 2013 při � nancování Renault Finance. Povinné ručení zdarma platí po celou dobu � nancování s Renault Finance. Renault Finance znamená 
� nancování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, 
které jsou neoddělitenou součástí objednávky. Akční nabídka pneu platí při koupi sady 4 ks pneumatik Goodeayr nebo Dunlop u participujících partnerů Renault. Přezutí zahrnuje 
práci a drobný materiál (ventilky, závaží) kromě případných nákladů spojených s nutností použití čidla pro systém kontroly tlaku v pneumatikách (SSPP). Mégane a Mégane Grandtour: 
spotřeba 3,2-9,4 (l/100 km), emise CO2 90–159 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro 
homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Uvedená cena je konečná cena pro zákazníka po odečtení celkové výhody.
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