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Zprávy z rady městské části
87. jednání dne 10. 2. 2014
l Havarijní stav kotle. Rada pověřila p. Dytrycha zjištěním stavu plyno-
vého spotřebiče v obecním bytě v ul. Legionářů 88/51. Stávající kotel byl
nahrazen elektrokotlem.
l Cenová nabídka od Ing. Vladimíra Musila. Rada požaduje dolo-
žení další nabídky na provedení inženýrské činnosti pro stavby komuni-
kací. Ta dorazila, práce provede Ing. Musil.
l Návrh smlouvy. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o připojení na napěťové hladině NN od spol. PRE distribuce, a.s.
l Nabídka na úpravu telefonní ústředny. Rada nabídku projednala
a požaduje prověření technického řešení od spol. LaMa Operations.
l Předávací protokol MHMP OSVM. Rada souhlasí s podpisem proto-
kolu č. PP/21/08/257/2013 o převodu hmotného majetku získaného
investiční výstavbou včetně předání a převzetí a následného předání 
do správy.
l Návrh odpisového plánu. Rada po projednání schválila odpisový
plán MČ Praha-Ďáblice na rok 2014.
l Návrh odpisového plánu. Rada po projednání schválila odpisový
plán pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ.
l Žádost o dispoziční právo. Rada po projednání schválila, aby sta-
rosta podal oficiální žádost o dispoziční právo k bytu č. 19, Osinalická
901, Praha-Ďáblice, řediteli odboru evidence, správy a využití majetku
MHMP, který bude přidělen panu Radku Tarčákovi.
l Jmenování školské rady. Rada stanovila počet členů školské rady 
na 6; vzala na vědomí zprávu ředitelky ZŠ o výsledcích voleb zástupců
nezletilých žáků a pedagogických pracovníků; jmenovala
členy školské rady (zástupce zřizovatele): Mgr. Pavlína Hrdličková,
Mgr. Simona Dačeva.
l Kritéria přijímání dětí. Rada byla seznámena a vzala na vědomí 
kritéria přijímání dětí k předškolnímu zařízení do MŠ Kučerové 532 dle
Směrnice č. 7/2014.
l Cenová nabídka. Rada po projednání souhlasí s cenovou nabídkou na
inženýrskou činnost pro stavbu „Obecní dům Ďáblice“ ve výši 60 000 Kč
+ DPH + správní poplatky.
Informace radních:
l A.LT, architekti v.o.s. – p. Lacko předal PD pro stavební povolení
„Obecní dům Ďáblice“; 
l TRZAM – rozpočet na výměnu dveří v bytě pí Růžičkové – rada projed-
nala nabídku a požaduje posouzení technického řešení stávajících dveří;
l cenová nabídka na nový žlab a svod pro márnici na Ďáblickém hřbitově.
Rada nabídku projednala a požaduje předložení ještě jedné cenové
nabídky; 
l kapacita tříd ZŠ – přístavba školy – informace starosty o pokračování
projektových prací a žádost o schválení společného vyjádření starostů MČ
Praha-Ďáblice a Březiněves: pan starosta podal informaci o stavu projed-
návání a projektových prací přístavby školy Ateliérem K2; o konzultacích
ve věci rušení spádové oblasti ZŠ pro Březiněves; o připraveném společ-
ném vyjádření starostů Ďáblic a Březiněvsi k aktuální situaci přijímání 
dětí do prvních tříd ZŠ v naší MČ. Rada tyto informace vzala na vědomí
a současně souhlasí s obsahem společného vyjádření starostů Ďáblic
a Březiněvsi. 
l souhlas s umístěním informačního panelu MC Sovička: pan starosta
informoval o žádosti MC na přechodnou dobu cca 1 měsíce využít plot
OD k umístění informačně propagačního sdělení o výuce angličtiny pro
děti. Rada s umístěním souhlasí.

88. jednání dne 3. 3. 2014
l Demografická studie. Pan starosta seznámil radu s návrhem opatření
a příprav potřebných k žádosti MČ o investiční dotace Prahy na přístavbu
ZŠ. V návaznosti na jednání s MČ Praha-Březiněves získal výhodnější
nabídku. Rada pověřila starostu objednáním demografické studie
u odborného pracoviště RNDr. Tomáš Fiala, CSc. za celkovou cenu 
ve výši max. 20 000 Kč.
l Výsledky výběrového řízení. Rada po projednání vzala na vědomí
výsledky 2. výběrového řízení „Rekonstrukce cesty ke hvězdárně“ a pově-
řila starostu podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou HES STAVEBNÍ
s.r.o., ve výši 310 579 Kč. (1. výběrové řízení rada zrušila z důvodu pod-
ání pouze jedné platné nabídky ve výši cca 534 570 Kč bez DPH.)
l Návrh dohody. Paní zástupkyně informovala o jednání stavební
komise o návrhu dohody mezi MČ Praha-Ďáblice a Richardem Bílým.
Rada se rozhodla dohodu odložit, neboť v mezidobí nastaly skutečnosti,
které tuto dohodu činí bezpředmětnou.
l Návrh sociální komise. Rada jmenovala novou členkou Sociální
komise pí Janu Uchytilovou.
Zpráva hlavní inventarizační komise. Rada souhlasí se zprávou hlavní
inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha-Ďáb-
lice k 31. 12. 2013; s vyřazením movitých předmětů v souladu s písem-
nými protokoly ústřední likvidační komise ÚMČ; v návaznosti na to se
způsobem vypořádání movitých věcí (dle schválení ULK), uvedeném 
pro příslušná inventarizační místa.
l Žádost OS LUNGTA. Rada se připojuje k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“ a 10. 3. 2014 vyvěsí vlajku. 
l Informace A.LT ARCHITEKTI v.o.s. Ing. arch. P. Lacko informoval
o stavu projektu „Obecní dům Ďáblice“ a zároveň radě předal k projektu
„Akustickou studii“.
l Návrh programu. Rada souhlasí s návrhem programu 17. VZ ZMČ
dne 19. 3. 2014.
l Návrh dopravních opatření. Na základě souhlasných stanovisek
Policie ČR, TSK Praha a Odboru dopravy Prahy 8 rada souhlasí s objedná-
ním projektu na stavební práh ul. Hřenská, včetně odvodnění, a to dle
cenové nabídky PRO CONSULT s.r.o. v částce 36 300 Kč.
l Žádost SDH Ďáblice. Rada projednala žádost o úpravu dopravního
značení v okolí hasičské zbrojnice (postoupí ji odboru dopravy Praha 8
k vyjádření) a úpravu povrchu dvora hasičské zbrojnice (je nutné prověřit).
l Předání projektové dokumentace. Ing. arch. Václav Škarda radě
předal projektovou dokumentaci „Dostavba ZŠ Praha-Ďáblice“ a „Nové
uspořádání a 3. dostavba ZŠ Praha – Ďáblice“. Zároveň poskytl informace
k této dokumentaci (studie, dokumentace pro územní řízení).
l Žádost o prominutí dluhu. Rada projednala žádost pí Houdkové
o prominutí dluhu dle splátkového kalendáře. Možnost prominutí je
nutné nejdříve prověřit s AK Balcar.
l Návrh na zahájení výběrového řízení. Rada po projednání poža-
duje úpravu zadávacích podmínek pro VŘ – veřejná zeleň.
l Návrh rozpočtového výhledu. Rada po projednání souhlasí
s návrhem rozpočtového výhledu na období 2015–2019 a pověřuje před-
sedu FV předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení na březnovém
zasedání.
Informace radních:
l pan starosta společně s ing. arch. Petrem Hlaváčkem informovali o stavu
projektu Etapa I. náměstí a o možnosti získání grantu na tento projekt; 
l pan starosta informoval o zprávě České školní inspekce „Protokol
o kontrole, inspekční zpráva ZŠ a MŠ U Parkánu 17, Praha 8-Ďáblice“;
l o dvou projektech z evropských fondů.
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Poplatek ze psů
Finanční odbor Úřadu Městské části Praha-Ďáblice upozorňuje chovatele
psů na povinnost úhrady místního poplatku ze psa, který je stanoven
obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č.23/2003.
Splatnost poplatku na rok 2014 je nejpozději do 31. března
2014. 
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši,
vyměří městská část poplatek platebním výměrem v souladu se zákonem
č.565/1990 Sb. o místních poplatcích. Včas nezaplacené (neodvedené)
poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Držitelé psů mají možnost zaplatit roční poplatek přímo na účet Městské
části Praha-Ďáblice číslo 501 855 998/6000. Jako variabilní číslo uveďte
číslo 1341… (za tečky dosaďte číslo známky psa) a popř. do poznámky
jméno majitele psa. Druhá možnost úhrady poplatku je v pokladně ÚMČ
Praha-Ďáblice v úředních hodinách.
Veškeré informace mohou držitelé psů získat v pokladně ÚMČ, popř. na
telefonním čísle 283 910 723–5 u paní Moniky Forkové.

Příspěvek za svoz komunálního
odpadu za 2. pololetí roku 2013
Zastupitelstvo MČ usnesením č. 078/12/ZMČ dne 12. 12. 2012 schválilo
vyplácení příspěvku za odvoz komunálního odpadu za rok 2013 ve výši
poplatkové povinnosti za 2. pololetí 2013 pro bytová družstva, spole-
čenství vlastníků, pronajímatele bytových domů.
Tyto subjekty si mohou zažádat o proplacení poplatkové povinnosti 
za 2. pol. 2013 na Úřadě MČ Ďáblice na základě žádosti s předložením
dokladů o zaplacení poplatku a vlastnického práva k nemovitosti
v období od 1. 3.–30. 4. 2013. 
Hotovostní vyplácení příspěvků pro občany za svoz komunálního
odpadu ve výši poplatkové povinnosti za 2. pololetí 2013 je schválené
výše uvedeným usnesením pouze ve výjimečných případech – úmrtí
poplatníka v příslušném roce. Pro občany, jejichž údaje (trvalé bydliště
občana na území obce Ďáblice a zároveň smlouva stejného občana na
svoz odpadu u Pražských služeb), jsou totožné s údaji u správce poplatku
(Magistrát hl. města Prahy), MČ uhradila výši poplatku za 2. pololetí
2013 bezhotovostně přímo na účet správce poplatku.
Z rozpočtu roku 2013 Městské části Ďáblice bylo bezhotovostním převo-
dem za občany s trvalým bydlištěm na území obce Ďáblice uhrazeno
přímo správci poplatku (MHMP) poplatek ve výši 680 025 Kč v 11/2013.

Kompenzační příspěvek 
za provoz skládky
Zastupitelstvo schválilo vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz
skládky na 16. zasedání 11. 12. 2013 Usnesením č. 134/13/ZMČ.
Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice upozorňuje rodiče dětí do 15 let
včetně, že si mohou v období od 1. 4.–30. 11. 2014 podat žádost
o poskytnutí kompenzačního příspěvku MČ Ďáblice za provoz skládky 
za rok 2014. Na děti narozené v období 1. 11. 2014–31. 12. 2014 lze
podat žádost do 15. 1. 2015. Podmínkou k platnému podání žádosti 
je trvalý pobyt dítěte v obci Ďáblice a věk 0–15 let v roce 2014.
Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem 
na podatelně MČ nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. 
MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti
žádosti další doklady (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).
Žádost najdete ve Zpravodaji nebo si ji můžete vyplnit přímo na úřadě
MČ Praha-Ďáblice.
Případné informace získáte na podatelně úřadu MČ, popř. na telefonním
čísle 283 910 723–5. 

Miroslava Koubová, Finanční odbor ÚMČ

Již poněkolikáté se čtenáři Ďáblického zpravodaje mohou seznámit
s neupravovanými názory zastupitelů na otázku související s aktuálním
děním. Nelze předpokládat, že všichni zastupitelé budou mít shodný názor
na řešení každého problému, s nímž se naše městská část potýká. Nepřís-
luší nám hodnotit jednotlivé odpovědi. Jako ti, kdo mají odpovědnost za
obsah Ďáblického zpravodaje, však apelujeme na zastupitele, aby se ve
svých odpovědích nesnižovali k osočování, polopravdám či k šíření neprav-
divých informací. Přispěvatelé by si rovněž měli uvědomit, že čtenáři
mohou na stránkách Ďáblického zpravodaje nalézt i oficiální, pravdivé
informace. Redakce se čtenářům předem omlouvá, ale jazykovou či stylis-
tickou nedostatečnost odpovědí zastupitelů nebude nijak napravovat.
Při vydávání Zpravodaje se stále řídíme pravidly přijatými v roce 2010.
Žádná nová stanovena nebyla, přístup redakční rady tedy zůstává stejný.
Změna je pouze v tom, že již zastupitele nenutíme k odpovědím. Mají-li
zájem se vyjádřit, jejich necenzurované stanovisko vždy otiskneme.

Redakční rada Ďáblického zpravodaje

Anketní otázka pro zastupitele
Hodnotíte navýšení kapacity tříd naší základní školy dostavbou,
resp. přístavbou její budovy jako dobré řešení aktuálního
nedostatku tříd prvního ročníku? Považujete nějaké jiné řešení
za vhodnější?

Ing. Tomáš Dvořák – radní (Starostové a nezávislí)
Způsob řešení nastalé situace dostavbou považuji za stávajících okolností
jednoznačně za nejlepší, zejména pro děti i učitele. Vezmeme-li v úvahu,
že dvě třídy ze školy jsou již nyní, podle mého názoru ne zrovna opti-
málně, umístěny v odloučeném pavilónu mateřské školy, ve škole nejsou
žádné odborné učebny (což si myslím může znamenat jisté komplikace při
zajišťování kvality výuky) a dvě stávající třídy jsou umístěny přímo pod
tělocvičnou, je jistě radikálnější řešení na místě. Připočteme-li jistý nedos-
tatek prostoru pro zázemí učitelského sboru, není nad čím váhat. S archi-
tekty a paní ředitelkou spolupracujeme na komplexním řešení celého
objektu, které by se případně realizovalo po etapách a vedlo by ve
výsledku k optimalizaci provozu a vytvoření přívětivějšího prostředí pro
žáky i učitele. Celý objekt školy tak může nově získat na své kvalitě, která
přetrvá i po odeznění stávajícího populačního boomu.
Pan starosta navíc, díky naší připravenosti, může aktivně žádat finanční
dotaci na Magistrátu, který celkovou koncepci školství v Praze do jisté
míry zanedbal a nyní musí nastalou situaci řešit. Osobně si myslím, že
i v případě, že by se mělo hlouběji sáhnout do úspor obce, je na místě tak
učinit, protože investici do dětí a zvýšení kvality jejich vzdělávání považuji
pro budoucnost nás všech za zásadní. 

PhDr. Vladimír Novotný – zastupitel
Velmi mne překvapila tato otázka, neboť jsem se domníval, že v rámci
cenzury a bezhlavého plnění „přání“ pana starosty Růžičky nebude o mé
názory zájem. Ale pokud se redakce ptá, musím konstatovat jediné:
O tomto problému jsme věděli již v roce 2010! Nic se ale nestalo a nyní
diskutovaná dostavba školy, je přímo úměrná schopnostem vedení rad-
nice – reaguje na skutečně aktuální problémy obce. 
Rozhodnutí musí předcházet profesionální demografická studie (za cca
70 000 Kč). Její výsledek bude směrodatný pro správné rozhodnutí.
Vedení obce možná překvapivě zjistí, že ani plánovaná dostavba čtyř tříd
nebude stačit. Připomínám, že demografickou křivku v naší MČ zásadně
ovlivní např. satelit RD při ul. Statková, výstavba v rámci Koňské louky,
a pravděpodobně i Rezidence.
Vzhledem k nákladným projektům pana starosty (Nová Radnice, zázemí
parku, vrácení peněz firmě A.S.A. apod.) a faktu, že v rekonstrukčních
plánech na dostavbu školy jsme na samotném počátku, můžeme očeká-
vat její dokončení někdy v letech 2015 až 2017! Letos může naše obec
získat pouze nepatrnou část finančních prostředků (připomínám, že je
třeba asi 27 mil. Kč) a bude velmi záležet též na prioritách nového zastu-
pitelstvu MHMP, které vzejde z komunálních voleb v říjnu 2014. Černým
scénářem se pak může klidně stát, že se škola rozestaví, ale nedokončí. 
Možná by otázka mohla znít takto: Zdá se Vám projet na dostavbu školy
o čtyři třídy a zázemí za 27 mil. Kč přiměřený? Nebo je nesmyslně 
předražený?
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Čechy a Tibet – 
místa sobě velmi vzdálená i blízká
V minulosti býval Tibet nezávislým královstvím, jemuž od r. 1642 vládne
světský a duchovní vládce – dalajláma. Ten poslední často navštěvuje
také naši republiku. A i opačně. Stále více Čechů hledá a nachází Tibet
a kulturu obyvatel Himaláje a jeho podhůří, odkud prý pochází i naši
předkové. I původ jména Praha je spojován s indickým „Pragaja Deva“,
tedy „Setkání Bohů“. 
Od padesátých let 20. století však Tibet prožívá jiné setkání – většina
původního území je okupována Čínskou lidovou republikou.
Dne 10. března 2014 se také ďáblická radnice již počtvrté při-
pojila k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Byl to den 
55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, při němž zem-
řelo okolo 80 tisíc Tibeťanů, více než milion jich pak zemřelo v následují-
cích letech ve vězeních, pracovních táborech, v důsledku hladomoru atd.
V této zemi jsou desítky let porušována základní lidská práva (potlačo-
vání svobody slova, politického a náboženského vyznání, národní 
a kulturní identity). Tibeťané se stali menšinou ve své vlastní zemi. 
I tato zkušenost je nám docela blízká.

Miloš Růžička, starosta MČ

Ze zápisníku starosty
Přijměte prosím srdečné pozvání 
na závěrečný ďáblický ples sezóny
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
sportovci každým rokem posunou organizátorům
ďáblických zábav laťku o kus výše. Letošní únorový
ples toho byl opět důkazem. V bohatosti tomboly a velikosti hurónského
rachotu do ranních hodin jsou zřejmě nedostižní. 
I my si letos opět troufneme, spolu s kolegy z rady a s dalšími dobrovol-
níky a sponzory, letošní obecní ples uspořádat. Věřím, že znovu
naplníme tradici přeměny školních prostor výzdobou a světelnými efekty
v elegantní společenské sály. Také vás potěší taneční a zábavné vstupy
i dlouhá řada hudebních sérií zaměřených na standardní a latinsko-
-americké tance. 
Tou největší hodnotou večera (stejně jako na každé místní akci) ale
budou všichni ti, kdo se přijdou se svými sousedy a přáteli pozdravit,
pobavit a zatancovat si za doprovodu zkušené taneční hudební skupiny. 
Jménem všech organizátorů se těším na setkání.

Připomínám též, že byl naší obci nabídnutý dar (na školství) ve výši 
20 mil Kč, který tak nějak vedení radnice svou usilovnou prací, odmítla.
Vracím se závěrem k původní otázce: Existuje nějaké lepší řešení? Mohu
pouze skepticky konstatovat, že po skoro čtyřech letech sledování činnosti
několika málo schopných lidí ve vedení MČ není snad ani možné vidět
vhodné řešení. Vše začíná a končí u našeho absolutního vládce, 
p. starosty Ing. Růžičky.

Ing. Pavel Niebauer – zastupitel (Vaše volba – Ďáblice!)
Z hlediska krátkodobého řešení vzniklé situace se domnívám, že je to
správná cesta a má mou podporu. Vedení naší městské části si nechalo
vypracovat demografickou studii, a tak by mělo ostatní zastupitele
a všechny občany Ďáblic seznámit, zda navržené řešení zajistí dostatečné
kapacity tříd naší školy na jaký časový horizont. Osobně se domnívám, že
lze ve střednědobém horizontu očekávat další nárůst populace občanů
MČ Praha-Ďáblice a s tím souvisí potřeba dalšího navýšení kapacit tříd
základní školy (resp. i mateřské školy), nezbude tudíž než zahájit věcnou
diskuzi nad zcela novou investiční akcí nové základní školy s mateřskou
školou. S ohledem na složitost takovéto akce (zajištění investičních pro-
středků, projektu, stavebně-právních dokumentů...) si myslím, že není
času nazbyt. Budu jenom rád, když občané naší městské části přijdou na
veřejné zasedání zastupitelstva a sami projeví vůli jakým směrem investo-
vat peníze městské části v nadcházejícím období. Březnové zasedání
zastupitelstva, kde se bude mimo jiné schvalovat i rozpočet naší městské
části na rok 2014, je pro to vhodnou příležitostí.

RNDr. Martin Smrček – zastupitel
Je to snad dva týdny, co se na mne obrátila velmi smutná maminka
nastávajícího prvňáčka. Od zástupkyně ředitelky naší školy se dozvěděla,
že do školy se hlásí asi čtyřnásobek dětí proti kapacitním možnostem,
a že se přece už dávno měla sama ptát po školách mimo Ďáblice, kde by
snad měli volná místa. Protože do zdejší školy sama chodila, tato odpo-
věď pro ni byla naprosto nepochopitelná. 
Snad tentýž den jsem poslouchal rozhovor s ministrem školství na téma
velmi početných ročníků (potomci „Husákových“ dětí) a problematice
nedostatečných kapacit škol zvláště v okrajových částech měst. Jeho kon-
statování mi přišlo jako naprosto logické: Odpovědné vedení obce či
městské části sleduje demografické křivky, má přehled o počtech dětí
a s několikaletým předstihem se na silné ročníky připraví úpravou stávají-
cích prostor nebo dostavbou školy. 
Ptám se tedy, kde se stala chyba v Ďáblicích? Jak je možné, že diskutu-
jeme o navýšení kapacity tříd či přístavbě budovy několik hodin po 
dvanácté? Na tohle fatální zanedbání vedení obce (a vzhledem k harmo-
nogramu stavebních od projektu k realizaci to nepochybně spadá i na
hlavu předchozího vedení radnice) doplatí zřejmě mnoho rodin a hlavně
dětí. Dnes je nezajímá, kterou variantu obec zvolí, ale kam 
dají v září své děti. 

Tatjana Dohnalová – radní (Volba 2010)
Řešení problému nedostatku učeben přístavbou školy podporuji, neboť
s tím souvisí spokojenost učitelů, žáků i rodičů. I když v budoucnosti
nastoupí do školy méně dětí, bude možné uvolněné třídy využít pro
odborné učebny, kabinety a zájmové kroužky, pro něž nyní prostory ve
škole tak zoufale chybějí. Považuji tento stav za zanedbání péče o školství
ze strany Magistrátu hl. m. Prahy, neboť nově zvolené vedení naší MČ
každý rok žádalo o dotaci na investice pro rozšíření školy a upozorňovalo
na nedostatek míst pro prvňáčky. Jediné, čeho se podařilo zatím dosáh-
nout, byla 2,5 mil. dotace na rekonstrukci školy a vytvoření dvou tříd
v pavilonu mateřské školy.
Velmi jsem proto přivítala snahu pana starosty navázat lepší spolupráci
v této oblasti se sousední městskou částí Praha-Březiněves, protože pro
jednání s Magistrátem můžeme být tak silnějšími partnery právě v tlaku
na uvolnění finančních prostředků na připravovanou přístavbu školy. Také
se snažíme, aby sousední městská část požádala o zpracování demogra-
fické studie, čímž by se značně snížily i náklady na pořízení této studie pro
Ďáblice, které již Rada naší MČ odsouhlasila.  Demografická studie by
měla potvrdit a podpořit naši žádost o finanční prostředky u Magistrátu
hl. m. Prahy.
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Středa 19. 3. 2014 – den veřejného 
schvalování rozpočtu Ďáblic pro rok 2014
Jak budou svěřené finanční prostředky využity 
v roce 2014?
Kdo se podílel na rozboru hospodaření a na sestavení plánu
roku 2014?
Již několik týdnů je na internetových stránkách Ďáblic, na fyzické i elekt-
ronické úřední desce vystaven návrh rozpočtu pro rok 2014, který byl
schválen radou městské části a který je výsledkem její spolupráce s úřa-
dem (jmenovitě s vedoucí finančního odboru paní Miroslavou Koubovou)
a s finančním výborem (jmenovitě zejména s předsedou výboru a zastupi-
telem Martinem Křížkem). 

Kdo se může k návrhu rozpočtu vyjádřit?
Všichni spoluobčané se od 3. 3. 2014 mohli a stále ještě mohou
k podobě rozpočtu vyjádřit písemně a naposledy osobně přímo 

na veřejném jednání zastupitelstva 
dne 19. března 2014 v sále základní školy U Parkánu 17, 
od 18 hodin. Zveme všechny občany Ďáblic. 
Úplný program tohoto zastupitelstva je jako obvykle vyvěšen na úřední
desce, na nástěnkách a internetových stránkách www.dablice.cz.

Co lze od letošního návrhu rozpočtu očekávat – 
pokud bude schválen?
Obecně o stavu financí Ďáblic
l Na konci roku 2010 (po komunálních volbách) jsme převzali rezervní
fond a zůstatek běžného účtu roku 2010 ve výši cca celkem 
20 milionů Kč.
l V roce 2011 jsme jako první začali volné finanční prostředky zhodnoco-
vat pomocí finančních produktů ČSOB a spolupráce s makléřskou společ-
ností. V minulém roce to znamenalo navíc příjem z úroků do naší
pokladny cca 880 tisíc Kč. Letos, i při snižování úroků bank, očekáváme
příjem přibližně stejný.
l Celkově jsme za 3 roky našeho funkčního období ušetřili a k volným
finančním prostředkům přidali cca 16,4 milionu Kč.
l Do posledního roku tohoto funkčního období, tj. roku 2014, tedy
předáváme rezervní fond vč. zůstatku běžného účtu roku 2013 ve výši
cca celkem 36,3 milionu Kč.

Zpráva občanům o našem plánu běžných výdajů pro rok 2014 
Dívám se na tabulku položkového rozpočtu, ze které lze mj. vyčíst násle-
dující rozhodnutí rady a finančního výboru (v pořadí, jak jsou v ní uve-
deny):
l Lavičky, odpadkové koše, vitríny, herní a cvičební prvky 
(dětské i seniorské) – 350 tisíc Kč: Opět chceme pravidelně opravo-
vat, vyměňovat i přidávat jednotlivé prvky obecního mobiliáře.
l Monitoring kvality a znečištění spodních vod na pozemcích
mezi statkem a skládkou Ďáblice (oblast prameniště, potenciální
výstavby a možného působení skládky) – 60 tisíc Kč: Chceme navázat
na předchozí měření z vlastních vrtů a zajistit tak další základní data pro
tolik potřebné kontinuální sledování a možné porovnání.
l Údržba veřejné zeleně v obci – 900 tisíc Kč + 200 tisíc Kč (na
neplánované potřeby): Výrazně se zvětšila plocha udržované zeleně jak
uvnitř obce, tak v naší odpočinkové oblasti v okolí hvězdárny a v takovém
rozsahu prací navrhujeme údržbu i v letošním roce.
l Finanční příspěvek všem Ďábličákům na popelnice (odvoz
odpadků) – 1 mil. Kč: Setkávám se s desítkami starostů pražských měst-
ských částí, ale nevím o žádné, kde by likvidace odpadů občanů byla
dotována z obecní kasy. I tak navrhujeme v této „tradici“ pokračovat
i v letošním roce. 
l Podpora dobrovolné práce v komisích a při organizování akcí
městské části – cca 460 tisíc Kč: Obdivuji každého, kdo je ochoten
a umí nezištně část svého volného času věnovat druhým ve prospěch
celku a přeji si dobu, kdy takoví lidé nebudou nikým uráženi a jejich práce

zesměšňována, jak jsem to již několikrát zažil. Poděkování a podporu si
také v r. 2014 zaslouží lidé z komise výstavby a investic, kulturní a škol-
ské, sociální, sportovní, životního prostředí a investic, kontroly skládky
a další dobrovolníci.
l Podpora aktivit a sdružení, které svou činnost zaměřují na
ďáblické děti a mládež – 500 tisíc Kč: V této oblasti patří poděko-
vání a podpora lidem kolem TJ Ďáblice, sdružení Ďáblík, Sluníčko, mateř-
ského centra Sovička, Svazu chovatelů drobného zvířectva, ČSOP,
organizátorům koncertů v ďáblické kapli.
l Dopravní značky a bezpečnostní sloupky – 50 tisíc Kč: Pokraču-
jeme v realizaci dopravních opatření a přechodů pro chodce – nyní plánu-
jeme úpravou silnice a značkami prosadit omezení rychlosti v okolí
autobusové zastávky Květnová a alespoň trochu zvýšit ochranu chodců
na chodníčku nad zatáčkou na Štamberk osazením ochranných sloupků
(zábradlí nám nebylo povoleno). 
l Drobné opravy silnic ve správě Ďáblic – 320 tisíc Kč: Na opravy
místních silnic plánujeme uvolnit cca 120 tisíc Kč, na opravy chodníků
200 tisíc Kč.
l Základní a mateřská škola:
- opravy ZŠ – 400 tisíc Kč;
- technické vybavení školy a školní kuchyně – 100 tisíc Kč;
- opravy MŠ – 500 tisíc Kč;
- provoz ZŠ a MŠ – 4,2 milionu Kč;
- aktivně se snažíme pro školu navíc získat mimo rozpočet další peníze
v řádech milionů Kč ze zdrojů ministerstva školství a pražského 
magistrátu.

l Kompenzační příspěvky za provoz skládky ďáblickým dětem
do věku 15 let – 1,8 milionu Kč.
l Sportoviště a dětská hřiště – 450 tisíc Kč: Opravy, pravidelná
celoroční kontrola a revize.
l Knihovna – 300 tisíc Kč: Nákup knih, provoz knihovny a zázemí pro
akce dětí a seniorů.
l Ďáblický zpravodaj – 200 tisíc Kč.
l Kronika – 27 tisíc Kč: Zpracovávat kroniku obce je naše povinnost
zákonná. Jsem ale přesvědčen, že mnohem více to je povinnost morální.
l Hasiči – 410 tisíc Kč: Příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů
a dětí v kroužku mladých hasičů. 
l Opravy bytových domů a bytů – 2 miliony Kč: Chceme pokračo-
vat v opravách a v průběžném zlepšování hygienických podmínek bytů
v šesti domech, které jsou v majetku naší městské části.

Chceme také dál hájit veřejný zájem a zamítavě se stavět k nevhodné
a o desítky miliard předražené trase Silničního okruhu kolem Prahy. Jak
u okruhu, tak v případu žaloby společnosti A.S.A. s.r.o. pro neplatnost
nájemních smluv jsme připraveni vynaložit nezbytné finanční prostředky
pro zajištění profesionálního přístupu. Děkujeme za důvěru a podporu,
kterou nám v těchto kauzách projevujete.

Miloš Růžička, starosta MČ
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Olympijský týden 
na Letné
Stejně jako většina obyvatel planety, tak i žáci
ZŠ U Parkánu žili 22. zimními olympijskými
hrami v Soči. Týden od 17. do 20. února se na
základní škole nesl v podobě sportovního
ducha. Olympijskou atmosféru si žáci vyzkoušeli
na vlastní kůži v českém Olympijském parku na
Letné. Postupně sem zavítali žáci navštěvující
školní družinu a školní klub. V dalších dnech je
následovali žáci 4., 8. a 9. tříd. První stupeň se
na Letné zaměřil hlavně na výuku a zdokonalo-
vání bruslení. Druhý stupeň si však vyzkoušel
mnoho olympijských disciplín: bruslení, běžky,
střelbu z biatlonové pušky, curling, střelbu na
branku a mnoho dalších. Tyto všechny aktivity
byly podpořeny i nádhernou olympijskou
atmosférou, která se v celém parku nesla. Pro
všechny zúčastněné to byl velký zážitek a příle-
žitost vyzkoušet si netradiční sporty na jednom
místě. 

Michaela Hrbková, učitelka TV

Salón zdraví a krásy 
přímo u nás ve škole
Dne 7. února si žákyně osmých tříd ve spolu-
práci s paní učitelkou Ludwig připravily během
dvouhodinovky Světa práce malé zkrášlovací

oddělení. Děvčata si
vyzkoušela natáčení
a žehlení vlasů, úpravu
nehtů, kosmetiku, včetně
líčení obličeje, a masáže.
Přišla se na ně také podí-
vat paní ředitelka a paní
družinářky, které byly
z šikovnosti děvčat pří-
jemně překvapeny
a velice si to užily. Holky
byly také nadšeny, pro-
tože si mohly vyzkoušet
různé nové věci a díky

této hodině si rozšířily své znalosti. Velký dík
patří paní učitelce Janě Ludwig!

Anna Vilímová a Leona Macháňová, 
žákyně osmých tříd

Cesta kolem světa
Ve dnech 12. a 13. února proběhl zápis do
prvních tříd. Přišlo na něj asi 90 kluků a holek.
Maminky vyplnily nutné formuláře a děti plnily
sedm úkolů na cestě kolem světa. Již při vstupu
na palubu dostaly plavčickou čepici a mapu. 
Na jižním pólu počítaly tučňáky. V Austrálii se
orientovaly nahoru, dolů, vpravo, vlevo. Na
severním pólu lovily ryby podle barev a na prut
vázaly kličku. Cestou do Afriky v Evropě malo-
valy obrázek kamaráda na cesty. V Africe potom
náčelníkovi navlékly korálky. Pexeso si zahrály
v Asii a u Indiána v Americe se naučily bás-
ničku. V jednotlivých zemích si s předškoláky
hráli žáci druhého stupně naší školy převlečení
v různých kostýmech. Na konci cesty kolem
světa čekala děti odměna ve formě dárečků 
od budoucích spolužáků.

Matěj Vondřich, VII. A

VYHRÁLI JSME!!! Hurááá!
V pátek 14. února se historicky poprvé zúča-
stnila naše škola turnaje školní ligy v minihá-
zené. Do turnaje jsme přihlásila hned dvě
družstva s příznačnými názvy „Ďáblíci“ (katego-

rie mini – žáci 
3. tříd) a „Ďáblové“
(mladší kategorie –
žáci 5. tříd). Každé

družstvo sehrálo ve své skupině pět zápasů
a všichni bojovali s nadšením a výdrží od
začátku až do konce. I když jsme na přípravu
neměli před účastí na turnaji moc času, bylo
vidět, že oproti klasické házené dělají upravená
pravidla miniházenou velmi atraktivní a děti
jsou během chvilky namotivovány k pohybu,
týmovému myšlení a touze vyhrát. Pravidla jsou
opravdu jednoduchá: hrát ve vymezeném hřišti,
nepřešlapovat do brankoviště a postranních čar,
přihrávat mezi sebou, dát co nejvíce gólů a hrát
fair-play.
A jak vše dopadlo? I když Ďáblíci skončili na
posledním místě, vůbec jim to nevadilo a už teď
se těší, kdy budou moci hrát na dalším turnaji,
anebo jen tak v tělocvičně při hodinách TV.
Ďáblové si turnaj rovněž užili do posledního
doušku a po výhrách všech pěti zápasů si
zasloužili zcela po právu 1. místo.
Moc gratuluji VŠEM Ďáblíkům i Ďáblům. 
Byli jste šikovní a jste moc fajn!

Jana Ludwig, učitelka TV

Únor ve školní 
družině
Školní družina v Muzeu čokolády
Konečně je tady odpoledne 5. února a my vyrá-
žíme směr Muzeum čokolády. Nejdříve se spo-
lečně vyfotíme na Václavském náměstí „pod
koněm“, a potom jdeme procházkou přes Sta-
roměstské náměstí do Celetné ulice, kde sídlí
Muzeum čokolády. Sympatická průvodkyně nás
seznámila s historií čokolády. Víte, že čokoláda
je vlastně z kakaa? My už ano a známe i tři
základní druhy čokolády. A také víme, že za
padesát kakaových bobů se dala koupit man-
želka. K nám se dostalo kakao jako nápoj za
dob Marie Terezie. Následovala exkurze do
výrobny čokoládových pralinek a s ní úžasná
ochutnávka. No a na závěr naše nejoblíbenější
část výletu – nakupování. Utratili jsme penízky
za sladkosti pro rodiče a hurá do školní družiny.

děti 3. tříd ŠD a paní vychovatelky  

Ďáblický slavíček
Hlavním příletovým měsícem pro slavíčky je
u nás sice duben, ale v naší škole jsme měli
možnost je slyšet už 19. února. A to hned něko-
lik. V rámci celodružinové akce „Ďáblický slaví-
ček“ totiž mezi sebou změřily své pěvecké síly
děti, které se do soutěže přihlásily. Účinkující si
vybrali píseň, kterou nám zazpívali buď sólově,
nebo jako duo či trio. Porotou jim byli, kromě
vychovatelů, jejich kamarádi z družiny, kteří jim
po výkonu přidělili hlasy v podobě korálků.
Z každého ročníku volili jednoho nejlepšího sla-
víčka děti a jednoho vychovatelé. No a než paní
vychovatelky sečetly hlasy poroty, zazpívali jsme
si všichni společně písničky od pánů Svěráka
a Uhlíře – „Šuby duby dup“ a „Není nutno“.
A jak celá soutěž dopadla? Kromě příjemně
stráveného společného odpoledne si soutěžící
domů odnesli diplomy a sladkou odměnu, vítě-
zové pak i keramické slavíčky. A kdo že se stal
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tím slavíčkem? Porota složená z vychovatelů
udělila slavíčka Ericu Narduccimu z 1. třídy za
píseň My jsme žáci prvňáci, z 2. ročníku 
Viktorce Maříkové za píseň Pátá, z 3. tříd Kačce
Přibáňové za píseň Moře a ze 4. tříd se nejvíce
líbila Terezka Polívková s písní Červená modrá
fiala. Cenu slavíčka od poroty složené ze spolu-
žáků získalo za 1. ročníky trio Lucka Rychlíková,
Míša Zavadil a Barborka Zabilanská, za 
2. ročníky duo Patrik Tomášek a Sandra Janů, 
za 3. ročníky Tomáš Krejčí a za 4. ročníky 
Kačka Fleková. 
Věříme, že tento startovní ročník dodal odvahu
i ostatním dětem a příští rok se budeme těšit na
další, už druhý, ročník „Ďáblického slavíčka“.

Markéta Skalová – vychovatelka

Sbírka použitého textilu
a drobných spotřebičů
Ve dnech 17.–18. 3. 2014 proběhne na naší
škole sbírka materiální pomoci sociálně slabým
rodinám, azylovým domům a dětským domo-
vům pod záštitou Diakonie Broumov. Darovat
můžete letní i zimní oblečení včetně nepoško-
zené obuvi, lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, přikrývky, polštáře, deky, malé
spotřebiče. Věci musí být zabalené v igelitových
pytlích či krabicích, aby se nepoškodily transpor-
tem. Oblečení a další předměty můžete přinést
ve výše uvedených dnech na recepci školy či do
ředitelny školy. Předem velmi děkujeme obča-
nům Ďáblic.

Zaměstnanci ZŠ U Parkánu

Škola informuje
rodiče budoucích
prvňáčků
V úterý 4. března 2014 proběhla informační
schůzka občanů s ředitelkou ďáblické základní
školy a mateřské školky Ivetou Horáčkovou a sta-
rostou městské části Milošem Růžičkou. Smyslem
setkání bylo informovat rodiče ďáblických a bře-
ziněveských dětí, které letos přišly k zápisu, jaké
jsou šance, že jejich ratolesti budou moci v září
nastoupit do první třídy v naší základní škole.
Rodiče, kteří téměř zaplnili školní sál, se rovněž
dozvěděli, jaké konkrétní kroky vedení školy
a městské části činí pro to, aby základní škola
v příštích letech byla schopna vyhovět všem
žadatelům ze spádové oblasti o přijetí ke školní
docházce. Řada tazatelů chtěla od paní ředitelky
Horáčkové slyšet, jakým způsobem a s jakým
výsledkem proběhne přijímání zapsaných dětí.
Dobrou zprávou pro rodiče bylo ujištění, že do
května budou uspokojeni všichni oprávnění
žadatelé. Jinými slovy, více než sedmdesát dětí
z Ďáblic a Březiněvsi by na podzim mělo zaplnit
tři první třídy základní školy. Méně uspokojivou
zprávou pak bylo konstatování, že přijímání bude
postupným procesem. V první fázi (březen) pro-
běhne losování pouze o místa aktuálně volná
a teprve následně (květen) – až část dnešních
školáků složí přijímací zkoušky na víceletá gym-
názia – budou přijati zbývající prvňáčci. Přijetí
všech zapsaných dětí si v letošním roce vyžádá
nejen spojování některých tříd, ale také navýšení
stavů tříd až do maximálního počtu 34 žáků
v jedné třídě. Jak to vyplynulo z vyjádření ředi-
telky a starosty, letošní situace s přijímáním dětí
do ďáblické školy je sice poměrně napjatá, v příš-
tím roce však bude nalezení uspokojivého řešení
vyžadovat od vedení školy a městské části úsilí
ještě větší. Není proto vyloučeno, že se část ško-
láků bude po přechodnou dobu vzdělávat
v objektu místního hasičského sboru. Starosta
v odpověď na četné dotazy přítomných občanů
nastínil, jak vedení městské části palčivý problém

nedostatečné kapacity základní školy řeší. Během
března či dubna tohoto roku bude rozhodnuto
o investiční dotaci z rozpočtu hlavního města
Prahy, o kterou naše městská část požádala,
určené na pokrytí nákladů na první fázi realizace
dvoupatrové přístavby školní budovy. Neprodlené
započetí realizace přístavby, která by navýšila
současnou kapacitu školy až o 5 tříd, vytvoří
reálný předpoklad k tomu, aby projekt, o jehož

parametrech informoval únorový Ďáblický zpra-
vodaj, byl dokončen v průběhu dvou až tří let.
Navzdory citlivosti problematiky, která se přímo
dotýká řady ďáblických rodin, setkání probíhalo
v klidné atmosféře. K pozitivním okamžikům dvě
hodiny trvající besedy patřilo mimo jiné to, že
většina přítomných ďáblických občanů přijala
s pochopením skutečnost, že jejich březiněveští
sousedé mají ze zákona stejný nárok na umístění
svých dětí do ďáblické školy jako oni sami. Jak to
potvrdil i přítomný zástupce starosty Březiněvsi,
obě městské části v součinnosti s dalšími měst-
skými částmi v této věci intenzivně jednají
s magistrátem hlavního města a dalšími úřady,
přičemž jedním z konkrétních výsledků těchto
jednání je i úprava rozpočtu hlavního města
Prahy předpokládající navýšení investic právě do
škol. V Ďáblicích, podobně jako ve většině jiných
okrajových částí Prahy, neustále přibývá dětí,
které je třeba umístit do školních zařízení. Přejme
si proto, aby se „překouzlení“ ďáblické školy zda-
řilo tak, jak to předpokládá architektonický pro-
jekt, s nímž se občané, kteří na úterní besedu
přišli, mohli rovněž seznámit.   

Dušan Andrš, foto Pavel Veselý



Otvírejme radnice
konference, která měla šťávu
V sobotu 8. února jsem se spolu se zastupitel-
kou a členkou Rady našeho zastupitelstva
Táňou Dohnalovou zúčastnila konference, kte-
rou připravili odborníci katedry politologie VŠE
v Praze a Fond Otakara Motejla. Ve velkém sále
vysoké školy zasedlo na 200 zastupitelů a akti-
vistů z nevládních spolků, kteří se snaží zkvalit-
nit práci radnic tak, aby veřejné peníze ve
správě radnic sloužily občanům a nebyly rozkrá-

dány politickými podnikateli – kmotry, zkrátka
nemorálními zastupiteli, pracovníky státní
správy a jejich kamarády podnikateli, tak jak se
tomu dělo v minulých letech. Pod vedením pro-
fesorky Vladimíry Dvořákové, kterou známe
z médií, organizátoři připravili celodenní pro-
gram plný doporučení, jak konat. Viděli a slyšeli
jsme i starosty těch měst, kde se postupně daří
korupční prostředí likvidovat. Věřte, že člověk,
který nežije jen zájmem o svůj dům, svůj maje-
tek, a který vnímá, že je součástí obce, ve které
žije, krajiny, v níž odpočívá, byl programem nad-
šen. Z konference jsou k dispozici záznamy, aby

se vlna zájmu o zprůhlednění státní správy
a samosprávy šířila mezi občany. Cestu
k záznamu konference naleznete na webu
Občanského sdružení pro Ďáblice 
(www. osprodablice.cz) a Občanského sdružení
Oživení (www.oziveni.cz). Členové Oživení při-
pravili část programu konference. Však také
ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová při-
zvala ke spolupráci právě toto občanské sdru-
žení (Interview ČT24, 17. 2.,18.30 hodin).

Milada Stroblová, předsedkyně Občanského
sdružení pro Ďáblice

Výzva rodičům nově
narozených dětí
Vážení občané, v souvislosti s vedením evidence
obyvatel v ohlašovně trvalého pobytu zdejšího
úřadu vás opět upozorňujeme na povinnost
rodičů nově narozených dětí přihlásit své děti
k trvalému pobytu na ÚMČ Praha-Ďáblice.
Postačí k tomu rodný list dítěte a na místě
vyplněný přihlašovací lístek. Matrika sice při
narození dítě zapíše, ale nemá již povinnost to
ohlásit na příslušnou městskou část a ta se již
o tom nedozví (dozvídáme se tak o narozeném
dítěti až ve chvíli, kdy, a pokud, přijdete žádat
o kompenzační příspěvek).
Rovněž žádáme příbuzné v případě úmrtí
v rodině ohlásit tuto skutečnost v ohlašovně
ÚMČ Praha-Ďáblice. Předejde se tím i nepříjem-
ným nedorozuměním. 
Změny příjmení sňatkem či rozvodem také
nemáme jak aktualizovat, prosíme i o tyto 
informace.

Lucie Zemanová, evidence obyvatel, 
foto Pavel Veselý

Vítání nově 
narozených dětí
Zveme rodiče dětí narozených v roce 2013
a 2014 na slavnostní přivítání nových občánků
Ďáblic, které se uskuteční v červnu letošního
roku. Přihlásit se můžete e-mailem na
adrese: socialni.komise@dablice.cz nebo
osobně v podatelně úřadu naší městské části.
Do přihlášky, prosíme, uveďte jméno dítěte,
datum narození, adresu trvalého bydliště dítěte
a kontakt na rodiče. Podmínkou účasti na této
slavnosti je trvalé bydliště dítěte na území
Ďáblic. Těšíme se na setkání s Vámi – 

členky sociální komise MČ Praha-Ďáblice

Nabídka aktivit 
pro seniory
Angličtina pro začátečníky,
Obecní knihovna, čtvrtek 9–10 hodin.
Počítačové kurzy, Obecní knihovna, pondělí
14.30–16 hodin, středa 13.30–15 hodin.
Rehabilitační cvičení, horní sál 
Obecního domu, pondělí 17–18.30 hodin, 
úterý 17–18.30 hodin.
Cvičení tai chi, sál v suterénu Obecního
domu, úterý 17.15–18.15 hodin.
Plavání pro seniory
Prostřednictvím sociální komise je možné získat
50% slevu na permanentku do bazénu. Cena
za jednu lekci je 20–40 Kč podle druhu kurzu.
Bližší informace: socialni.komise@dablice.cz,
tel. č. 728 227 384.

Pořádá sociální komise MČ Praha-Ďáblice

Místa ke sportu
a odpočinku
Začátkem roku byly usazeny zbývající dva stroje
na cvičení v areálu U Holců, kde vznikla ven-
kovní posilovna. Na každém stroji je napsáno,
jak se používá, a které svalové partie procvičuje.
V tomto roce rada předpokládá nákup mini-
málně ještě jednoho stroje, který zde bude také
umístěn. 

V Ďáblicích jsou rovněž dětská hřiště, kde svůj
čas tráví maminky se svými ratolestmi a v odpo-
ledních hodinách také omladina. Rada dostala
upozornění na nevhodné chování návštěvníků
hřišť, kteří porušují noční klid a nechávají po
sobě odpadky, které patří do popelnice. Noční
klid je doba v kalendářním týdnu od 22–6 hod.,
v tomto čase bychom neměli nadměrným hlu-
kem obtěžovat své okolí. Blíží se jaro a návštěva
těchto míst bude častější, a tak rada žádá
všechny návštěvníky hřišť, aby odpad po sobě
uklidili a dodržovali noční klid. Nezletilí návštěv-
níci projdou zkouškou, zda nepožili alkoholický
nápoj, či jinou návykovou látku. Dodržování
pořádku v obci mají ve své kompetenci místní
strážníci, kteří budou požádání o zvýšenou 
kontrolu těchto míst. 

Marcel Janek, radní
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Starozákonní 
prorok Jóel
Šestitýdenní postní doba má ráz kajícnosti
a pokání a je přípravou na dar velikonočního
vzkříšení Krista. 
Jeden z tzv. malých proroků Jóel (jeho jméno –
Hospodin je Bohem – je zároveň vyznáním)
je autorem spisu (9. st. př. Kr.), kterým bojoval
proti pohanům a nepřátelům Izraele. Staví je
před soud, ale zároveň vyjadřuje naději pro
všechny, kteří se hlásí k Božímu lidu. Jóel,
podobně jako ostatní proroci, vyzývá k pokání

a k návratu k jedinému pravému Bohu, kterým
je Hospodin.
Nyní tedy, navraťte se ke mně celým srd-
cem, v postu, pláči a nářku. Roztrhněte
svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospo-
dinu, svému Bohu, neboť je milostivý,

plný slitování, shovívavý a nejvýš
milosrdný. Jímá ho lítost nad každým
zlem. – Horlivě se ujme Hospodin své
země a se svým lidem bude mít soucit.
(Jóel 2. kap.)
Postní doba je vhodným časem, který by věřící
člověk měl chápat jako návrat k Hospodinu.
Měl by znovu promýšlet význam svého křtu, ve
kterém jsme všichni spojeni s Kristem. 
Život je dar, který vám dal Bůh. Způsob,
jímž ho žijete, je darem, který dáváte
Bohu. (Leo Buscaglia, americký autor a učitel
speciální pedagogiky)

Renata Wesleyová, farářka

Michelangelo 
Buonarroti
(1475–1564), 
vyobrazení proroka
Jóela v Sixtinské 
kapli
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Info z fotbalového oddílu
Na Plese fotbalistů mohli návštěvníci 
vyhrát Novou Škodu Yeti na prodloužený víkend 
Hráči oddílu TJ Ďáblice a jeho příznivci se měli možnost setkat na již 
5. ročníku Plesu fotbalistů. Ten se konal 15. února v prostorách Základní
školy U Parkánu. Letos se tradiční zábavy zúčastnilo opět okolo 

180 návštěvníků, což
je maximální kapa-
cita prostor ve škole!
Celý večer oživila
hudební skupina
PATEX, která hrála
především rockovější
skladby českých
a slovenských inter-

pretů. I když kapela z počátku v mnoha lidech vyvolávala svým repertoá-
rem rozpaky, byl až do ranních hodin stále plný parket.
Organizační tým plesu, ve složení Lenky Mihálikové, Aleše Sládka a před-
sedy fotbalového klubu Michala Mošničky, dal dohromady celkem 
117 cen do tomboly.
Proto veliké poděko-
vání patří štědrým
sponzorům, jako byla
již tradičně společ-
nost A.S.A., Zlatnictví
Němeček, Ticket-
stream, Emco, 
Autodíly Mihálik
a oblastní ředitelka ČSOB Pojišťovny Petra Bogner. Díky patří i rodičům
a vedoucím týmů ďáblických fotbalistů, kteří také dodali další hodnotné
ceny.
Hlavní cenou bylo zapůjčení automobilu Nová Škoda Yeti na prodloužený
víkend s plnou nádrží, který poskytla společnost Porsche Praha-Prosek –
autorizovaný prodejce vozů ŠKODA. Automobil si návštěvníci mohli pro-

hlédnout ihned před vstupem do
školy. Vítězem hlavní ceny se nakonec
stal Dušan Kadlec, tatínek čtrnáctile-
tého Tomáše, který hraje fotbal za tým
starších žáků. Cenu však převzal jeho
tatínek pan Dušan Kadlec.
Oddíl TJ Ďáblice chce tímto poděkovat
všem, kteří se na plese nějakým způ-
sobem podíleli, nebo si přišli užít
večer a podpořit tak ďáblické 
fotbalisty. 

Monika Šimůnková

Nabídka letních kempů, které pořádá 
Tělovýchovná jednota 
Letní kemp Veselé míče z Ďáblic
Již IV. ročník letního kempu Veselých míčů proběhne ve dvou turnusech:
14.–18. 7. a 21.–25. 7. 2014. Kemp je určen všem dětem, které chtějí
o prázdninách sportovat. Míčové hry, fotbal, tenis a výuka plavání v Reha-
klubu v Ďáblicích, to je náplň tohoto sportovního kempu. Více o kempu
najdete na stránkách www.veselemicezdablic.cz, kde je ke stažení
i přihláška. 

Kemp fotbalové školy Individual football school
I. ročník specializovaného fotbalového kempu, který pořádá Individual
football school, proběhne 7.–11. 7. Kemp je určen pro děti, které se chtějí
fotbalu intenzivně věnovat. Více o kempu najdete na stránkách
www.ifschool.cz/kempy, kde je ke stažení i přihláška.

Hledáme hlavního sponzora  pro 1. Mezinárodní fotbalový
turnaj v Ďáblicích 1. 5. 2014

Turnaje se během jednoho dne zúčastní 8 německých družstev, dalších 
16 týmů z českých prvoligových klubů: Sparta, Slavia, Plzeň, Hradec Krá-
lové, Brno. Během dne se na hřišti vystřídá celkem 240 kluků včetně
dospělého doprovodu, cca 500 dospělých lidí. Pokud máte zájem stát se 
v tento den významným sponzorem výměnou za prezentaci vašich služeb
či výrobků, či nabídnout své služby v tento fotbalový svátek, prosím
ozvěte se na emailovou adresu: skdablice2006@volny.cz

IFS INDIVIDUAL FOOTBALL SCHOOL

MČ Praha–Ďáblice pořádá 

Jarní bojovku
v sobotu 12. dubna v 10 hodin
na dětském hřišti nahoře na Květnové.
Čeká na vás spousta zábavy!!!
V přípaně vydatného deště 
se akce ruší.
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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 březen a duben

Otevírací doba
Březen: pondělí 13.30–15.30,18–21, středa 19.30–21.30, čtvrtek
13.30–15.30,19.30–21.30, neděle 14–16 hodin.
Duben: pondělí 13.30–15.30,18–21, středa 20.30–22.30, 
čtvrtek 13.30–15.30,20.30–22.30, neděle 14–16 hodin. 
Pondělí 21. 4. zavřeno.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin: 
17. 3. Petr Adámek: JARNÍ OBLOHA – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
31. 3. Mgr. Karel Drábek: ČESKÁ REPUBLIKA – země sopek.
14. 4. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň objevů 2013. 
28. 4. Ing. Karel Dostál: S Cessnou Evropou 2013.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18.30 hodin:
7. 4. Den Země – pásmo přírodopisných filmů. 
3. 3., 10. 3. a 24. 3. APOLLO 12 , APOLLO 14.   

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Březen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 19.30–21.30,
neděle 14–16. Pondělí 3.,10. a 24.3. 20–21 hodin za jasného počasí.
Duben: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20.30–22.30,
neděle 14–16. Pondělí 7. 4. 20–21 hodin za jasného počasí. 
Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.
Noční obloha: Měsíc – od 4. 3. do 17. 3., nejlépe okolo 8. 3.; 
od 2. 4. do 16. 4., nejlépe okolo 7. 4.
Jupiter – po celý březen i duben. Mars – po celý duben.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po oba měsíce. 
Hvězdokupy, 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 18.30 do 19.30 hodin (březen), od
19.30 do 20.30 hodin (duben) mohou hvězdárnu navštívit předem
objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny
s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy, příp. promítání filmů spo-
jené 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 pře-
dem objednané školní výpravy. Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod
zdarma. Bližší informace a objednávky na č. 283 910 644.
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 17. 4. 10–12, 14–16 hodin,
10.15 hodin – O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici (pohádka)
11–12, 14–16 hodin pozorování Slunce, příp. Venuše

POHÁDKA pro nejmenší
Neděle 16. 3. v 10.15 hodin – O spanilé Jitřence 
a tajuplné Večernici
Neděle 13. 4. v 10.15 hodin – Odkud svítí Sluníčko
Za jasného počasí 11–12 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
17.–18. března v ZŠ U Parkánu Sbírka použitého textilu 
a drobných spotřebičů

19. března od 18 hodin Veřejné zasedání zastupitelstva v sále ZŠ

29. března od 20 hodin Obecní ples v atriu ZŠ

Srdečně zveme všechny dříve narozené občany Ďáblic 
na JARNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ, které se uskuteční
v pátek 4. dubna od 15 do 17 hodin
v jídelně základní školy U Parkánu 17.
Přijďte si spolu popovídat a poslechnout si nebo 
zazpívat písničky s panem Václavem Vomáčkou.

Těšíme se na Vás – členky sociální komise MČ Praha-Ďáblice

12. dubna od 10 do 12 hodin Jarní bojovka

Chováme doma krásnou mladou černobílou kočičku. Tato kočička byla 
nalezena před dvěma lety na podzim v okolí zadní vrátnice bývalých spojů.
Snažili jsme se už tehdy najít jejího majitele, ale marně. Protože jsme staří
a nemocní a nebudeme moci kočičku dochovat, zkoušíme to znovu. Kočička
byla nalezena kastrovaná s malým zářezem na levém oušku (znamení
kastrace). Patřila někomu, kdo bydlí velmi blízko bývalých spojů. Má zelené
oči, černý nosík a je moc milá. Vzpomenete-li si na ni, ozvěte se na 
tel. 724 744 970.  Byli bychom neradi, kdyby musela jednou do útulku. 

Jarmila Lorencová



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. 134/13/ZMČ z 11. 12. 2013 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).

�

Cena a nabídka platí od 1. 2. do 31. 3. 2014 při fi nancování Renault Finance. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. * Havarijní 

pojištění zdarma platí pro 1. rok fi nancování, další roky je havarijní pojištění za zvýhodněnou sazbu 1,9 % s 5% spoluúčastí. Minimální délka fi nancování je 24 měsíců. Renault 

Finance znamená fi 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 neoddělitelnou součástí objednávky. Mégane: spotřeba 3,2–9,4 (l/100 km), emise CO
2
 90–159 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO

2
 

jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

  Renault doporučuje

NOVÝ RENAULT MÉGANE GRANDTOUR
JIŽ OD 279 900 Kč

 SPOTŘEBA 3,5 l/100 km  DOJEZD AŽ 1 700 km l
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